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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

 Merujuk pada hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, dari penelitian ini maka kesimpulan diantaranya yaitu hasil pengujian 

hipotesis pertama memberikan bukti bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi 

ole proporsi komisaris independen, yang memiliki arti proporsi komisaris 

independen suatu entitas yang semakin tinggi tidak mempengaruhi besaran 

penghindaran pajak yang dilakukan entitas tersebut. Berikutnya, hasil pengujian 

hipotesis kedua membuktikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh 

komite audit, dimana pada penelitian ini latar belakang akuntansi atau keuangan 

menjadi ukuran dari komite audit. Hal ini memberikan arti dimilikinya latar 

belakang akuntansi atau keuangan oleh komite audit tidak mempengaruhi besaran 

penghindaran pajak di suatu perusahaan.  

 Hasil pengujian hipotesis ketiga menjelaskan kepemilikan manajerial tidak 

memberikan pengaruh akan penghindaran pajak di suatu perusahaan. Selanjutnya, 

hasil pengujian keempat menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi 

oleh koneksi politik, yang artinya terdapatnya direksi atau komisaris yang memiliki 

jabatan penting didalam pemerintahan maupun partai politik tidak mempengaruhi 

besaran penghindaran pajak di suatu perusahaan. 

 

IV.3 Saran 

 Dari keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka saran yang 

mampu diberikan penulis sebagai masukan yang bermanfaat yaitu: 

a. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengggunakan variabel lainnya yang berkaitan 

dengan tata kelola perusahaan seperti pengukuran frekuensi rapat dewan 

komisaris, ukuran dewan direksi, serta kepemilikan institusional.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan pengukuran koneksi politik dapat 

menggunakan jumlah komisaris dan direksi yang terkoneksi politik 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memakai pengukuran lainnya dalam variabel 

penghindaran pajak selain book tax difference seperti abnormal book tax 
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difference, dimana ukuran ini dapat mampu mengungkap aktivitas 

penghindaran pajak yang berasal dari kebijakan manajer.  

 


