BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan
profitabilitas,

hasil

penelitian

dan

pembahasan

mengenai

pengaruh

tingkat utang dan corporate governance structure terhadap

manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2013-2015, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1. Profitabilitas

berpengaruh

terhadap

manajemen

pajak

perusahaan

yang

bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.
Penelitian

ini

menunjukkan

bahwa

semakin

besar

profitabilitas

suatu

perusahaan maka akan semakin tinggi book tax different pada perusahaan
tersebut, yang berarti manajemen pajak perusahaan itu kurang baik.
2. Tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan yang
bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hasil
penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat utang pada suatu
perusahaan maka akan semakin rendah book tax different perusahaan.
3. Corporate governance structure dengan menggunakan indikator ukuran
dewan komisaris dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap
manajemen pajak perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang
terdaftar di BEI periode 2013-2015. Semakin besar ukuran dewan komisaris
pada suatu perusahaan maka akan semakin rendah book tax different
perusahaan.

yang

berarti semakin

baik

manajemen pajak

perusahaan.

Sedangkan semakin besar ukuran dewan direksi pada suatu perusahaan maka
akan semakin tinggi book tax different perusahaan. yang berarti manajemen
pajak perusahaan tersebut kurang baik.

5.2 Saran
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

kesimpulan

yang

telah

diuraikan

sebelumnya profitabilitas, tingkat utang dan corporate governance structure pada
perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI periode 2013-2015 berpengaruh
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terhadap

manajemen

pajak,

sehingga

3

faktor tersebut dapat

menjadi

pertimbangan utama dalam melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat mengemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan/manajemen
Bagi manajemen dapat memanfaatkan faktor-faktor yang ada dan terdapat pada
perusahaannya untuk melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak yang
baik akan menarik minat investor untuk aktif berinvestasi. Adapun faktorfaktor yang digunakan dalam melakukan manajemen pajak adalah faktor yang
tidak sampai melakukan pelanggaran pajak.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Bagi penelitian

selanjutnya

disarankan untuk

menggunakan variabel lain

seperti intensitas aset tetap, kepemilikan saham manajerial, ukuran perusahaan.
Menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur manajemen pajak, seperti
Cash Effective tax rates (CETR). Serta dapat mencoba meneliti pada jenis
perusahaan selain perusahaan manufaktur dan menambah rentang waktu yang
dijadikan penelitian.

Rahmi Maslahati Rahmillah, 2017
PENGARUH PROFITABILITAS, TINGKAT UTANG D AN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
TERHAD AP MANAJEMEN PAJAK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

