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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia mengenai pengaruh

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, bahwa Corporate Social Responsibility (CSR)

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pengaruh antara CSR dengan agresivitas 

pajak dengan hubungan antara kedua variabel positif, hal ini ditunjukkannya ketika 

CSR naik dan tindakan agresif terhadap pajak naik, hasil pengolahan data 

menunjukkan walau ada kenaikan agresivitas pajak akan tetapi tidak begitu besar.

CSR memiliki hubungan yang kuat dengan agresivitas pajak, CSR memberikan 

kontribusi sebesar 28,8% terhadap agresivitas pajak. 

Banyak faktor yang mempengaruhi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pertama, penentuan kriteria dari 

pengungkapan CSR bagi jenis perusahaan tertentu, sehingga kriteria yang digunakan 

kurang tepat pada sasaran. Kedua, berasal dari informasi pengungkapan CSR yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut hanya dari annual report yang didapat dari 

website BEI, hal ini membuat semua yang ungkapkan dalam annual report telah 

diungkapkan semua sehingga apabila dalam annual report tidak terdapat indeks 
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pengungkapan CSR maka akan dianggap tidak melakukan CSR sesuai dengan kriteria 

yang ada. Ketiga, penelitian ini hanya meneliti dari perusahaan jasa telekomunikasi 

yang listing di BEI periode 2009-2013 sebagai sampel, sedangkan terdapat banyak 

perusahaan dari jenis lain sehingga tidak bisa diasumsikan kepada perusahaan lain. 

Keempat, pengukuran agresivitas pajak diambil dari laporan keuangan yang tersedia 

karena perusahaan tidak menunjukkan atau melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang bersifat privasi.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, dan pembahasan, maka penulis memberikan 

saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan, yaitu:

1. Aparat pajak, mampu memberikan informasi bagi pihak aparat pajak 

dalam memahami penghematan pajak, managemen pajak yang 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari 

penerimaan pajak terutama pada badan dan sebagai wawasan bagi 

pembuat keputusan mengenai agresivitas pajak yang tinggi dalam

CSR.

2. Bagi perusahaan, perusahaan dapat lebih memberikan informasi 

tentang CSR dalam annual report sehingga perusahaan bisa 

menunjukkan keterbukaan hubungan perusahaan dengan pihak luar 

perusahaan.
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3. Investor, semoga mampu membantu melihat keadaan perusahaan

terhadap tanggung jawab sosial atau CSR dan mampu melihat keadaan 

perusahaan juga pada tanggung jawab pajaknya.

4. Pihak lain, untuk peneliti berikutnya diharapkan meluaskan variabel 

yang akan digunakan dalam penelitiannya, sehingga memberikan hasil 

yang lebih signifikan dan memberikan hubungan lebih kuat antara 

variabel independen dengan variabel denpenden, melakukan penelitian 

dari sektor lain karena hasil penelitian hanyan melihat dari sektor jasa 

telekomunikasi saja, tidak bisa mewakili dari sektor lain dan 

menambah indikator pada variabel dependen serta periode waktu 

penelitian.


