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BAB V 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Bab terakhir dalam penelitian ini akan memberikan beberapa kesimpulan 

yang didapat selama penelitian. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, maka 

peneliti melakukan analisa dan menyimpulkan bahwa: 

a. Hanya 4 dari 8 variabel pada penelitian ini yang dapat memberikan 

pengaruh signifikan, yaitu variabel karakteristik eksekutif, ukuran 

perusahaan, keanggotaan wanita dalam direksi, dan kualitas audit. 

b. Beberapa variabel lainnya seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan 

institusi, proporsi dewan komisaris, keanggotaan wanita dalam dewan 

direksi, jumlah komite audit serta kualitas audit dari sebuah perusahaan  

tidak berpengaruh secara signifikan positif maupun signifikan negatif 

terhadap variabel dependen. 

 

5.2  Batasan Penelitian 

Peneliti mengupayakan sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil 

yang maksimal dan bermanfaat bagi pembaca. Namun peneliti menyadari akan 

adanya batasan dalam melakukan penelitian tersebut. Keterbatasan yang dimaksud 

yaitu: 

a. Jumlah perusahaan keuangan yang diuji hanya sebanyak 56 perusahaan 

dan jika di kemudian hari terjadi penambahan maupun pengurangan akan 

mempengaruhi hasil penelitian tersebut. 

b. Terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menampilkan data-data 

lengkap yang diperlukan pada penelitian tersebut yang mengakibatkan 

pengurangan jumlah sampel. 

c. Kurangnya jurnal-jurnal pendukung yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman pada penelitian tersebut. 
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5.3  Saran 

Terlepas dari batasan-batasan pada penelitian yang telah diselesaikan, 

adapun saran yang bisa bermanfaat dari peneliti antara lain: 

a. Bagi investor untuk dapat memberikan perhatian khusus pada beberapa 

faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak agar dapat 

mengatur resiko investasinya. 

b. Bagi pemerintah untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur 

regulasi perpajakan. 

c. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk dapat 

menambahkan metode pengukuran yang berbeda dalam mengukur 

penghindaran pajak seperti Cash ETR ataupun lainnya. 
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