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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Perusahaan Pengguna 

Derivatif Keuangan, tingkat Pengungkapan Perusahaan Pengguna Derivatif dan 

Derivatif Keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri 

keuangan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel USER memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 

yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan signifikan ini dapat 

terjadi karena perusahaan yang menggunakan derivatif instrument bertujuan 

mengendalikan resiko perusahaan yang disebabkan oleh adanya perubahan 

harga, tangkat suku bunga dan nilai mata uang. Dengan derivatif keuangan, 

resiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau 

diperkecil. 

2. Secara parsial variabel DISCLOSE memiliki nilai negatif dan signifikan. 

Dimana signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,006 dan menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. DISCLOSE 

yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak menunjukkan 

bahwa semakin transparan perusahaan mengungkapkan derivatifnya maka 

praktek tax avoidance yang dilakukan pada  perusahaan tersebut sedikit. 
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3. Secara parsial DERIVATIF memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 

yaitu sebesar 0,003 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan instrument 

derivatif dengan tujuan lindung nilai, wajib pajak dapat menciptakan 

keuntungan melalui pergeseran resiko kerugian yang timbul karena fluktuasi 

nilai tukar mata uang dan suku bunga. Oleh karena itu derivatif keuangan 

bisa saja merupakan karakter pengenaan pajak (Tax Character). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga untuk variabel 

kontrol Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 

sedangkan hipotesis pertama User dan ROA, hipotesis kedua  Disclose dan 

ROA selanjutnya hipotesis ketiga Derivatif Keuangan dan ROA 

berpengaruh signifikan. diharapkan penelitian selanjutnya melakukan 

penelitian dengan pengukuran lainnya agar memperoleh hasil yang lebih 

maksimal. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis perusahaan sektor keuangan, 

sehingga penelitian ini kemungkinan tidak sama jika diaplikasikan pada 

jenis perusahaan lainnya. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah 

periode penelitian sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 
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3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel dependen 

yang terkait dan terbaru yang belum terdapat dalam penelitian ini. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengunakan pengukuran terbaru 

selain CETR (Current Effective Tax Rate) dalam mengukur penghindaran 

pajak (Tax Avoidance).  

 

 

 


