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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian data terhadap sampel perusahaan tambang 

yang listing di BEI pada periode 2011-2014 maka, dapat disimpulkan :  

1. Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

namun, pengaruh antara kedua variabel tersebut berbanding terbalik. 

Hal ini dikarenakan investor dan publik tidak hanya menilai kinerja 

perusahaan dari nilai profitabilitasnya saja namun juga tetap 

memperhatikan risiko yang akan timbul dari tindakan melakukan 

penghindaran pajak. 

2. Aktivitas pertanggungjawaban sosial memiliki pengaruh yang 

signifikanterhadap kinerja perusahaan. Pengaruh Aktivitas 

pertanggungjawaban sosial terhadap kinerja perusahaan memiliki 

hubungan searah.Hal ini dikarenakan salah satu faktor keberlangsungan 

usaha perusahaan pertambangan dalam jangka panjang adalah dengan 

adanya dukungan dari masyarakat dan lingkungan sosial di sekitaran 

wilayah pertambangan tersebut. 

3. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak, aktivitas 

pertanggungjawaban sosial, berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dengan menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leveragesebagai variabel kontrol.   
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5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba untuk 

memberikan beberapa saran sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan 

sebelumnya :  

1. Bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan 

manajemen agar dapat benar – benar mengevaluasi dampak yang akan 

dihasilkan bagi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan 

hasil penelitian, dijelaskan bahwa kebijakan manajemen akan 

memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Investor pada 

umumnya tidak akan hanya melihat pada nilai profitabilitas perusahaan 

saja namun juga akan mempertimbangkan tindakan dan keputusan 

manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Selain itu, untuk 

aktivitas pertanggungjawaban sosial sebaiknya diungkapkan secara 

penuh dan sebaiknya dibuatkan laporan khusus aktivitas 

pertanggungjawaban sosial (CSR Report) karena aktivitas 

pertanggungjawaban sosial ini memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dimata investor.  

2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat 

mendorong perusahaan untuk mau meningkatkan aktivitas 

pertanggungjawaban sosialnya dalam lingkup yang lebih besar lagi 

dengan cara seperti memberikan insentif pajak yakni seluruh biaya 

terkait terkait bantuan sosial maupun aktivitas pertanggungjawaban 

sosial boleh dibiayakan sepenuhnya. 
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3. Dalam bidang akademik, penelitian ini merupakan modifikasi dari 

beberapa penelitian terdahulu, sehingga dalam menggunakan penelitian 

ini sebagai literatur, diharapkan agar para peneliti selanjutnya dapat 

melakukan telaah lebih lanjut untuk penggunaan sampel variabel-

variabel yang ada dalam penelitian ini. 

4. Peneliti selanjutnya yang akanmenggunakan model atau jenis penelitian 

serupa dengan penelitian ini sebaiknya mencoba menggunakan proksi 

yang berbeda atas variabel independen dan juga mencoba pengujian 

menggunakan rentang waktu yang jauh lebih panjang dengan jenis 

perusahaan yang berbeda sehingga dapat membandingkan keakuratan 

model yang ada. 

 

 

 


