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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisa 

apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada  perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Penulis 

menggunakan proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan capital intensity sebagai variabel 

independen. Menurut kerangka teoritis yang terdapat di bab dua dan hasil 

pengujian yang didapatkan di bab empat, maka penulis dapat menyimpulkan hasil 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 

0.0805, dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan 

bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga 

hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Kurniasih dan Sari  (2013), 

Nengzih (2016), Yuniarwati et al. (2017) dan Pratama (2017).  

2. Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0795, dimana 

angka tersebut lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel 

kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance), sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), 
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Fadhilah (2014), Winata (2014), Damayanti dan Susanto (2015) dan  

Yuniarwati et al. (2017). 

3. Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0130, dimana 

angka tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel 

komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance), sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017) dan 

Pratama (2017). 

4. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000, dimana 

angka tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance), sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini 

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

Lukviarman dan Sandy (2015), Kurniasih dan Sari (2015), Putrid dan 

Lautania (2015), Omri dan Aissie (2017), Nengzih (2013), Pilos (2017), 

Aminah et al. (2017) dan Irianto et al. (2017). 

5. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0042, 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga hipotesis tidak diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ariffin (2013), Diantari dan Ulupui (2015), Lukviarman dan Sandy (2015), 
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Herbert dan Overesch (2016), Omri dan Aissie (2016), Pratama (2017), 

Pilos (2017) dan  Irianto et al. (2017). 

6. Variabel leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1978, dimana 

angka tersebut lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). Hipotesis penelitian menyatakan leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga 

hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ngadiman dan Sari (2015), Aminah et al. (2017), Pratama 

(2017) dan Pilos (2017) dan Irianto et al. (2017). 

7. Variabel capital intensity memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000, 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa 

variabel capital intensity berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Hipotesis penelitian menyatakan 

capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance), sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al. (2016), 

Richardson dan Lanis (2007), Derashid dan Zhang (2003) 

 

5.2  Keterbatasan 

Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Keterbatasan sampel perusahaan karena tidak semua perusahaan yang 

terdaftar di BEI dapat dijadikan sampel perusahaan. Hal ini disebabkan 
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sebagian dari perusahaan di BEI tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam 

penelitian dan banyaknya data outlier  sehingga jumlah sampel penelitian 

menjadi kurang. 

2. Dikarenakan masih belum banyak negara yang melakukan penelitian 

tentang penghindaran pajak (tax avoidance) sehingga jurnal pendukung 

yang dibutuhkan masih minim dalam replika model penelitian ini, 

sehingga Adjusted R Square yang dihasilkan didalam penelitian ini 

termasuk rendah, yakni 10,15%.  

 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak dan dapat menghasilkan model penelitian yang lebih 

baik. Seperti kepemilikan institusional (Damayanti & Susanto, 2015; 

Ngadiman & Sari, 2014; Diantari & Ulupui, 2015; Putranti & Setiawanta, 

2015; Winata, 2014; Sihaloho & Pratomo, 2015; Kurniasih et al., 2016; 

Nengzih, 2016; Oktaviany & Munandar, 2017), karakter eksekutif 

(Swingly & Sukartha, 2015; Sihaloho & Pratomo, 2015; Tristianto & 

Oktaviani, 2016), Sales Growth (Swingly & Sukartha, 2015; Tristianto & 

Oktaviani, 2016; Oktaviany & Munandar, 2017), independensi auditor 

(Tandean, 2015), struktur dewan komisaris (Putranti & Setiawanta, 2015; 

Putri & Lautania, 2016), kepemilikan managerial (Sihaloho & Pratomo, 
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2015), fixed asset intensity (Aminah et al., 2017), political connection 

(Aminah et al., 2017), inventory intensity (Putri & Lautania, 2016), 

kepemilikan keluarga (Gaya et al., 2017; Annuar et al., 2014), 

kepemilikan pemerintah (Annuar et al., 2014), foreign ownership (Annuar 

et al., 2014), karakteristik dewan direktur (Annuar et al., 2014), solvency 

(Oktaviany & Munandar, 2017), foreign institutional ownership (Hasan et 

al., 2017). 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa model proksi 

penghindaran pajak yang lain seperti Effective Tax Rate (ETR) dan Book 

Tax Gap (BTG), dengan upaya untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan hasil dari masing-masing model. 
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