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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  komisaris independen, 

kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan deferred tax expense 

berpengaruh terhadap tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara parsial variabel  Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance dimana thitung sebesar -,960 lebih kecil dari ttabel  

1,978 dan tingkat signifikan berada lebih tinggi 0,05 yaitu sebesar 0,339, 

sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini mendukung H1 yang 

menyatakan bahwa komiasris independen (X1) tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

2. Secara parsial variabel Kepemilikan Institusional (X2) tidak berpengaruh 

dimana  thitung sebesar -3,927 lebih kecil dari ttabel -1,978 dan tingkat 

signifikan berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga hipotesis 

kedua ditolak. Hal ini tidak mendukung H2 yang menyatakan bahwa 

komiasris independen (X2) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Secara parsial Karakteristik Eksekutif (X3) berpengaruh terhadap tax 

avoidance dimana thitung -8,975 lebih besar dari ttabel -1,978 dan tingkat 

signifikan berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga hipotesis 
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ketiga diterima. Dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini mendukung H3 yang 

menyatakan bahwa Karakteristik Eksekutif (X3) berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

4. Secara parsial variabel Deffered Tax Expense (X4) berpengaruh terhadap tax 

avoidance dimana thitung 8,538 lebih besar dari ttabel 1,978 dan tingkat 

signifikan berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini 

mendukung H4 yang menyatakan bahwa Deffered Tax Expense (X4) 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

5. Secara simultan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, 

Karakteristik Eksekutif, dan Deferred Tax Expense memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,457 atau 45,7%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 45,7% dari variabel 

Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Karakteristik Eksekutif, 

dan Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance. Sedangkan sisanya 

54,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 
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1. Keterbatasan periode ini hanya tiga tahun yakni dari 2014 – 2016 dan 

jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 135 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat 

variabel dependen saja yakni Komisaris Independen, Kepemilikan 

Institusional, Karakteristik Eksekutif, dan Deferred Tax Expense. 

V.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap Tax Avoidance seperti, corporate governance, komite 

audit, risiko perusahaam, ukuran perusahaan dan kualitas audit. 

3. Apabila pada penelitian selanjutnya dimungkinkan dapat memperoleh data – 

data tentang pajak penghasilan perusahaan, maka lebih baik menggunakan data 

tersebut sebagai pengukuran tax avoidance untuk hasil penelitian yang lebih 

akurat.  

 


