
77 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Corporate  Governance 

Terhadap Manajemen Pajak (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2014-2016).Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi 

dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai adanya 

Corporate  Governanceterhadap manajemenpajak. Hasil pengujian statistik yang 

dilakukan, dapat dibuktikan bahwakomisarisindependen (Indep), kompensasi 

(Comp), dankomite audit (Ka) berpengaruh signifikan terhadap 

manajemenpajaksedangkan variabel dewankomisaris (Board)tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemenpajak. 

1. Variabel dewankomisaris (Board) menunjukkan hasil tidakberpengaruh  

terhadapmanajemenpajak, Ini terjadi karena dalam perusahaan 

akanmengawasibentuk apapun termasuk kecurangan dalam manajemen 

perpajakan 

2. Variabel KomisarisIndependen (Indep) menunjukkan hasil berpengaruh 

signifikan terhadapmanajemenpajak. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan 

komisaris independen akan menyebabkan kinerja perusahaan akan semakin 

efektif, sehingga perusahaan akan melakukan hal- hal yang dianggap penting 

agar tercapainya suatu keefektifan dalam kegiatan perusahaan termasuk 



78 
 

dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak efektif.Ini 

berarti bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan 

memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak 

sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Hutang 

pajak yang rendah akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi 

para pemegang saham. 

3. Variabel kompensasi (Comp) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan 

terhadapmanajemenpajak,Dengan corporate governance yang baik akan 

memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukan, 

bukan karena keberuntungan semata. Hal ini menunjukkan bahwa komite 

audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan 

laporankeuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. 

Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan 

terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan 

memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Sehingga 

dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia 

telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip corporate governance (CG). 

4. Secara simultan dewankomisaris, komisarisindependen, kompensasidankomite 

audit berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemenpajak. 
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5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,538 atau 53,8%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwakontribusi sebesar 53,8% dari 

variabel dewankomisaris, komisarisindependen, kompensasidankomite audit 

terhadap manajemenpajak. Sedangkan sisanya 46,2% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan 

rentang waktu yang lebih lama untuk menghindari terjadinya bias pada 

hasil penelitian.  

2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan manufaktursaja. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan komponen corporate 

governance yang lebih luas, seperti kepemilikan institusional, kualitas 

audit, kepemilikan manajerial, corporate social responsibility dan 

komponen corporate governance lainnya. 

4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur 

manajemen pajak selain CETR seperti book tax differences, tax sheltering 

dan lain-lain. 

  


