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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis serta hasil 

penelitian dan pembahasan data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Tax 

Amnesty terhadap nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan Tax Amnesty terhadap 

nilai perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Banyaknya perusahaan yang belum menerapkan Tax Amnesty, sehingga 

sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria hanya sedikit. 

2. Kompleksitas masalah yang diteliti sehingga kemungkinan adanya 

pengaruh faktor lain (yang tidak diteliti) terhadap variabel dependen. 

3. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. 

4. Keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan 

wawancara pada salah satu perusahaan. 
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5.3 Saran 

Berikut ini adalah saran untuk menjawab keterbatasan di atas: 

1. Pemerintah menerapkan kembali Tax Amnesty di tahun mendatang, 

dengan aturan yang lebih menarik perhatian perusahaan-perusahaan. 

2. Menambah beberapa variabel yang bisa mempengaruhi variabel 

dependen, seperti Tax Avoidance, Tax Planning, dan lain-lain. 

3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai peraturan 

perpajakan dan nilai perusahaan sehingga dapat menelusuri hal-hal yang 

lebih mendetil. 

4. Menyediakan waktu yang cukup luang untuk melakukan wawancara 

langsung kepada beberapa perusahaan terpilih yang sesuai dengan 

kriteria sampel. Sehingga dapat mengetahui secara detil mengenai 

dampak penerapan Tax Amnesty pada perusahaan tersebut, yang tidak 

hanya disajikan dalam bentuk nominal dalam laporan keuangan. 

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi: 

1. Bagi Praktisi 

Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan, dan juga dapat menambahkan teknik pengumpulan data 

seperti melakukan wawancara dengan bagian keuangan atau perpajakan 

pada salah satu perusahaan yang dijadikan sample, agar dapat 

memperoleh informasi yang lebih lengkap. 
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2. Bagi Praktisi Bisnis 

Peneliti menyarankan agar perusahaan terus memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan penuh taat aturan, sehingga dapat terhindar dari 

sanksi akibat ketidaktaatan. Sehingga perusahaan dapat terus 

menjalankan bisnisnya dengan jalur yang sehat. 

3. Bagi Akademisi 

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat dan sebagai referensi dalam mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai Tax Amnesty. 

 

 

 


