
82

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dengan leverage sebagai 

variabel kontrol pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Untuk menentukan perusahaan melakukan pengungkapan CSR atau tidak 

melakukan pengungkapan CSR digunakan Indeks GRI (Global Reporting Initiative). 

Dan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebesar 8 perusahaan 

dalam penelitian selama tahun 2009-2013.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahsan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, agresivitas pajak memberikan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan 

kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 2,6%. Hasil penelitian ini 

menerima hipotesis 1 yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR, dengan demikian perusahaan 

meminimalkan biaya dengan cara legal maupun tidak dengan mengungkapkan 

informasi lebih banyak.
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2. Secara parsial, leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility dengan kontribusi pengaruh yang 

diberikan sebesar 13,7%. Hasil penelitian ini meneima hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, 

dengan demikian besar  kecilnya  rasio leverage suatu perusahaan 

mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.

3. Secara simultan, agresivitas pajak dan leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility dan menerima hipotesis 3 yang 

menyatakan agresivitas pajak dan leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR dengan kontribusi pengaruh sebesar 16,3%.

5.2. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat 

merupakan arah bagi penelitian yang akan dating antara lain:

1. Pengungkapan CSR masih menggunakan indeks GRI 3.0., hal ini dikarenakan 

indeks versi terbaru belum banyak diakukan oleh perusahaan sampai pada tahun 

2013.

2. Penelitian ini hanya mengindentifikasi faktor leverage yang mempengaruhi 

variabel bebas terhadap variabel terikat karena keterbatasan waktu penelitian.

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampling perusahaan pertambangan periode 

tahun 2009-2013 yang menyebabkan kekurangan data dan menjadikan variabel 

independen (agresivitas pajak) menjadi tidak signifikan.
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Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka 

penulis memberikan saran yaitu:

1. Penelitian selanjutnya memperluas variabel yang diteliti sehingga bisa terjadi 

keberagaman penelitian mengingat bahwa 83,7% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti.

2. Mengingat variabel agresivitas pajak memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap pengungkapan corporate social responsisbility maka peneliti 

menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah data 

perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian dan menambah tahun 

penelitian.

3. Bagi Direktorat Jenderal Perpajakan diharapkan dapat membuat peraturan yang 

jelas mengenai agresivitas pajak yang dapat mengelompokkan perusahaan yang

terlibat maupun tidak terlibat dalam agresivitas pajak.


