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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 

terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, dengan sample penelitian sebanyak 

15 sampel dengan 75 observasi. Selanjutnya data uji dengan metode analisis 

regresi linear berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa, Secara parsial variabel Corporate Governance yang diproksikan 

ke Persentase Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen 

Pajak karena nilai thitung  sebesar -3,185 sedangkan ttabel -1,995 dimana thitung -3,185 

< ttabel -1,995 dengan tingkat signifikan sebesar 0.002 berada lebih rendah pada α = 

0,05. Maka hipotesis yang pertama yang diajukan ini ditolak, dimana Persentase 

Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. Hasil ini 

didukung dengan penelitian Bunga (2017), dan Meilinda (2013). 

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak karena nilai 

thitung  sebesar -1,642 sedangkan ttabel -1,995 dimana thitung -1,642 > ttabel -1,995 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.002 berada lebih besar pada α = 0,05. Maka 

hipotesis yang kedua yang diajukan ini diterima, dimana Komite Audit 

berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. Hasil ini didukung dengan 

penelitian Bunga (2017), Limbong (2014), dan Nurfitri (2016) 

Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dilakukan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis yang ketiga 

diajukan ini di terima, dimana Kompensasi Manajemen 
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Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak karena 

nilai thitung  sebesar 3,217 sedangkan ttabel 1,995 dimana thitung 3,217 > ttabel 1,995 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 berada lebih rendah pada α = 0,05. Maka 

hipotesis yang ketiga yang diajukan ini diterima, dimana Kompensasi Manajemen 

berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil ini didukung dengan penelitian 

Meilinda (2013), dan Limbong (2014).  

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Pajak karena 

nilai thitung  sebesar 4,787 sedangkan ttabel 1,995  dimana thitung 4,787 > ttabel 1,995 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. Maka 

hipotesis yang ketiga yang diajukan ini diterima, dimana Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil ini didukung dengan penelitian 

Nurfitri (2016). 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa variabel persentase 

komisaris inependen, komite audit, kompensasi manajemen, dan kepemilikan 

manajerial pada perusahaan manufaktur secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap manajemen pajak. Maka hipotesis kelima menyatakan bahwa 

persentase komisaris inependen, komite audit, kompensasi manajemen, dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak 

diterima. 

Hasil koefisien determinasi diperoleh R square pada penelitian ini sebesar 

0,425 atau sebesar 42,5% yang mengindikasikan bahwa variasi dari keempat 

variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 42,5% 
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dan sisanya 57,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam persamaan pada penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini hanya menggunakan sample pada kategori perusahaan 

Manufaktur. Penggunaan sampel pada kategori perusahaan lain misalnya 

perbankan, real estate , Food and Beverage diharapkan akan memberikan hasil 

penelitian yang berbeda dan penelitian ini hanya menggunakan sample sebanyak 

15 perusahaan untuk setiap tahunnya. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

menambah variabel lain karena koefisien determinasi dalam penelitian ini baru 

42,5% sedangkan 57,5% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, nilai perusahaan, dan variabel lainya 

yang diduga  memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat menghitung jumlah sampel dan 

variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan agar mendapatkan 

hasil yang menyeluruh mengenai manajemen pajak. Menambahkan variabel 

lain dan memakai penentu GAAP ETR yang berbeda. 
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2. Bagi akademik 

Dikarenakan keterbatasan literatur dan penelitian yang mempelajari tentang 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak maka diharapkan 

semakin banyak penelitian yang memfokuskan kepada hal-hal tersebut. 

3. Bagi perusahaan  

Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja 

keuanganya. Khususnya bagian manajemen agar sebaiknya memberikan 

informasi yang sesungguhnya, akuntabilitas, keadilan dan resposibilitas, 

dengan kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan kepercayaan 

investor untuk menanmkan modalnya keperusahaan tersebut. 

 


