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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

  Dari hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka didapatkan 

kesimpulan atas penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Kualitas Audit yang diproksikan dengan ukuran KAP memiliki 

pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya dari Saputra et al (2015) dan Winata (2014). 

2. Variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Wati 

(2017), Annisa dan Kurniasih (2012) serta Pohan (2008).  

3. Variabel Capital Intensity memiliki pengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu, yaitu penelitian 

dari Mulyani et al. (2013) serta Fauziati et al (2016). 

4. Variabel Likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu Suyanto 

dan Supramono (2012) serta Anita (2015).  

5. Variabel Independensi Dewan Komisaris tidak mampu menjadi variabel 

kontrol yang dapat mempengaruhi tax avoidance.  

6. Variabel Ukuran Perusahaan tidak mampu menjadi variabel kontrol yang 

dapat mempengaruhi tax avoidance.  
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5.2.  Saran 

  Dari kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik serupa di masa mendatang, dapat 

mempertimbangkan dipakainya kembali variabel dalam penelitian ini atau 

mempertimbangkan untuk menambahkan variabel baru, sehingga dapat 

dijadikan pembanding dengan penelitian sebelumnya, seperti: 

1.1 Corporate social responsibility (CSR) yang dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak dari segi pengungkapannya (nilai transparansi). 

Pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

stakeholder lewat pemerintah. Apabila perusahaan mengungkapkan 

CSR, maka perusahaan tidak menghindari pajak dan sebaliknya.  

1.2 Koneksi politik. Adanya kepemilikan saham atau kepemilikan langsung 

suatu perusahaan oleh pemerintah (anggota parlemen, dewan, menteri, 

orang yang berkaitan dengan partai politik), yang dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak.   

1.3 Reformasi perpajakan dapat menjadi variabel untuk mengetahui adanya 

penghindaran pajak dilihat dari hasil untuk periode sebelum reformasi 

perpajakan dan hasil untuk periode setelah reformasi perpajakan.  

1.4 Konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip 

kehati-hatian pihak manajemen untuk mengakui pendapatan dan biaya 

dan mempertimbangkan segala risiko di masa yang akan datang. 
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Variabel ini memiliki pro-kontra hasil penelitian, sehingga dapat 

dijadikan kebaruan dalam penelitian mendatang.  

1.5 Kepemilikan keluarga atau kepemilikan manajerial. Variabel 

kepemilikan institusional telah dipakai dalam penelitian ini dan 

penelitian terdahulu, sehingga variabel kepemilikan keluarga atau 

kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai kebaruan dalam 

penelitian mendatang agar dapat diketahui sejauh mana struktur 

kepemilikan dapat mempengaruhi penghindaran pajak.  

   

2. Penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan untuk meneliti 

sampel yang berasal dari sektor lain, seperti sektor keuangan atau 

perbankan. Perbankan sebagai pelaku penghindaran pajak yaitu dengan 

melakukan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai tax 

haven countries atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa baik wajib pajak Indonesia, maupun wajib pajak luar 

negeri. Sehingga dapat dijadikan pembanding dengan sektor manufaktur.  

 

 

 

 

 


