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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi, 

latar belakang pendidikan dewan direksi, pengalaman internasional dewan direksi, 

dan usia dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Dari beberapa pengujian yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil Path Coefficient, ukuran dewan direksi menunjukkan nilai p-

value <0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansinya sebesar 0,05 

(5%). Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak; 

2. Berdasarkan hasil Path Coefficient, latar belakang pendidikan dewan direksi 

menunjukkan nilai p-value 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai 

signifikansinya sebesar 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa latar 

belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 

3. Berdasarkan hasil Path Coefficient, pengalaman internasional dewan direksi 

menunjukkan nilai p-value 0,03. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai 

signifikansinya sebesar 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

internasional dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 

4. Berdasarkan hasil Path Coefficient, usia dewan direksi menunjukkan nilai p-

value 0,14. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansinya sebesar 0,05 (5%). 

Maka dapat disimpulkan bahwa usia dewan direksi tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 
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5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat digunakan untuk 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik, yaitu : 

1. Jumlah sampel yang terbatas, yaitu 363 observasi yang terdiri atas 121 

perusahaan non keuangan periode 2016 sampai dengan 2018; 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu 

ukuran dewan direksi, latar belakang dewan direksi, pengalaman internasional 

dewan direksi, dan usia dewan direksi. Dan satu variabel dependen yaitu 

penghindaran pajak. 

 

5.3. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan 

penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memperluas sampel dan periode penelitian agar hasil yang 

didapat lebih akurat dan bervariasi; 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pelaku usaha, 

baik investor maupun pelaku usaha lainnya mengenai penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan. 


