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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social 

responsibility, komisaris independen, manajemen laba dan leverage terhadap 

agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di 

BEI Tahun 2013-2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi 

dan pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel corporate social responsibility hasil penelitian 

menunjukkan nilai thitung sebesar 3,509, sedangkan ttabel 1,560, dimana 

thitung3,509 > ttabel 1,560, tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001 

dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa corporate social 

responsibility memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas 

pajak, diterima. Dimana perusahaan melakukan corporate social 

responsibility untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan banyak 

kegiatan CSR. Sehingga perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan 

sukarela untuk mendapatkan image yang positif atau karena tujuan tertentu 

untuk melakukan agresivitas pajak. 

2. Secara parsial variabel komisaris independen hasil penelitian menunjukkan 

diketahui nilai thitung sebesar 2,637, sedangkan ttabel 1,560, dimana thitung 

2,637 > ttabel  1,560,  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 

0,012 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap 
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agresivitas pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komisaris independen 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak diterima. 

Hal ini karena dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris 

independen mengakibatkan sulitnya berkoordinasi antar anggota dewan 

komisaris independen sehingga pengawasan pada perusahaan kurang efektif 

yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan 

agresivitas pajak. 

3. Secara parsial variabel manajemen laba hasil penelitian menunjukkan nilai 

thitung sebesar 0,478, sedangkan ttabel 1,560, dimana thitung0,478 < ttabel  1,560, 

dengan tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,635 dan berhasil 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh 

signifikam terhadap agresivitas pajak, ditolak. Ini menunjukkan bahwa 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan beban 

pajak yang harus dibayarkan. Namun manajemen laba tidak berdampak 

besar begitu tujuan meminimalisasi biaya pajak. 

4. Secara parsial variabel leverage hasil penelitian menunjukkan nilai thitung 

sebesar 5,223, sedangkan ttabel 1,560, dimana thitung 5,223 > ttabel  1,560, 

dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap agresivitas pajak, diterima. Ini menunjukkan bahwa 
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perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi, maka perusahaan identik 

akan melakukan agresivitas pajak. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,565. Hasil ini 

berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 56,5% dari variabel 

corporate social responsibility (CSR), komisaris independen, manajemen 

laba dan leverage terhadap agresivitas pajak. Sedangkan sisanya 43,5% 

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. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi dan sampel untuk 

mendapatkan hasil yang semakin akurat. 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah variabel lainnya diluar 

penelitian ini yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak agar memperoleh hasil yang beraneka ragam serta memperkaya teori 

yang ada.  

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan Manufaktur di 

Jawa Timur. 

4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur 

agresivitas pajak selain CETR seperti book tax differences, tax sheltering 

dan lain-lain. 

 

 


