
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dilakukannya penelitian ini bertujuan antara lain yaitu meneliti adanya 

keterkaitan anatara variabel independen yang terdiri dari ROA, leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, proporsi komisaris 

independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu 

penghindaran pajak, di mana penggunaan sampel penelitian sebanyak 422 

perusahaan didapat melalui akses situs yang ada di BEI yaitu www.idx.co.id. dari 

tahun 2012 hingga 2016. 

 Pelaksanaan penelitian memakai analisa data yaitu regresi panel, di mana 

merupakan analisa yang digunakan dalam menguji masing-masing hipotesis yang 

terdapat dalam penelitian ini, di mana dari uji yang telah dilakukan, didapatlah 

simpulan hipotesis yang terdiri dari H1 Return on Assets (ROA) terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif pada penghindaran pajak, H2 leverage, yang 

mana menggunakan alat ukur Debt to Equity Ratio (DER) terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif pada penghindaran pajak, H3 yaitu ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan pada variabel dependen penghindaran pajak, demikian 

juga dengan H4 kompensasi rugi fiskal, di mana pengukurannya menggunakan 

variabel dummy tidak terdapat pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, H5 

yaitu kepemilikan institusional terbukti signifikan dan negatif berpengaruh pada 

penghindaran pajak, H6 proporsi komisaris independen tidak mempunyai 

pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, kemudian dari pengujian H7 

kualitas audit menunjukkan pengaruh signifikan positif, berbeda dengan 
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perumusan hipotesis yang menggambarkan adanya pengaruh signifikan dan 

negatif diantara kualitas audit dan penghindaran pajak, dan H8 komite audit tidak 

terbukti berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki keterbatasan tersendiri, 

keterbatasan yang ada pada penelitian di sini diantaranya yaitu:  

1. Masa dilakukannya penelitian hanya pada periode 2012-2016. 

Panjangnya penggunaan periode dalam suatu penelitan diharapkan dapat 

memberikan hasil penelitan yang beragam. Perpanjangan periode yang 

terdapat pada penelitian bisa berguna agar menghasilkan penelitian yang 

berbeda. Selain itu, tidak lengkapnya beberapa laporan keuangan setelah 

audit masih ditemukan pada beberapa perusahaan dari tahun 2012-2016. 

2. Kepemilikan institusional yang digunakan sebagai variabel independen 

hanya merupakan salah satu jenis kepemilikan yang terdapat pada jenis-

jenis kepemilikan dalam struktur kepemilikan yang ada. 

3. Bahwa masih banyak variabel di luar return on assets, leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, proporsi 

komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit yang dianggap 

bisa berpengaruh pada penghindaran pajak, seperti umur perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, 

intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran dewan, rapat komite audit, 

opini audit, dan lain sebagainya. 

Sri Ayu, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2016 
UIB repository @2018



5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan jika dilihat pada keseluruhan 

permasalahan, kesimpulan, dan juga keterbatasan yang ada, maka dituangkan ke 

berbagai saran-saran yang diharapkan dapat berguna, dengan tujuan bisa 

memperoleh manfaat yang lebih baik kedepannya untuk berbagai pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi, untuk penelitian kedepannya sebaiknya memperluas 

sampel penelitian dengan menambah tahun penelitian. Adanya perluasan 

sampel dapat menunjukkan hasil yang berbeda, beragam dan semakin 

akurat. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel 

yang berbeda yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. 

2. Bagi praktisi, sebaiknya perusahaan-perusahaan yang telah go public 

agar lebih berwaspada mengenai hal yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan mengenai masalah manajemen perpajakan yang 

mana diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait hal penghindaran 

atas sanksi perpajakan dalam lingkup administrasi perpajakan. 

3. Bagi regulator, alangkah baiknya Direktur Jendral Pajak dapat 

mengecilkan sedemikian rupa celah dalam perpajakan seperti membenahi 

peraturan perpajakan yang ada dan mewajibkan publikasi bukti 

perusahaan atas pembayaran pajak. Hal demikian diharapkan dapat 

mempersulit para pihak perusahaan dalam melakukan upaya 

penghindaran atas perpajakan baik dalam ruang lingkup yang non legal 

bahkan cakupan legal sekalipun. 
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