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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yang 

di dalam penelitian ini memasukkan beberapa faktor yaitu: ukuran perusahaan 

yang diukur menggunakan log natural total asset, leverage diukur menggunakan 

rasio utang terhadap total aset, intensitas aset tetap diukur menggunakan 

perbandingan dari total aset tetap dengan total aset, profitabilitas diukur dengan 

return on asset (ROA) dan saham pemerintah diukur dengan persentase saham 

yang dimiliki oleh pemerintah terhadap manajemen pajak yang di proxy-kan 

dengan menggunakan cash ETR pada perusahaan BUMN tahun 2011-201, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

maka akan semakin rendah pembayaran tarif pajak perusahaan, yang 

berarti semakin baik manajemen pajak perusahaannya; 

2. Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa semakin besar leverage suatu perusahaan maka 

akan menyebabkan semakin rendah pembayaran tarif pajak perusahaan, 

yang berarti semakin baik manajemen pajak perusahaannya; 

3. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap bukan faktor 

yang signifikan untuk mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. 

4. Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka 

akan semakin rendah pembayaran tarif pajak perusahaan, yang berarti 

semakin baik manajemen pajak perusahaannya. 

5. Saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa saham pemerintah bukan menjadi 

faktor yang signifikan untuk mempengaruhi manajemen pajak 

perusahaan. 



137 

 

Rizal Fadillah, 2017 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan menarik kesimpulan dari analisis faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan BUMN 

tahun 2011-2015, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen BUMN dapat memanfaatkan faktor-faktor yang ada 

dan terdapat pada perusahaannya untuk melakukan manajemen pajak. 

Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam melakukan manajemen 

pajak adalah faktor yang tidak sampai melakukan pelanggaran pajak. 

2. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan proxy cash ETR, 

disarankan untuk penelitian selajutnya menggunakan proxy yang 

lainnya yang dapat mengukur manajemen pajak perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah faktor lain 

seperti intensitas persediaan dan komisaris independen. 

 


