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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui dampak dari Good 

Corporate Governance (yang diproksi dengan kepemilikan institusional, 

komisaris independen, serta komite audit) dan Corporate Social Responsibility 

terhadap Tax Avoidance (Current ETR) pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Berdasar pada hasil 

penelitian, maka bisa disimpulkan:  

1. Kepemilikan Institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap Tax Avoidance. Artinya besar kecilnya jumlah kepemilikan 

institusional dalam suatu perusahaan tidak memengaruhi tindakan tax 

avoidance yang dilaksanakan oleh manajemen. 

2. Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax 

Avoidance. Artinya anggota komisaris independen sudah bisa membuktikan 

efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.  

3. Komite Audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tax 

Avoidance. Artinya komite audit belum bisa membuktikan efektivitasnya 

dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

4. Corporate Social Responsibility tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap Tax Avoidance. Artinya banyak atau sedikitnya CSR yang 

diungkapkan perusahaan tidak memengaruhi tindakan tax avoidance. 

 

5.2 Saran 

Sesuai hasil penelitian maupun kesimpulan diatas, terdapat saran yang bisa 

dijadikan bahan pertimbangan, yakni: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan populasi serta sampel penelitian dapat 

diperluas, serta jangka tahun penelitian diperpanjang supaya hasil penelitian 

lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa memanfaatkan 

sektor lain dan diharapkan bisa memakai variabel independen lain selain  
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variabel yang sudah dipakai pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang 

berbeda.  

2. Bagi investor, disarankan untuk mengkaji terlebih dahulu kinerja suatu 

perusahaan salah satunya ialah kebijakan perpajakannya. Perusahaan yang 

membayar pajak secara efektif memiliki nilai reputasi yang baik sehingga 

berdampak terhadap keberlanjutan perusahaan dimasa mendatang. 

3. Bagi perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, disarankan 

agar melakukan pengelolaan pajak dengan baik tanpa melanggar aturan pajak 

yang berlaku. 
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