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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini mengobservasi pengaruh komisaris independen, kepemilikan 

institusional, leverage, ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi terhadap 

ETR. ETR bertujuan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi 

dari pendapatan ekonomi, untuk menerapkan perencanaan pajak dalam suatu 

perusahaan tentunya harus membutuhkan tata kelola perusahaan agar dapat 

mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan sehingga melalui hasil penelitian 

dari bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Hasil bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi ETR karena 

kehadiran komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan 

peraturan yang ada dan tidak berdampak terhadap kebijakan 

perusahaan termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan 

yang dilakukan manajemen tidak terawasi sehingga kebijakan 

pembayaran pajak menjadi lemah. 

2. Hasil dari nilai uji menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

tidak mempengaruhi ETR. Hal ini disebabkan bahwa kehadiran 

kepemilikan institusional sebagai salah satu pemegang saham 

diperusahaan lebih menuju kearah mematuhi persyaratan hokum 

bukan bertujuan untuk menerima manfaat dari perusahaan. Oleh 

karena itu, kepemilikan institusional belum dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan yang dapat mengakibatkan beban 

pajak yang dibayarkan lebih rendah melalui ETR perusahaan. 

3. Hasil dari pengajuan hipotesis mengenai variabel leverage 

membuktika bahwa variabel ini berpengaruh signifikan positif 

terhadap ETR perusahaan. Karena utang tingkat utang yang tinggi 

akan membuat penerapan pajak menjadi lebih bagus disebabkan oleh 

biaya bunga pada hutang yang timbul akan dijadikan sebagai 

pengurang laba perusahaan dan hal ini menyebabkan beban pajak 

perusahaan akan berkurang. 
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4. Hasil uji menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak 

mempengaruhi ETR karena komite audit berperan melakukan 

pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan dan 

menuntut manajemen dalam menghasilkan informasi yang berkualitas 

dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya 

konflik kepentingan diperusahaan.  

5. Hasil uji membuktikan bahwa ukuran dewan direksi tidak 

mempengaruhi ETR karena para dewan direksi hanya akan berfokus 

pada bidang mereka sendiri dan tidak hanya berfokus pada satu 

masalah sehingga tidak semua dewan direksi perusahaan dapat fokus 

pada perencanaan pajak yang ingin diterapkan oleh manajemen. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dibawah ini merupakan keterbatasan yang penulis ketahui pada saat 

melakukan proses penelitian, sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini hanya dapat meneliti 366 perusahaan tahun 2014 

– 2018 yang berarti hanya 1.795 data yang digunakan. Beberapa 

perusahaan tidak diikutsertakan untuk diuji dalam penelitian ini 

dikarenakan ada data yang kurang lengkap dan merupakan data outlier. 

Hal tersebut membuat hasil penelitian ini menjadi kurang maksimal 

karena hanya menggunakan lima model variabel, yaitu komisaris 

independen, kepemilikan institusional, leverage, ukuran komite audit 

dan ukuran dewan direksi.  

2. Artikel yang mendukung penelitian ini masih kurang atau sedikit, 

sehingga jurnal pendukung dalam penelitian ini masih minim. Hasil 

uji adjusted R square menunjukkan nilai 0,37 atau 37% yang berarti 

bahwa variabel – variabel ini juga belum dapat menjelaskan 

penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.  

3. Penelitian ini juga tidak mengangkat secara mendalam fenomena 

perubahan Undang – Undang perpajakan dan pengaruhnya terhadap 

ETR. 
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5.3 Rekomendasi 

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tata 

Kelola Perusahaan terhadap Perencanaan Pajak” yang terdaftar pada 

Indonesia Stock Exchange (IDX) periode 2014 – 2018 memberikan rekomendasi 

yang perlu ditindak lanjuti, yaitu: 

1. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

model variabel lainnya sehingga dapat memberikan pengaruh yang 

lebih maksimal terhadap ETR terlebih yang berhubungan dengan tata 

kelola perusahaan. Penelitian ini juga membutuhkan artikel dan jurnal 

pendukung yang lebih banyak. 

2. Dalam penerapan tata kelola perusahaan dan perencanaan pajak, 

penulis berharap bahwa peraturan tersebut dibuat dan fokus pada 

tindakan nyata sehingga tujuan tata kelola perusahaan yang baik dapat 

terpenuhi dan penerapan pajak bermafaat bagi perusahaan agar pihak 

internal perusahaan tidak dapat melakukan praktik illegal dalam 

perpajakan. 

3. Saran yang diberikan untuk pemerintah khususnya Direktorat Jendral 

Pajak diharapkan dapat membuat dan menetapkan kebijakan 

perpajakan yang ketat, selain itu juga menambah pengawasan 

terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam 

penetapan ETR serta perlunya pengawasan dari BAPEPAM dan BEI 

terhadap untuk memenuhi tata kelola pada setiap perusahaan agar 

memberikan informasi yang relevan untuk para investor. 
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