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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tata kelola perusahaan (dewan 

komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit) 

terhadap penghindaran pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang dipublikasikan 

oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Metode pemilihan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 10 perusahaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

dapat diketahui bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. komisaris independen telah efektif dalam 

menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi 

membatasi manajemen laba di perusahaan. Namun, penelitian ini memberikan 

hasil pengaruh yang searah, dengan estimasi semakin besarnya persentase dewan 

komisaris independen dalan struktur dewan komisaris maka semakin tinggi 

penghindaran pajak yang ditimbulkan. 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan 

namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan 

tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris 

yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan 

institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi tax avoidance 

(penghindaran pajak).  
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Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Dengan adanya kepemilikan  saham oleh pihak  manajemen pada 

perusahaan tersebut  akan membuat  manajemen lebih berhati - hati dalam  

mengambil suatu keputusan, karena  manajemen akan ikut merasakan  manfaat  

secara  langsung dari keputusan yang telah diambil, karena  manajemen  juga akan  

ikut menanggung kerugian yang terjadi apabila keputusan yang diambil oleh  

mereka salah. Dengan begitu  kepemilikan manajerial  bisa diharapkan dapat  

membuat pihak  manajemen untuk  mengesampingkan kepentingannya  pribadi 

agar tidak terjadi tax avoidance. 

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 

kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah 

komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Semakin 

bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah 

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang 

yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak 

pengelola kepada pihak pemilik. Hal tersebut menjelaskan bahwa komite audit 

dalam perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan popolasi dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 

hanya 40 sampel, dan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya 
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empat variabel devenden saja yakni Komisaris Independen, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit. 

2. Keterbatasan melakukan pengujian dengan sampel yang terbatas yakni 

perusahaan pertambangan periode 2013-2016. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pengembangan objek penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya 

diharapkan memperluas populasi dan sampel untuk mendapatkan hasil yang 

semakin akurat, serta menambahkan variabel lainnya diluar penelitian ini 

yang diindikasikan memiliki pengaruh agar memperoleh hasil yang 

beraneka ragam serta memperkaya teori yang ada.  

2.  Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur 

manajemen pajak selain CETR seperti book tax differences, tax sheltering 

dan lain-lain. 

 


