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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan Profitabilitas terhadap Manajemen 

Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Nilai 

signifikan Ukuran Perusahaan sebesar 0,0989 berada lebih besar dari nilai 

α 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa baik perusahaan besar ataupun kecil 

tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen pajak, hal 

ini bisa saja dikarenakan baik perusahaan besar ataupun kecil tidak 

mengharapkan mendapatkan tax incentive dengan cara mengoptimalkan 

kegiatan manajemen pajaknya. 

2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. 

Nilai signifikan Komisaris Independen sebesar 0,8910 berada lebih besar 

dari nilai α 0,05. Hasil ini terjadi karena dalam perusahaan perbankan akan 

langsung diawasi dan diatur oleh lembaga Negara yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan untuk melindungi perusahaan dari bentuk kecurangan dalam 

bentuk apapun termasuk kecurangan dalam manajemen perpajakan. 

3. Rasio Hutang berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.. Nilai 

signifikan Rasio Hutang sebesar 0,0000 berada lebih rendah dari nilai α 
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0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang 

perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektif yang dikenakan 

pada suatu perusahaan. Hutang dapat menimbulkan beban tetap keuangan 

yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba 

perusahaan. Biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan 

sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Nilai 

signifikan Profitabilitas sebesar 0,0000 berada lebih rendah dari nilai α 

0,05. Profitabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sehingga profitabilitas merupakan faktor penting 

dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Dengan tingginya 

nilai profitabilitas akan dilakukan perencanaan pajak yang matang 

sehingga menghasilkan pajak yang optimal. 

5. Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan 

Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Pajak. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 
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3. Untuk pengukuran yang digunakan dalam mencari tindakan effective tax 

rate perlu ditambah dengan pengukuran yang lain. Misalnya pengukuran 

menggunakan Cash Effective Tax Rates (CETR), Book Tax Differences 

(BTD), Discretionary Permanent (DTAX), Unrecognize Tax benefit, Tax 

Shelter Activity, dan Marginal tax rate. 

 


