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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang 

telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Variabel tax avoidance berpengaruh terhadap variabel cost of debt, yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas tax avoidance yang 

dilakukan oleh perusahaan maka akan meningkatkan cost of debt di mata 

investor, hal ini sesuai dengan penelitian yang ditemukan  oleh Azizah 

(2016) yang memprediksi hubungan positif antara pajak penghindaran 

dengan nilai cost of debt yang  terlalu berpengaruh signifikan.  

2. Interaksi antara tax avoidance dan efektivitas komisaris independen 

terbukti berpengaruh terhadap cost of debt, hal ini dikarenakan dengan 

efektifnya efektivitas komisaris independen didalam suatu perusahaan, 

tidak akan membatas perilaku manajerial dalam melakukan manajemen 

laba atau dalam kasus ini tax avoidance yang terkait biaya utang, hal ini 

sesuai dengan penelitian yang ditemukan Gunawan (2017) yang 

menemukan bahwa komisaris independen signifikan terhadap cost of debt 

3. Interaksi antara tax avoidance dan efektivitas komite audit tidak terbukti 

berpengaruh terhadap cost of debt, hal ini dikarenakan dengan tidak 

efektifnya komite audit didalam suatu perusahaan, akan membatas 

perilaku manajerial dalam melakukan manajemen laba atau dalam kasus 
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ini tax avoidance, hal ini sesuai dengan penelitian yang ditemukan oleh 

Sosroraharjo (2013) yang menemukan komite audit tidak signifikan 

terhadat cost of debt. 

5.2. Saran 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu akuntansi yang khususnya berada pada bidang pajak 

mengenai dampak dari aktivitas tax avoidance (penghindaran pajak). Diharapkan 

pula dapat memberikan tambahan informasi dan memperluas gambaran mengenai 

dampak dari dilakukannya tax avoidance terhadap cost of debt selanjutnya 

mengenai topik ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih 

berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini: .  

1. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa komite audit tidak signifikan 

terhadap cost of debt. Untuk itu diharapkan komite audit independen dapat 

menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur 

pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan 

yang dilakukan oleh audit internal dengan baik.  

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan 

memperbanyak sampel objek penelitian sehingga dapat diperoleh sampel 

yang dapat lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

 


