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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara 

komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran 

pajak. Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data dan pembahasan pada 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa komite audit secara signifikan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan sehingga ada 

tidaknya komite audit tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam 

perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepemilikan institusional secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional memberikan 

pengaruh yang semakin besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan 

sehingga menyebabkan rendahnya kemungkinan praktik penghindaran pajak. 

3. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas (ROA) secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin 

tinggi perilaku penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas 

yang tinggi akan melakukan usaha untuk meminimalkan pajak yang 

dibayarkan. 

5.2.  Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya dari dua sektor  yaitu perusahaan - perusahaan sektor 

pertambangan dan agrikultur, sehingga hasil penelitian berikutnya dapat  diperluas 

untuk sektor perusahaan yang lain. 



43 

 

 

 

5.3.  Saran 

 Saran yang dapat dipertimbangkan dari penelitian ini adalah penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitiannya tidak terbatas pada 

perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur saja agar hasil penelitian dapat 

lebih akurat untuk digeneralisasikan. 
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