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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh corporate 

governance yang diproksikan dengan komisaris independen, kepemilikan 

manajerial dan komite audit, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan 

terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Basic Material dan Energy 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. Berdasarkan 

hasil uji statistik dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian adalah: 

1. Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,028 lebih kecil dari nilai signifikan yang dipersyaratkan yaitu 

sebesar 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. 0,028 < α 0,05 

dengan koefisien regresi -0,290. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama diterima. 

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 

yaitu sebesar 0,233. Oleh karena itu hipotesis kedua menyatakan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

ditolak. 
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3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 

0,214. Oleh karena itu hipotesis ketiga menyatakan komite audit 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. 

4. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,004 lebih 

kecil dari nilai signifikan yang dipersyaratkan yaitu sebesar 0,05. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. 0,004 < α 0,05 dengan koefisien 

regresi -0,247. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. 

5. Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 

yaitu sebesar 0,325. Oleh karena itu hipotesis kelima menyatakan return 

on assets berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. 

6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan yang dipersyaratkan yaitu 

sebesar 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. 0,000 < α 0,05 

dengan koefisien regresi 0,039. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

keenam diterima. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian, saran 

yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan diharapkan memperhatikan faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak sebagai pencegahan terhadap fraud dan error terkait 

perpajakan pada perusahaan. 

2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penambahan 

variabel untuk mengetahui secara lebih terperinci terkait faktor apa saja 

yang mempengaruhi penghindaran pajak. 

3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penambahan 

sampel penelitian guna memperluas penelitian untuk mengetahui secara 

lebih jelas terkait faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. 

 


