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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dengan ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan 

sektor pertambangan. Semakin besar persentase kepemilikan institusional 

maka akan semakin tinggi tingkat tax avoidance pada perusahaan sektor 

pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang menurun. 

2. Kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada 

perusahaan sektor CPO. Semakin besar persentase kepemilikan institusional 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan sektor CPO 

yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO. 

4. Komite audit berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada perusahaan 

sektor pertambangan. Semakin banyak jumlah anggota jumlah komite audit 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan sektor 

pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

sektor CPO. 
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6. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

sektor pertambangan. 

7. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

sektor CPO. 

8. Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap ETR pada perusahaan sektor 

pertambangan dan perusahaan sektor CPO. Semakin besar insentif eksekutif 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan yang 

diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

9. Terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan institusional dan insentif eksekutif 

terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor 

CPO. 

 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian yang akan datang dapat dikembangkan dengan membandingkan 

pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance dengan 

sektor-sektor perusahaan lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia.  

2. Periode pengamatan hanya lima tahun sehingga data observasi yang 

didapatkan masih sedikit. 
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C. Implikasi Penelitian 

1. Bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan setiap tindakan dan 

keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya serta dapat 

menekan penghindaran pajak agresif dengan meningkatkan corporate 

governance. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan 

peraturan OJK mengenai komisaris independen.  

2. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan 

atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya perusahaan 

yang melaporkan rugi selama dua tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan 

perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan yang 

ada.  

3. Bagi calon investor hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon 

investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik 

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas peneliti dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan   

hasil yang lebih baik  
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2. Jumlah data observasi hendaknya lebih diperbanyak dengan periode 

pengamatan yang lebih panjang, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

3. Perlu memperluas objek penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak terbatas pada perusahaan sektor 

pertambangan dan sektor CPO karena dengan objek penelitian yang lebih 

banyak diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  

4. Dalam penelitian yang akan datang perlu menambahkan variabel-variabel dan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance pada 

perusahaan, seperti: profitabilitas, leverage perusahaan, dan kepemilikan 

manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




