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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Dari hasil pengujian signifikansi simultan dapat diketahui bahwa 

karakteristik eksekutif, proporsi dewan komisaris independen, kualitas 

audit, jumlah komite audit, leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,000< 0,05. 

2) Dari pengujian koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai adjusted 

R square sebesar 0,142 artinya variabel independen (karakteristik 

eksekutif, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, 

kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan) 

dapat menjelaskan variabel dependen (penghindaran pajak) sebesar 14.2%, 

sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

3) Dari hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa : 

a. Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 
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b. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2010-2014. 

c. Jumlah komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2010-2014. 

d. Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

e. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

f. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2010-2014. 

g. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan  

Manajemen perusahaan sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap 

keefektifan laporan keuangan perusahaan, dimana laporan tersebut rentan 

akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal itu 
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dapat mempengaruhi investor dalam memberikan keputusan investasi 

perusahaan. 

2)   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah variabel-variabel independen di luar penelitian ini agar dapat 

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi, yaitu  profitabilitas 

(ROA), likuiditas,dan kompensasi rugi fiskal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


