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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penelitian menggunakan analisa regresi 

logistik, dimana merupakan Analisa untuk pengujian masing-masing hipotesis  

yang berada dalam penelitian. Dari hasil uji yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan hipotesis pertama ukuran dewan (board size) tidak terbukti 

mempunyai pengaruh yang signifkan positif terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan hipotesis kedua direktur independen tidak terbukti mempunyai 

pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hipotesis 

ketiga kepemilikan manajerial (managerial ownership) tidak terbukti mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir 

hipotesis keempat kepemilikan institusional (institusional ownership) juga tidak 

terbukti mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 

yang dilakukan di Indonesia. Dari semua hasil hipotesis semua berbeda dengan 

perumusan hipotesis yang telah dijabarkan. 

Sehingga hasil yang didapatkan adalah ukuran dewan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa naik atau turunnya dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran 

pajak. Sedangkan direktur independen tidak memiliki hubungan terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa naik atau turunnya tidak 

berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menjalankan praktik 

penghindaran pajak. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

regulator dalam mendorong kinerja tata kelola perusahaan secara efisien dalam 

melawan penghindaran pajak yang dilakukan emiten. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

a. Sampel perusahaan yang terbatas karena penelitian hanya memfokuskan 

pada perusahaan tbk yang terdaftar di www.idx.co.id dan sampel 

perusahaan hanya 5 tahun. 

b. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas dalam 

menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran 

pajak yang dapat diliat dari R square yang masih kecil. 

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi yang digunakan sebagai pertimbangan untuk penelitian di 

masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

a. Sampel penelitian dapat diambil dari perusahaan non tbk ataupun 

perusahaan Indonesia yang listing diluar negeri. 

b. Menambah variabel penelitian diluar tata kelola perusahaan seperti 

capital intensity, kepemilikan asing, kepemilikan negara, perusahaan 

keluarga, opini audit, pertumbuhan penjualan, return on assets, jenis 

audit, beban pajak tangguhan, perbedaan fiskal dan pajak dan 

sebagainya. 

c. Pengukuran penghindaran pajak yang lebih bervariasi tidak berpatokan 

hanya pada pengukuran tingkat efektivitas pajak (ETR). 
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