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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social 

responsibility, profitabilitas, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak 

pada Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel corporate social responsibility berpengaru 

terhadap agresivitas pajak. dimana thitung (-2,573) >  ttabel  (-2,009), dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,013 berada lebih rendah pada α = 0,05.Maka 

dapat disimpulkan corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak, diterima. 

2. Secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. dimana thitung (-3,751) >  ttabel (-2,009), dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05 Maka dapat disimpulkan  

profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, diterima. 

3. Secara parsial variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. dimana thitung 1,240 <  ttabel 2,009, dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,221 berada lebih tinggi pada α = 0,05.Maka dapat 

disimpulkan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak, ditolak. 
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4. Secara simultan variabel corporate social responsibility, profitabilitas, 

dan kepemilikan keluarga memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap agresivitas pajak.  

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,323 atau 

32,3%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 

32,3% dari variabel corporate social responsibility, profitabilitas, dan 

kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Sedangkan sisanya 

67,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat  melakukan penelitian dengan 

topik yang sama disarankan untuk menambah variabel lain dan 

menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga diharapkan 

hasil penelitian akan menjadi semakin baik.  

2. Bagi masyarakat atau para investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam 

menanamkan modalnya di perusahaan karena perusahaan yang agresif 

pada tindakan perpajakannya kemungkinan juga akan agresif pada 

pelaporan keuangannya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang berhubungan langsung dengan dividen. Penambahan 
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ini perlu dilakukan untuk mengembangkan penelitian, mengingat 

banyak variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi agresivitas 

pajak seperti ukuran perusahan (size), likuiditas, return on equity dan 

investasi. 

 

5.3 Keterbatasan 

1. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan 

CSR. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi masing-masing 

peneliti dalam mengalisis dan mengidentifikasi item pengungkapan CSR 

pada laporan tahunan perusahaan. 

2. Tidak adanya proksi agresivitas pajak yang secara sempurna dapat 

menangkap tindakan agresivitas pajak perusahaan. 

3. Perusahaan ini hanya menggunakan tiga periode penelitian yaitu tahun 

2014-2016 dan sampel yang digunakan hanya menggunakan kategori 

perusahaan manufaktur sector aneka industri 

4. Koofisien determinasi penelitian ini hanya sebesar 32,3 % menunjukan 

bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas 

pajak selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 


