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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel ukuran dewan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2803, dimana 

angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, 

sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zarkaysi (2008), Ridwan et al. (2015), dan 

Ulfa (2016). 

2. Variabel diversitas dewan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2666, 

dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

variabel diversitas dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak, sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oyenike dan Olayinka 

(2016), Ridwan et al (2015) dan Gunawan dan Sulistiawan (2018). 

3. Variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,6483, 

dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak, sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012), 

Hanum dan Zulaikha (2013), Tiaras dan Wijaya (2015), dan Hanna dan 

Haryanto (2016). 
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4. Variabel umur CEO memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0003, dimana 

angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

umur CEO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap agresivitas 

pajak, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Khamoussi et al. (2016) dan Olsen dan 

Stekelberg (2016), yang menemukan adanya hubungan yang signifikan 

dan negatif antara umur CEO terhadap agresivitas pajak. 

5. Variabel masa jabatan CEO memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0025, 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

variabel umur CEO berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

agresivitas pajak, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), 

Campbell, Guan, Li, dan Zheng (2016) dan Khamoussi et al. (2016) yang 

menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara masa 

jabatan CEO dengan agresivitas pajak. 

6. Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,1286, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan 

bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015), Rusydi dan 

Veronica (2014), Jessica dan Toly (2014). Variabel kontrol leverage 

perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0031, dimana angka 

tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel kontrol 

leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Purwanto (2016), Fadli (2016), Rusydi dan Veronica (2014), Anita (2015), 

dan Fikriyah (2014). Variabel kontrol capital intensity perusahaan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0852, dimana angka tersebut lebih 

besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel kontrol capital intensity 

tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan 

Meiranto (2015), Hanum dan Zulaikha (2013), Ardyansah dan Zulaikha 

(2014), Ambarukmi dan Diana (2017). Variabel kontrol ROA perusahaan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8496, dimana angka tersebut lebih 

besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel kontrol ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2014), 

Jessica dan Toly (2014), Suardijaya et al. (2015), Hanum dan Zulaikha 

(2013). 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya: 

a. Peneliti tidak mengikutsertakan keseluruhan item pembentuk dari 

corporate governance, dan pengukuran CG ini tidak melalui proksi 

langsung tapi menggunakan indikator sehingga keterbacaan hubungannya 

kurang memadai. 

b. Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan atau pada laporan tahunan 

perusahaan tidak mencantumkan variabel-variabel yang diperlukan dalam 

Crisna, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Ceo Terhadap Agresivitas Pajak, 2018 
UIB Respository©2018



68 

 

Universitas Internasional Batam 

penelitian ini yaitu, ukuran dewan, diversitas dewan, dewan komisaris 

independen, usia CEO, masa jabatan CEO, ukuran perusahaan, leverage, 

capital intensity, ROA. 

c. Dikarenakan masih belum banyak negara yang melakukan penelitian 

tentang agresivitas pajak sehingga jurnal pendukung yang dibutuhkan 

masih minim dalam replika model penelitian ini, sehingga Adjusted R-

square yang dihasilkan didalam penelitian ini termasuk rendah, yakni 

31,79 %. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 

a. Menambahkan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak dan dapat menghasilkan model penelitian yang lebih baik. 

Variabel lainnya seperti Corporate Social Responsibility (Kuriah & Asyik, 

2016; Nugraha & Meiranto, 2015; Seprini, 2016; Prasista & Setiawan, 

2016; Anita, 2015; Lanis & Richardson, 2011; Ratmono & Sagala, 2015; 

Jessica & Toly, 2014; Ulfa, 2016; Khairunnisak, 2015; Asri et al., 2016; 

Pradnyadari & Rohman, 2015; Purwanggono & Rohman, 2015; Siswianti, 

2015; Yunistiani & Tahar, 2016), manajemen laba (Sari, 2016; Fadli, 2016; 

Purwanto, 2016; Putri, 2014; Tiaras & Wijaya, 2015; Suyanto & 

Supramono, 2012; Amril et al., 2015; Soga, 2015), ukuran dewan 

komisaris (Seprini, 2016; Khairunnisak, 2015; Hadi & Mangoting, 2014), 

kepemilikan manajerial (Seprini, 2016; Hadi & Mangoting, 2014; Ropita 

& Ethika, 2016), intensitas pertemuan komite audit (Seprini, 2016; 

Ariyani & Harto, 2014), kualitas audit (Seprini, 2016; Asri et al., 2016), 
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likuiditas (Fadli, 2016; Purwanto, 2016; Putri, 2014; Fikriyah, 2014; Putri, 

2017; Tiaras & Wijaya, 2015; Suyanto & Supramono, 2012; Adisamartha 

& Noviari, 2015), kompensasi rugi fiskal (Purwanto, 2016; Sari & Martani, 

2010), corporate risk (Jessica & Toly, 2014; Suardijaya et al., 2015; Putri, 

2017), kepemilikan keluarga (Sari & Martani, 2010; Utami & Setyawan, 

2015; Ropita & Ethika, 2016; Hanna & Haryanto, 2016; Murniati, 2012; 

Hidayanti & Laktiso, 2013), karakteristik kepemilikan (Sari & Martani, 

2010; Ropita & Ethika, 2016; Fikriyah, 2014), komite audit (Khairunnisak, 

2015; Ulfa, 2016; Siswianti, 2015; Hanna & Haryanto, 2016; Midiastuty et 

al., 2016), konsentrasi kepemilikan (Asri et al., 2016), frekuensi rapat 

dewan komisaris (Ariyani & Harto, 2014), spesialisasi industri auditor 

(Ariyani & Harto, 2014), audit tenure (Ariyani & Harto, 2014), 

kompetensi komite audit (Ariyani & Harto, 2014), kepemilikan mayoritas 

(Purwanggono & Rohman, 2015), kepemilikan asing (Ropita & Ethika, 

2016; Soga, 2015), agresivitas pelaporan keuangan (Yunistiani & Tahar, 

2016; Hanna & Haryanto, 2016). 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa model proksi 

agresivitas pajak yang lain seperti GAAP ETR, Cash Effective Tax Rate 

(CETR) dan Book Tax Different (BTD), dengan upaya untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil dari masing-masing model. 
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