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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji t Corporate Social Responsibility (CSR) 

memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, selain Corporate Social Responsibility 

(CSR), Return on assets (ROA) juga memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. 

Dalam penelitian ini hanya leverage yang tidak memiliki pengaruh terhadap tax 

avoidance.  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

1. Sampel dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian terhadap 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

2. Penelitian ini hanya menggunakan data selama tiga tahun dalam melakukan 

penelitian ini 

3. Adanya ketidaklengkapan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

4. Peneliti hanya menggunakan dua variabel kontrol dalam penelitian ini 

5.3 Saran 

Berikut saran untuk peneliti selanjutnya: 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, peneliti dapat mengambil sampel yang lebih 

banyak, tidak hanya perusahaan manufaktur atau dapat menambil sampel semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengambil data dengan 

jangka waktu yang lebih banyak tidak hanya tiga tahun 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mendapatkan data-data 

yang diperlukan sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber agar data yang 

didapatkan dapat lebih banyak 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel 

kontrolnya, tidak hanya ROA dan leverage dapat juga ditambah variabel-variabel 

kontrol lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini 

Berikut saran untuk pihak eksternal yaitu: 

1. Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan dalam perihal 

membuat peraturan tentang penghindaran pajak agar peraturan ini lebih ditegaskan 

lagi, supaya perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak 

2. Bagi investor penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat apakah 

suatu perusahaan itu layak untuk diberikan modal atau tidak, dengan kata lain 

penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebelum menanam modal di 

perusahaan. 

 


