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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel related party 

transaction-penjualan, related party transaction-pembelian, related party 

transaction-pinjaman, dan multinationality terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2020. Setelah 

dilakukan olah data dan analisis data pada bab sebelumnya maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

Pertama, related party transaction-penjualan memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya keberadaan transaksi penjualan 

kepada pihak berelasi memiliki pengaruh pada tingkat aktivitas penghindaran 

pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan 

menurunkan harga jual hanya kepada pihak berelasi agar dapat meminimalkan 

labanya. 

Kedua, related party transaction-pembelian tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Artinya besar kecilnya tingkat transaksi pembelian 

kepada pihak berelasi perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam 

berfikir untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan hanya 

sebagai pihak yang menerima permintaan atas pembelian. 

Ketiga, related party transaction-pinjaman memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika perusahaan melakukan 

transaksi pinjaman kepada pihak berelasi maka perusahaan tidak 

memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena adanya 

peraturan yang mengatur tingkat kewajaran atas pinjaman. 

Terakhir, multinationality tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Artinya sedikit atau banyak nya anak perusahaan pada suatu 

perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk bertindak menghindari 

pajak. Penyebabnya karena perusahaan telah bersifat terbuka dan tercatat pada 

Bursa Efek Indonesia yang akhirnya perusahaan lebih mementingkan untuk 

menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan penghindaran pajak. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian yang telah 

dicantumkan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat 

bermanfaat bagi para pembaca, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas jangkauan dalam 

penelitian selanjutnya dan tidak hanya pada sektor perusahaan manufaktur 

saja. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti 

kepemilikan institusional, dan thin capitalization serta dapat merubah proksi 

penelitian yang berbeda dari penelitian ini seperti menggunakan rumus BTD 

atau cash ETR sebagai proksi penelitan pada variabel penghindaran pajak. 

b. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah dapat memperketat dan melakukan 

evaluasi terhadap peraturan yang telah mengatur transaksi pihak berelasi 

terkait penjualan dan pinjaman agar tidak terdapat celah bagi perusahaan 

untuk melakukan penghindaran pajak. 

c. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemegang saham 

berkaitan dengan laba perusahaan namun tetap mematuhi peraturan 

perpajakan yang berlaku. 
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