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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Direktur Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

2. Variabel Investor Asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

3. Variabel Koneksitas Politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

B. Saran  

Sehubungan dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberikan beberapa saran agar dalam penelitian selanjutnya bisa 

lebih baik lagi sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lainnya yang belum terdapat dalam penelitian ini agar dapat memberikan 

hasil yang lebih akurat penyebab terjadinya penghindaran pajak. 
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2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan fenomena suatu perusahaan 

yang telah melakukan penghindaran pajak agar pembahasan yang diteliti 

dapat lebih spesifik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah sampel perusahaan selain sektor 

manufaktur saja serta menambah periode penelitian lebih dari lima tahun. 

C. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka implikasi dari penelitian ini adalah perlunya tata kelola 

yang baik pada perusahaan di Indonesia serta menjunjung budaya asing dalam 

memimpin perusahaan. Dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang 

baik, maka sebuah perusahaan tidak perlu memakai jasa dari tenaga kerja 

asing. Hal ini dikarenakan para pimpinan asing atau diluar negeri sangat patuh 

dalam mengikuti aturan-aturan ormal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

karena bagi mereka nama baik perusahaan sangatlah penting. 

D. Keterbatasan  

Selama peneliti melakukan penelitian, terdapat keterbatasan yang 

berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian terbatas pada satu sektor saja, yaitu sektor 

manufaktur. Jangka waktu yang digunakan juga relatif pendek hanya 3 

tahun, sehingga kurang efektif terhadap hasilnya. 

2. Data yang diambil untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan 

penghindaran pajak hanya dilihat melalui laporan tahunan yang terdapat di 
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Bursa Efek Indonesia sehingga kurang menggambarkan keadaan 

sebenarnya. 

3. Terdapat beberapa laporan tahunan yang tidak terlihat jelas pada bagian 

nominal pembayaran pajak, sehingga peneliti tidak memasukkan ke dalam 

sampel karena tidak memenuhi kriteria. 

 

 

 

 

 

 


