
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Variabel corporate social responsibility berpengaruh negatif signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukan semakin baik pengungkapan 

CSR perusahaan maka semakin rendah pula agresivitas pajak perusahaan 

tersebut. 

2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan tersebut. 

3. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini menunjukan semakin rendah suatu kepemilikan manajerial 

oleh manajer maka tidak ada pengaruhnya terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. 

 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini telah menunjukan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. Semakin tinggi suatu pengungkapan CSR oleh suatu 

perusahaan maka semakin rendah pula agresivitas pajak yang di 

lakukan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya jika perusahaan 

tersebut rendah dalam pengungkapan CSR maka perusahaan 

tersebut akan lebih agresif terhadap agresivtas pajak perusahaan. 
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2. Penelitian ini telah menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Semakin 

tinggi atau semakin besar suatu ukuran perusahaan maka akan 

semakin agresif pula agresivitas pajak perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Hal ini berbeda terbalik dengan 

perusahaan kecil yang umumnya kekurangan akses ke pasar modal 

yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun 

mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah 

kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas 

dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat 

dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian 

rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih 

tinggi secara signifikan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu tingkat  adjusted R2 dari model 

yang diuji dalam penelitian  ini tergolong rendah, yaitu sebesar 23,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap agresivitas pajak. Sehingga 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.


