
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah agresivitas pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Studi 

dilakukan pada 11 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012-2015 yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit analisisnya adalah 

laporan tahunan (Annual Report) yang dilakukan perusahaan sampel. 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Persuhaan (CSR)  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas 

pajak tinggi akan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial lebih besar dari 

pada perusahaan yang memiliki agresivitas pajak rendah. Hal ini dilakukan 

perusahaan agar memperoleh legitimasi atau pengakuan baik dari investor, 

kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar sehingga tindakan 
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agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tertutupi oleh pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang baik. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (CSR) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal 

tersebut di karenakan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada tidak memiliki 

hubungan dengan pengungkapan CSR. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan 

argumentasi bahwa semakin banyak jumlah aktiva perusahaan maka maka tidak 

akan berpengaruh signifikan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuat perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi Perusahaan : 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa  perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak yang tinggi akan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial 
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yang tinggi,  agar dimasa yang akan datang dapat meningkatkan intensitas 

program CSR tanpa memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga 

agresivitas pajak dapat dihindari.  

Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah obyek penelitian dan 

sebaiknya menggunakan rujukan yang terbaru serta variabel penelitian yang 

digunakan sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan penelitian 

selanjutnya dapat mengganti atau menambah proksi agresivitas pajak 

misalkan cash ETR, Book tax differences, atau model lainnya. Pada 

profitabilitas, bisa menggunakan model atau proksi misalkan NPM, PER 

dan tidak hanya menggunakan ROA. 

3. Item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya 

senantiasa di perbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. 

4. Pada saat penelitian, mungkin melewatkan beberapa informasi di dalam 

laporan tahunan perusahaan yang seharusnya ikut dimasukkan dalam 

perhitungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

 

 

 


