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 BAB 5 

KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan (Komite Audit dan Komisaris Independen) terhadap penghindaran 

pajak pada PT. Astragraphia, Tbk yang terdaftar di BEI tahun 2001 sampai 

dengan 2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tata kelola perusahaan dengan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak, sedangkan Komisaris Independen berpengaruh positif

signifikan terhadap penghindaran pajak pada PT. Astragraphia, Tbk tahun

2001 sampai dengan 2015.

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran

pajak, sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil

penghindaran pajak pada PT. Astragraphia, Tbk tahun 2001 samoai

dengan 2015. Kinerja Perusahaan yang di proksikan dengan ROA

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada T.

Astragraphia, Tbk tahun 2001 sampai dengan 2015.

3. Variabel–variabel independen (Komite Audit dan Komisaris Independen)

dan variabel kontrol (Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan)

berpengaruh secara bersama–sama terhadap penghindaran pajak pada PT.

Astragraphia, Tbk tahun 2001 sampai dengan 2015.

5.2 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi 

manajerial sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan, perusahaan dengan tata kelola

perusahaan yang baik tidak perlu berupaya menghindari pajak untuk

mengurangi biaya biaya, termasuk beban pajak.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan, Anggota Komite Audit harus

mampu membaca dan mengerti serta menganalisis laporan keuangan
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yang akan dipublikasikan perusahaan. Serta Komisaris Independen 

harus memahami undang–undang dan peraturan pasar modal. 

3. Perusahaan yang lebih besar diharapkan mampu menggunakan sumber 

daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang 

baik serta perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

dalam tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan Book Tax 

Difference sebagai proksi penghindaran pajak, karena dapat lebih 

detail dalam mengukur penghindaran pajak. 
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