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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Komisaris independen, 

Capital Intensity Ratio, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran 

Pajakdengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating    Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Dari 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil uji asumsi klasik menunjukkan hasil bahwa rata-rata data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. Serta hasil uji multikolinearitas dan 

autokorelasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami 

masalah multikolinearitas dan autokorelasi. Begitu juga dengan hasil uji 

heterokedastisitas dalam penelitian ini tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas. 

2. Komisaris independen, Capital Intensity ratio, dan kepemilikan institusi 

terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap 

penghindaran pajak.   

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

4. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa capital intensity ratio  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

5. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusi  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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6. Besarnya pengaruh kepemilikan institusi, capital intensity ratio, dan 

kepemilikan institusi adalah 12,1% sedangkan sisanya sebesar 87,9% 

dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. 

7. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

mampu memperkuat atau memperlemah (tidak mampu memoderasi) 

komisaris independen, capital intensity ratio, dan kepemilikan institusi 

terhadap penghindaran pajak.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memilki beberapa keterbatasan yang menyangkut beberapa 

hal, diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi 

penghindaran pajak  yaitu komisaris independen, capital intensity ratio 

dan kepemilikan institusi   serta satu variabel moderating yaitu ukuran 

perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pada kategori 

perusahaan manufaktur.  

3. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit, yaitu 

29  perusahaan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang tertarik 

melakukan penelitian selanjutnya tentang pengaruh komisaris independen,capital 
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intensity ratio, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak dengan 

ukuran perusahaan sebagai variabel moderating .  

Adapun sarannya sebagai berkut : 

1. Bagi Perusahaan  

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, 

maka harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan menyampaikan 

informasi yang relevan dan reliebel kepada investor mengenai 

perkembangan perusahaan, tanpa harus dilakukannya manajemen laba. 

Karena indikasi manajemen laba dapat dilihat dari perbedaan antara laba 

akuntansi dan laba fiskal yang dilaporkan perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Agar lebih berhati-hati dalam melakukan keputusan investasinya pada 

suatu perusahaan yang dilakukan dengan menilai kualitas laba pada 

beberapa periode pengamatan yang dijadikan sebagai proksi kualitas 

informasi akuntansi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk mengganti atau menambah variabel seperti leverage 

atau corporate social responsibility, serta tidak terpaku hanya pada 

variabel yang ada dalam penelitian ini. 

b. Disarankan tidak hanya menggunakan perusahaan yang mengalami 

keuntungan saja, tetapi juga menggunakan perusahaan yang 

mengalami kerugian sehingga dapat dibandingkan dari keduanya. 
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c. Disarankan dapat menggunakan perusahaan di sektor lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti sektor perbankan, real 

estate dan lainnya sehingga diharapkan akan memberikan hasil 

penelitian yang berbeda. 

 


