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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 

Responbility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity , dan Leverage 

terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responbility tidak berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak. Nilai signifikan Corporate Social Responbility sebesar 0,9433 

berada lebih besar dari nilai α 0,05. Perbedaan dikarenakan adanya 

perbedaan item pengungkapan dimana item pengungkapan dalam 

penelitian Lanis dan Richardson adalah pengungkapan menurut standar 

luar negeri yaitu GRI, sedangkan item pengungkapan CSR yang sesuai 

dengan kondisi di Indonesia adalah menurut BAPEPAM. Terlebih lagi 

berdasarkan kondisi di Indonesia pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan masih bersifat umum dan belum rinci. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. 

Nilai signifikan Profitabilitas sebesar 0,9697 berada lebih besar dari nilai α 

0,05. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar kecilnya profitabilitas 

yang diukur dengan ROA tidak mempengaruhi manajemen perusahaan 

manufaktur sektor barang industri dan konsumsi melakukan agresivitas 

pajak. Hal ini mungkin mendorong manajemen tetap menunjukkan ROA 
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nya agar para investor yakin terhadap laporan yang disajikan oleh 

perusahaan sehingga investor berniat untuk melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut. 

3. Inventory Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.. Nilai 

signifikan Inventory Intensity sebesar 0,0010 berada lebih rendah dari nilai 

α 0,05. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan 

menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan 

meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif 

terhadap tingkat beban pajak yang diterima. 

4. Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Nilai 

signifikan Capital Intensity sebesar 0,5874 berada lebih besar dari nilai α 

0,05. Tidak adanya pengaruh dari capital intensity pada tingkat agresivitas 

pajak diakibatkan oleh perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap 

yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan 

perusahaan. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang 

besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang 

menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. 

5. Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Nilai signifikan 

Leverage sebesar 0,0031 berada lebih rendah dari nilai α 0,05. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan sampel 

memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan 
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cenderung mengarah agresif terhadap pajak perusahaan. Keputusan 

perusahaan melakukan utang didasarkan pada keinginan untuk mengurangi 

beban pajak perusahaan. 

6. Corporate Social Responbility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital 

Intensity , dan Leverage berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas 

Pajak. Nilai probability F-statistik sebesar 0,000032 lebih rendah dari 0,05 

dengan nilai F-statistik sebesar 3,944783. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

3. Untuk pengukuran yang digunakan dalam mencari tindakan pajak agresif 

perlu ditambah dengan pengukuran yang lain. Misalnya pengukuran 

menggunakan Cash Effective Tax Rates (CETR), Book Tax Differences 

(BTD), Discretionary Permanent (DTAX), Unrecognize Tax benefit, Tax 

Shelter Activity, dan Marginal tax rate. 


