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BAB V

KESIMPULAN, IMPLKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini untuk mencari pengaruh antara Corporate

Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian

yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh Corporate Governance yang di proksikan dengan nilai

komposit self assessment terhadap Penghindaran Pajak dengan proksi

CETR dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang negatif

dan signifikan. Artinya semakin baik corporate governance suatu

perusahaan akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan

menjadi rendah.

2. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak dengan

proksi CETR dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang

negatif dan signifikan. Artinya semakin tinggi profitabilitas suatu

perusahaan akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan

menjadi tinggi pula.

3. Corporate Governance dan Profitabilitas secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini berarti

bahwa variabel-variabel independen (Corporate Governance dan

Profitabilitas) yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan

secara nyata variabel dependen (Penghindaran Pajak).



94

B. Implikasi

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh antara Corporate

Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajakpada Perusahaan

Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016, maka diketahui

implikasinya adalah:

1. Corporate Governance yang diproksikan dengan nilai komposit self

assessment dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan proksi CETR.

Hubungan negatif dan signifikan tersebut dapat terjadi karena

penerapan corporate governance dalam perusahaan dapat mencegah

agent melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak

perusahaan. Dengan kualitas corporate governance yang baik akan

mengurangi tindakan agresif agen dalam mengelola beban pajak yang

bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian kepada principal dan

meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Profitabilitas dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan

dengan CETR. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif

dengan tarif pajak efektif (Cash Effective Tax Rate) karena semakin

efisien perusahaan, maka akan membayar pajak yang lebih sedikit

juga sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih

rendah. Tingginya nilai ROA (profitabilitas) akan mendorong

perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang
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sehingga menghasilkan pajak yang optimal melalui penghindaran

pajak.

Selain itu  terdapat implikasi praktek yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di perusahaan serta menjadi

referensi dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak, yaitu:

a. Bagi Perusahaan, dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam

melihat aspek-aspek corporate governance, serta kinerja perusahaan

dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Investor, dapat menjadi referensi bagi investor dalam

pengambilan keputusan saat berinvestasi dengan mengetahui

perusahaan mana yang terdeteksi melakukan penghindaran pajak.

c. Bagi Pemerintah, dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyusun

peraturan tentang penghindaran pajak, sehingga bisa mengoptimalkan

penerimaan pajak negara.

C. Saran

Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang

telah dilakukan mengenai pengaruh antara Corporate Governance dan

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang

terdaftar di BEI periode 2015-2016, maka penulis akan memberikan beberapa

masukan yaitu  sebagai berikut:
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1. Bagi Pihak Perusahaan

a. Diharapkan perusahaan dapat lebih konsisten dan benar dalam

penerapan corporate governance, bukan hanya sekedar untuk

memenuhi persyaratan dari BI. Sehingga kedepannya praktik

penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan adanya

pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

masukan yang dapat membantu pihak manajemen perusahaan

dalam memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah

praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.

2. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian yang akan datang hendaknya menambah dan

memperbanyak variabel seperti seperti karakter eksekutif, ukuran

perusahaan, leverage serta corporate social responsibility agar

lebih mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari faktor-faktor

yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, untuk

penelitian berikutnya bisa menggunakan proksi dari penghindaran

pajak (tax avoidance) yang lain seperti book tax gaap maupun

melalui aktivias tax shelter agar bisa dijadikan bahan perbandingan

hasil penelitian tentang penghindaran pajak.


