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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, 

Komite Audit, Direksi, Frekuensi Rapat Komite Audit dan Corporate Sosial 

Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif Perusahaan Manufaktur. Hasil 

evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara lain: 

1. Bahwa variabel komisaris independent tidak bisa dijadikan sebagai indikator 

untuk melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka 

bayarkan kepada pemerintah karna tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara jumlah komisaris independent dengan tindakan pajak agresif perusahaan 

manufaktur. 

2. Bahwa variabel komite audit tidak bisa dijadikan sebagai indikator untuk 

melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka 

bayarkan kepada pemerintah karna tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara jumlah komite audit dengan tindakan pajak agresif perusahaan 

manufaktur. 

3. Bahwa variabel ukuran dewan direksi bisa dijadikan sebagai indikator untuk 

melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka 
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bayarkan kepada pemerintah karna adanya hubungan yang signifikan antara 

jumlah dewan direksi dengan tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur. 

4. Bahwa variabel frekuensi rapat komite audit bisa dijadikan sebagai indikator 

untuk melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka 

bayarkan kepada pemerintah karna adanya hubungan yang signifikan antara 

frekuensi rapat komite audit dengan tindakan pajak agresif perusahaan 

manufaktur. 

5. Bahwa variabel corporate sosial resnponsibility (CSR) bisa dijadikan sebagai 

indikator untuk melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus 

mereka bayarkan kepada pemerintah karna adanya hubungan yang signifikan 

antara CSR  dengan tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur. 

6. Bahwa variabel kontrol profitabilitas tidak bisa dijadikan sebagai indikator 

untuk melihat kecurangan pajak atau tindakan pajak agresif yang dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka 

bayarkan kepada pemerintah karna tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara profitabilitas dengan tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur. 

7. Bahwa variabel kontrol leverage tidak bisa dijadikan sebagai indikator untuk 

melihat kecurangan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur dalam memanipulasi pajak yang harus mereka bayarkan kepada 

pemerintah karna tidak adanya hubungan yang signifikan antara jumlah dewan 

komisaris dengan tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  bahwa  komisaris 

independen dan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur maka peneliti memberikan 

saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian 

selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 (lima) variabel independen, yaitu 

komisaris independent, komite audit, direksi, frekuensi rapat komite audit dan 

CSR . Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin 

meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian 

sehingga dapat lebih mengungkap fenomena tidakan pajak agresif di 

perusahaan manufaktur. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih 

luas dan rentang waktu pengamatan yang lebih lama. 

 

 

 


