
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Tujuan penelitian adalah untuk mengulas faktor yang mempengaruhi 

agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Adapun kesimpulan yang didapat 

setelah melakukan analisa adalah sebagai berikut: 

1.  Koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan 

perusahaan masih ingin menjaga nama baik perusahaan dan agar terhindar 

dari segala bentuk pelanggaran dalam peraturan perpajakan. 

2.  Dewan direktur independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dikarenakan direktur independen lebih berfokus pada kegiatan operasional 

sehingga tidak fokus kepada perpajakan. 

3.  Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. 

Semakin tinggi ukuran dewan maka akan membuat rendahnya agresivitas 

penghindaran pajak. 

4.  Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan karena 

tuntunan kesejahteraan untuk pemegang saham yang dianggap berbeda 

dengan kepentingan manajemen. 

5.  Eksternal auditor memiliki pengaruh yang signifikan positif yang dapat 

terjadi karena jumlah auditor big 4 yang menawarkan jasa tax planning 

bagi perusahaan yang memerlukan hal tersebut demi kepentingan 

perusahaan. 

 

5.2 KETERBATASAN 

Berikut adalah keterbatasan yang dirasakan penulis selama penelitian: 

1.  Sampel penelitian sangat terbatas karena hanya diambil dari perusahaan 

yang hanya terdaftar di BEI. 

2. Keterbatasan jumlah sampel penelitian karena hanya mencakup 5 periode 

yaitu pada tahun 2014-2018. 

3. Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini masih terbatas 

sehingga tidak dapat menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan. 
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5.3 REKOMENDASI 

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang dirasa dapat dilakukan oleh 

peneliti selanjutnya agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu, antara lain:  

1. Sampel dalam penelitian selanjutnya dapat diambil dari perusahaan yang 

berada di luar BEI dan dapat juga berkemungkinan diambil dari luar 

negara Indonesia. 

2. Peneliti selanjutnya diharap dapat menambah tahun pengamatan (> 5) 

tahun agar data yang dikumpulkan lebih bervariasi. 

3. Penambahan variabel penelitian sangat dianjurkan mengingat masih 

terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak sehingga 

penelitian menjadi lebih luas.  
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