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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil olah data dan hasil analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa secara koefisien 

determinasi pengaruh ketiga variabel independen yaitu pengendalian internal, 

komite audit dan komisaris independen serta ukuran perusahaan terhadap variabel 

dependen tax avoidance ialah sebesar 3,11%, artinya ketiga variabel independen 

tersebut memengaruhi tax avoidance sebesar 3,11%, sementara itu sebesar 96,89% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Berikut ialah output dari uji serta analisis 

yang sudah dilakukan di dalam penelitian ini: 

a. Hasil analisis dari hipotesis pertama ialah pengendalian internal tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena pengendalian internal tidak dapat menggambarkan 

keadaan sebenarnya dalam perusahaan. 

b. Hasil analisis hipotesis kedua ialah variabel komite audit memiliki pengaruh 

yang signifikan negatif pada tax avoidance. Artinya, banyaknya jumlah 

komite audit memiliki pengaruh dalam mengurangi upaya tax avoidance 

perusahaan, sebab komite audit dapat memberikan opini mengenai kinerja 

perusahaan. 

c. Hasil analisis dari hipotesis ketiga ialah komisaris independen tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, jumlah 

komisaris independen tidak mempengaruhi tingkatan tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan.  
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V.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa masukan bermanfaat untuk 

kedepan. Diantaranya: 

a. Bagi penelitian berikutnya, diharapakan untuk bisa menambah variabel 

kontrol lainnya, menambahkan sektor lain sebagai objek penelitian, 

menambahkan periode penelitian dan menggunakan refrensi pengukuran 

variabel yang lain. 

b. Bagi investor, diharapkan untuk mengetahui keadaan perusahaan terlebih 

dahulu, salah satunya adalah proporsi komite audit dan ukuran perusahaan. 

Sehingga dapat dilihat apakah perusahaan yang besar memiliki pengawasan 

yang baik. 

c. Bagi perusahaan manufaktur, agar dapat meningkatkan kinerja 

perusahaannya termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan 

dengan cara menerapkan pengendalian internal, dan menaati POJK yang 

berlaku mengenai komite audit dan komisaris independen. 


