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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap 

agresivitas pajak menghasilkan simpulan: 

1. Dari hasil uji regresi sederhana menggunakan ETR1 sebagai variabel untuk 

mengukur agresivitas pajak, nilai R
2
 menunjukkan CSR memiliki pengaruh positif 

terhadap agresivitas pajak sebesar 0,042 atau 4,2%. Namun, apabila dilihat dari  

signifikansi sebesar 0,388 yang lebih besar dari nilai α, CSR tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata 

lain tidak ada pengaruh yang kuat antara tingkat pengungkapan CSR dengan 

tingkat agresivitas pajak perusahaan.  

2. Dari hasil uji regresi sederhana menggunakan ETR2 sebagai variabel untuk 

mengukur agresivitas pajak, nilai R
2
 menunjukkan CSR memiliki pengaruh positif 

terhadap agresivitas pajak sebesar 0,095 atau 9,5%. Namun, apabila dilihat dari  

signifikansi sebesar 0,187 yang lebih besar dari nilai α, CSR tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata 

lain tidak ada pengaruh yang kuat antara tingkat pengungkapan CSR dengan 

tingkat agresivitas pajak perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian yang 

dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

penelitian lebih lanjut. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling 

dengan menggunakan beberapa kriteria yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan 

hasil penelitian tidak mencerminkan kondisi keseluruhan dari populasi yang 

diteliti. 

2. Sampel yang digunakan hanya dari sektor basic industry and chemical. 

3. Perioda analisis relatif pendek yaitu hanya menganalisis data  perusahaan selama 

tahun 2010 sampai 2012. 

4. Variabel yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak hanya dua, yaitu 

ETR1 dan ETR2. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metoda acak yang dapat mencerminkan 

keseluruhan populasi dan lebih obyektif. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas 

sehingga dapat mencerminkan keseluruhan tingkat agresivitas pajak secara lebih 

teruji dan obyektif. 

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih 

panjang untuk memperoleh simpulan yang lebih teruji. 
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4. Untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan variabel-variabel lain untuk 

mendapatkan simpulan yang lebih komprehensif mengenai pengaruh CSR 

terhadap agresivitas pajak. 


