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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah, dapat diketahui bahwa hasil penelitian 

agresivitas pajak  berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Secara 

lebih terperinci hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap tax 

avoidance artinya banyak atau sedikitnya jumlah kepemilikan institusional 

tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nuralifma Ayu 

Annisa (2012) dan Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2. Dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tax 

avoidance artinya banyak atau dikitnya jumlah komisaris independen 

memberikan pengaruh terhadap rendah atau tingginya tax avoidance. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Diantari & Ulupui, 2016) 

yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

3. Latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap tax avoidance artinya banyak atau sedikitnya 

jumlah komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan tidak 

memberikan pengaruh terhadap rendah atau tingginya tax avoidance.  Hasil 
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penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2012) 

yang menyatakan bahwa variabel komite audit yang berlatar belakang 

akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

4. Manajemen laba tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance 

artinya besar atau kecilnya persentase manajemen laba tidak memberikan 

pengaruh terhadap rendah atau tingginya tax avoidance. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wang & Chen (2012) 

yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

5. Variabel kontrol yang mempengaruh tax avoidance adalah pertumbuhan 

penjualan, kualitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leveraege. 

Sedangkan variabel kontrol yang tidak mempengaruhi tax avoidance 

adalah ukuran perusahaan 

 

5.2 Saran dan Agenda Penelitian Yang Akan Datang 

Variabel dependen dalam penelitian ini tax avoidance. Untuk  metode  

pengukuran  tax  avoidance  dapat  menggunakan  model pengukuran  lainnya  

seperti  ETR  (Efectif  Tax  Rate)  atau  Book  Tax  Gap  karena kecilnya 

sumbangan efektif 8,4%. 

 


