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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan komisaris berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional, dewan 

komisaris, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis bermaksud mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-

pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia 

a. Meningkatkan kepemilikan intitusional guna meningkatkan 

pengawasan dari pihak eksternal yaitu intitusional dalam mengawasi 

aktivitas perusahaan agar perusahaan tetap menjalankan prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan perusahaan dalam 

jangka panjang. 
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b. Meningkatkan jumlah dewan komisaris independen sebagai wakil dari 

stakeholder dalam mengawasi aktivitas perusahaan secara independen 

terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dan 

manajemen perusahaan dalam upaya melakukan praktik penghindaran 

pajak. 

c. Menggunakan jasa auditor/KAP eksternal yang memiliki kompetensi, 

independensi, dan integritas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan 

kualitas audit yang tinggi guna memastikan bahwa informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar 

yang berlaku umum serta memastikan tidak adanya upaya penghindaran 

pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. 

d. Meningkatkan fungsi komite audit untuk melakukan fungsi pengawasan 

terhadap aktivitas manajemen perusahaan apakah sudah sesuai dengan 

prosedur atau tidak dalam hal penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip karateristik 

kualitatif laporan keuangan yang terbebas dari adanyar praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. 

e. Mengurangi adanya praktik penghindaran pajak perusahaan, 

dikarenakan praktik penghindaran pajak tidak sesuai dengan prinsip 

good corporate governance. Meningkatkan kesadaran pihak-pihak 

internal dan eskternal perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

umum di Indoensia. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya untuk tidak terpaku hanya pada 

variabel yang ada dalam penelitian ini, namun dapat menambah 

variabel lainnya yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap tax 

avoidance seperti halnya leverage, profitabilitas, dewan direksi, dan 

faktor lainnya. 
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b. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat menggunakan subjek 

penelitian seperti perusahaan di sektor lainnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Serta disarankan untuk peneliti selanjutnya disarankan 

agar selalu menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-

hal tersebut dimaksudkan agar memberikan gambaran yang luas dan 

terkini mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

 

 


