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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh adopsi IFRS, proporsi 

komisaris independen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan capital intensity 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena pada saat sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS pada 

tahun 2012 dasar pembayaran pajak tetap sama yaitu Undang-Undang No 36 

Tahun 2008 sehingga Pengadopsian IFRS tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

2. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak komisaris 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan melakukan pengawasan yang 

semakin ketat kepada manajer sehingga ruang untuk melakukan tindakan 

penghindaran pajak akan menurun. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka jumlah aset yang dimiliki juga 

akan semakin banyak, dan juga transaksi yang dimiliki juga akan semakin 

kompleks dan juga banyak, hal tersebut dapat menimbulkan celah-celah untuk 

melakukan tindakan penghindaran pajak semakin tinggi. 



 

61 
 

4. Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Umur perusahaan yang semakin tinggi akan membuat perusahaan dan sumber 

daya manusia dalam perusahaan semakin memiliki pengalaman dan keahlian 

yang lebih untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. 

5. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan 

biasanya menggunakan aset tetap yang sudah melewati batas waktu umur 

ekonomisnya sehingga tidak akan berpengaruh pada beban penyusutan aset, 

selain itu perusahaan menyimpan aset yang besar juga tidak untuk melakukan 

penghindaran pajak melainkan juga menggunakan untuk operasional 

perusahaan sehingga tidak berpengaruh dalam melakukan penghindaran pajak. 

 

6.2. Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel-variabel lain 

yang berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak karena pada 

penelitian ini yang menggunakan variabel adopsi IFRS, proporsi komisaris 

independen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan capital intensity hanya 

menjelaskan 8,0 % sedangkan 92 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 

Contohnya adalah pertumbuhan penjualan. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya menghentikan tindakan penghindaran pajak selain 

sebagai bentuk ketaatan kepada negara dalam pembayaran pajak, melakukan 

penghindaran pajak juga dapat merugikan perusahaan dengan semakin buruk 
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image perusahaan yang ditimbulkan sehingga dapat berkurangnya investor 

akibat image yang buruk dari perusahaan.  


