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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian pada 

subsektor industri dasar & kimia dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

2. Firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

3. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

4. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

5. Tax avoidance berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

6. Financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

7. Firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

8. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

9. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

10. Tax avoidance tidak mampu memediasi pengaruh variabel financial distress 

terhadap nilai perusahaan 

11. Tax avoidance mampu memediasi penuh pengaruh variabel firm size terhadap 

nilai perusahaan 

12. Tax avoidance tidak mampu memediasi pengaruh variabel komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan 

13. Tax avoidance tidak mampu memediasi pengaruh variabel komite audit 

terhadap nilai perusahaan 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian dan simpulan yang sudah diuraikan, dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi analisis pasar modal, penelitian ini diharapkan memberi kejelasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dan nilai 

perusahaan baik secara teoritis maupun praktis.   

2. Bagi penelitian manajemen keuangan, penelitian ini diharapkan membuka 

jalan terhadap kajian teoritis yang telah ditemukan dan dikemukakan serta 

membuka wawasan baru dalam memahami keterkaitan antar variabel sebagai 

variabel bebas maupun variabel terikat.  

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk 

membenahi manajemen keuangan, kinerja keuangan perusahaan serta 
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mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai proporsi komisaris 

independen agar terjadinya pertumbuhan kinerja dan manajemen yang sehat.  

4. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan memperjelas betapa pentingnya peran 

komite audit dalam suatu perusahaan agar kinerja manajemen dapat 

terlaksana dengan baik, jujur dan adil. 

5. Bagi investor, penelitian ini diharapkan menambah acuan terhadap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan sehingga para investor 

dapat mengkalkulasi dan menyimak potensi perusahaan dengan kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan yang baik di waktu yang akan datang. 

6. Bagi direktoral jenderal pajak, penelitian ini diharapkan mengubah wawasan 

akan apa yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan tax avoidance agar 

penerimaan pajak dapat menjadi lebih efektif dan transparan sehingga jumlah 

penerimaan pajak dapat terealisasikan.  

7. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai pijakan gagasan ke arah penelitian yang lebih mendalam. Terdapat 

indikator-indikator variabel lainnya yang mungkin akan memberikan hasil 

penelitian yang berbeda. Akan lebih menarik apabila dipertimbangkan 

menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tax avoidance dan nilai 

perusahaan. Ditambah dengan keterbatasan waktu yang peneliti punyai dalam 

meneliti tesis ini, semoga penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian 

ini sebagai acuan untuk membenahi agar penelitian dilakukan lebih baik di 

masa depan. 

 


