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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Karakteristik 

Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. Analisis 

pengaruh yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

Ver.21. Data sampel dalam penelitian ini berjumlah 115 proxy dari 23 

perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012 sampai 2016.  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan dengan model regresi berganda, maka diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Hal ini berarti semakin rendah nya profitabilitas suatu perusahan 

maka penghindaran pajak akan semakin tinggi atau meningkat. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), 

Noor et al (2010) dan Subagiastra (2016) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. 

2.  Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa individu-individu (keluarga) 

yang memiliki peranan serta kepemilikan atas perusahan tidak 

memberikan pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., 

2010 dalam Subagiastra, 2016 dan Rusydi & Martani (2014). 

3. Profitabilitas dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini berati profitabilitas dan kepemilikan keluarga 

berpengah secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji F 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), 

Subagiastra (2016), Kuriasih & Sari (2013), dan Budiman & Setiyono 

(2012). 

B. Saran 

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat membantu penelitian 

selanjutnya, antara lain sebagai berikut : 

1) Variabel Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga hanya bisa menjelaskan 

10,1% variasi variabel penghindaran pajak. Itu artinya masih ada 89,9 % 

variasi variabel yang bisa menjelaskan mengenai penghindaran pajak ada 

diluar penelitian, seperti karakteristik eksekutif, jumlah komite audit, 

proporsi dewan komisaris, levereage dan lainnya. Oleh karena itu 

penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan variabel-variabel lain. 

2) Penelitian selanjutnya agar memperluas jumlah sampel penelitian seperti 

perusahaan jasa, perbankan dan otomotif serta menyempurnakan metode 

sehingga penelitian nya dapat lebih digeneralisir dan menambah jumlah 

variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. 

3) Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan Penghindaran Pajak, 

hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan atau monitoring 
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terhdap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban 

perpajakannya. Terutama perusahaan yang melaporkan  rugi dalam dua 

tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan perusahaan yang melaporkan 

rugi dapat memanfaatkan celah peraturan (loopholes) yang ada, seperti 

memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak 

perusahaan di periode yang akan datang. 


