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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social 

responsibility, leverage, capital intensity, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (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 memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat 

disimpulka corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak, diterima. 

2. Secara parsial variabel leverage memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 

yaitu sebesar 0,001, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulka leverage 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak, diterima. 

3. Secara parsial variabel capital intensity memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,407, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulka capital 

intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ditolak. 
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4. Secara parsial variabel profitabilitas memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulka profitabilitas 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak, diterima. 

5. Secara parsial variabel ukuran perusahaan  memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulka 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, diterima. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian berikutnya dapat menambah sampel penelitian dengan 

memperpanjang periode pengamatan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang berhubungan langsung dengan agresivitas pajak. Penambahan ini 

perlu dilakukan untuk mengembangkan penelitian, mengingat banyak 

variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi agresivitas pajak. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untung memperpanjang periode 

pengamatan sehingga memperoleh sampel yang lebih besar dan dapat 

menggambarkan hasil yang sesuai, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mencoba menggunakan proksi agresivitas pajak yang lain agar agresivitas 

pajak dapat dijelaskan dengan lebih baik. 
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4.  Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait peraturan pajak bagi 

badan usaha di Indonesia. 


