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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Gender Didalam Dewan 

Direksi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI 

Periode 2012-2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi 

linear berganda dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara parsial variabel gender didalam dewan direksi berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini 

mendukung H1 yang menyatakan bahwa gender didalam dewan direksi 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa gender  didalam dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Grant Richardson, Grantley Taylor dan Roman Lanis (2016) yang 

menyatakan bahwa gender didalam dewan direksi mempunyai pengaruh 

positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mendukung pernyataan yang 

menyatakan bahwa dengan adanya gender didalam dewan direksi dapat 

mengurangi tindakan agresivitas pajak. Perempuan mempunyai 

kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan pemenuhan membayar 

pajak dari pada laki-laki.  
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2. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.  Hal ini mendukung 

H2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 

(2014) yang menemukan adanya pengaruh positif  ukuran perusahaan 

terhadap agresivitas pajak. Sesuai dengan teori kekuasaan politik yang 

menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan 

agresivitas pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal. 

Perusahaan besar dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan 

proses politik yang dapat menguntungkan perusahaan dan mengefisiensikan 

beban pajak perusahaan.  

3. Secara simultan variabel gender didalam dewan direksi dan ukuran 

perusahaan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan gender 

didalam dewan direksi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya gender didalam dewan direksi 

dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak dan perusahaan dengan skala 

besar mempunyai sumber daya yang besar dan dapat menguntungkan 

perusahaan termasuk untuk melakukan agresivitas pajak agar mencapai 

penghematan pajak yang optimal.  
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5.2 KeterbatasanPenelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini.Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya lima tahun yakni dari 2012-2016 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 75 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya dua variabel 

independen saja yaitu gender dialam dewan direksi dan ukuran perusahaan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

melakukan penelitian dengan objek yang berbeda yaitu selain 

perusahaan manufaktur. 

2. Disarankan juga menggunakan proksi yang lebih banyak dalam 

mengukur diversitas dewan direksi sehingga mewakili diversitas dari 

sisi demografi seperti gender dan pendidikan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel lain atau 

menambahkan beberapa variabel lain yang dapat mendeteksi adanya 

agresivitas pajak perusahaan seperti kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan manajerial.  

 

 

 


