
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, 

komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional 

terhadap tax avoidance pada Perusahaan LQ 45 dari tahun 2014-2017 di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan sampel penelitian berjumlah 18 sampel. Selanjutnya 

data di uji dengan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh data penelitian ini dapat diketahui bahwa, Komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan pada kelompok LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis pertama yang diajukan ini diterima,dimana 

komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan (Gusti, 2014), (Esti, 2016). 

Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan pada 

kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis kedua yang diajukan ini 

diterima, dimana komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan (Darmawan dan Sukartha, 2014). 

Koneksi Politik berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan pada 

kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis ketiga yang diajukan 

diterima, dimana koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2017).  

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang 
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dilakukan pada kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis keempat 

yang diajukan ini ditolak, dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. Hasil ini didukung oleh (Annisa, 2017). 

Selanjutnya struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tax avoidance yang 

dilakukan pada kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis kelima 

yang diajukan diterima, 

 dimana struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 

ini didukung oleh (Esti, 2016). 

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel komisaris 

independen, komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan dan struktur 

kepemilikan Pada kelompok LQ45 secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Maka hipotesis keenam menyatakan bahwa komisaris 

independen, komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan dan struktur 

kepemilikan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance diterima. 

Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai R square pada penelitian ini 

sebesar 0,540 atau sebesar 54,0% yang mengindikasikan bahwa variasi dari kelima 

variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 54,0% 

dan sisanya 46,0% dipengaruhi oleh faktor lain yan tidak termasuk dalam 

persamaan pada penelitian ini. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menghitung jumlah sampel 

dan variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan agar 

mendapat hasil yang menyeluruh mengenai tax avoidance dan 

menambahkan variabel lain. 

2. Bagi Akademik 

Dikarenakan masih terbatasnya literatur dan penelitian yang mempelajari  

tentang tax avoidance maka diharapkan semakin banyak penelitian yang    

memfokuskan kepada hal-hal tersebut. 

3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kinerja keuangan. Khususnya. 

 Bagian pajak agar sebaiknya memberikan informasi yang sesungguhnya, 

 akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dengan kinerja perusahaan yang 

 baik akan menimbulakan kepercayaan yang baik bagi investor. 

 

 

 

 

 


