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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derivatif keuangan, 

financial lease dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 

sampai dengan 2018. Sampel pada penelitian ini berjumlah 65 sampel dari 13 

perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan 

Random Effect Model untuk menguji hipotesis. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal 

ini dikarenakan derivatif keuangan memiliki komponen deductible 

expense yang sangat sedikit sehingga sulit untuk mempengaruhi 

penghindaran pajak 

2. Financial lease tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang melakukan financial lease telah 

mendapatkan penghemataan pembayaran pajak dari hasil sewa guna usaha 

sehingga tidak ada kemungkinan melakukan penghindaran pajak. 

3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam 

suatu perusahaan difokuskan untuk manajemen laba dan memaksimalkan 

kesejahteraan para para pemegang saham dan juga karena tugas pemilik 

institusi itu sendiri adalah untuk megawasi dan memastikan manajemen 

untuk patuh dan taat terhadap pajak. 
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V.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan yang menghambat 

hasil penelitian untuk sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sehingga 

dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Keterbatasan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel yang digunakan hanya 65 sampel. 

2. Menggunakan variabel lain yang dapat menjadi faktor penghindaran pajak 

karena dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel. 

3. Berdasarkan hasil pengujian determinasi (R2) yaitu sebesar 0,1502 atau 

15% yang artinya 85% penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

V.3. Saran 

Dengan adanya keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini seperti 

yang telah dijelaskan, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan beberapa saran 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 

independen yang belum ada pada penelitian ini seperti kepemilikan 

manajerial, sales growth, corporate governance dan lain sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya meneliti pada 

perusahaan manufaktur tetapi juga perusahaan-perusahaan lainnya yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia . 
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