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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dijabarkan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap 

Tax Avoidance Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19” mendapatkan hasil yaitu, 

untuk pengujian pada hipotesis pertama membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance, yang berarti semakin 

besar kepemilikan institusional yang dimiliki sebuah perusahaan akan 

menurunkan tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Untuk hipotesis kedua, hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Maka, hal tersebut 

menunjukan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

tidak serta merta membuat manajemen menghindari praktik penghindaran pajak.  

Selanjutnya untuk hipotesis ketiga, hasil dari uji yang dilakukan 

menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal 

tersebut berarti seberapa seringpun rapat yang dilakukan oleh komite audit tidak 

serta merta membuat manajemen menghindari praktik tax avoidance. Tax 

avoidance tetap tinggi walaupun rata-rata dari frekuensi rapat yang dilakukan 

telah melebihi ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh OJK.  

Untuk pengujian profitabilitas yang dalam penelitian ini menjadi variabel 

kontrol, didapati kesimpulan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan pada tax avoidance. Untuk variabel kontrol kedua yaitu ukuran 

perusahaan mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif 

antara ukuran perusahaan dengan praktik tax avoidance yang dilakukan 

perusahaan tersebut.  

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini 

memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan antara praktik tax avoidance yang 

dilakukan sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. Tax avoidance 

cenderung meningkat saat terjadinya pandemi covid-19. 
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V. 2 Saran 

Setelah kesimpulan diperoleh, maka penelitian ini akan dapat memberikan 

beberapa saran, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk lebih dapat memperhatikan kebijakan manajemennya 

terkait manajemen pajak perusahaannya. Agar perusahaan terhindar dari 

sanksi administratif dari Regulator Perpajakan di Indonesia. 

2. Bagi investor  

Bagi investor yang ingin berinvestasi diharapkan agar bisa 

memperhatikan seberapa besar kepemilikan institusional yang dimiliki 

perusahaan pada proporsi kepemilikan sahamnya. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian Selanjutnya agar bisa menambahkan proksi-proksi lain 

yang dapat digunakan guna mengukur penerapan mekanisme good 

corporate governance seperti proporsi dewan komisaris independen, dan 

sebagainya. Juga dapat menambahkan sektor-sektor lain yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selain perusahaan manufaktur. 

 

 

 

 

 

 


