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BAB VI 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility dan profitabilitas terhadap 

Agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2018. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 12 perusahaan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 

pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility secara parsial secara 

parsial berpengaruh terhadap ageresivitas pajak pada perusahaan 

pertambangan di bursa efek indonesia periode 2016-2018. Hal ini 

karena beberapa alasan yaitu kemungkinan perusahaan melakukan 

kegiatan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban perusahaan sesuai 

dengan aturan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 40 tahun 2007 pasal 74, ayat (1), kemudian sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6. 

2. Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan  

terhadap agresivitas pajak pada perushaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini 

diakarenakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam periode tertentu. Maka, jika profitabilitas 

suatu perusahaan tinggi tingkat perusahaan melakukan agresivitas 

pajak juga akan tinggi karena perusahaan mempunyai kewajiban 

untuk membayar pajaknya tinggi sesuai dengan pendapatan yang 

diperoleh. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi 

akan dapat dengan mudah menggunakan sumber daya yang dimiliki 

untuk memanfaatkan insentif pajak dan melakukan pengelolaan 

perencanaan pajak dengan baik sehingga perusahaan tersebut bisa 

menurunkan kewajiban pajak efektifnya 
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3. PengungkapanCorporate Social Responsibility dan Profitabilitas 

secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. pengaruh 

tersebut dapat dilihat dari nilai F-tabel pada tabel distribusi F. Dengan 

α=0,05, db1=2 dan db2=33, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,285. Dari 

nilai-nilai di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung (17,248) > Ftabel (3,285), 

sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri 

dari pengungkapan CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 Besarnya 

pengaruh ini juga ditunjukkan oleh koefisien determinasi Adjusted R-

Squared yaitu sebesar 0.5111 yang artinya bahwa sebesar 51.1% 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 48.9% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian ini.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan 

profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, maka penulis 

mengajukan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan, perusahaan dapat lebih memberikan informasi 

secara rinci mengenai pelaporan Corporate social responsibility 

dalam annual report ataupun substainability report. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah sampel, 

tidak hanya menggunakan satu sektor. Sehingga dapat 

menggambarkan keadaan agresivitas pajak di Indonesia. 
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c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode 

penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  

 


