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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui  bagaimana pengaruh dari 

variabel bebas yang terdiri dari corporate social responsibility, ukuran perusahaan, 

dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terikat pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2016. Kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. CSR memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. 

Hasil ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR 

semata untuk menjadi biaya pengurang dari pajak yang harus dibayarkan,karena 

biaya CSR bersumber dari penghasilan neto sebelum pajak sehingga jika kegiatan 

CSR yang dilakukan memakan biaya yang tidak sedikit, maka pajak yang akan 

ditanggung akan semakin kecil. 

2. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

penghindaran pajak. Hal tersebut menyangkut bagaimana perencanaan perusahaan 

dalam mengelola asset yang dimilikinya. Perusahaan akan lebih memprioritaskan 

tentang bagaimana mereka memanfaatkan asetnya untuk meningkatkan penjualan 

serta mendapatkan laba bersih yang ingin dicapai. 

3. Karakteristik eksekutif tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

penghindaran pajak. Setiap eksekutif perusahaan pastinya mempertimbangkan 
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segala kebijakan yang harus diambil baik dari faktor internal (perusahaan 

bersangkutan)  ataupun faktor internal (kondisi ekonomi, politik,dll) terutama 

untuk tindakan yang riskan seperti penghindaran pajak. Dari nilai rata-rata  

sebesar 0,029 pada variabel karakteristik eksekutif dalam sampel penelitian ini 

juga tidak menunjukan bahwa karakteristik eksekutifnya bersifat risk taker atau 

berani mengambil resiko. 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh corporate social 

responsibility, ukuran perusahaan, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 – 

2016,peneliti memiliki beberapa saran untuk para peneliti yang akan melakukan 

penelitian serupa,terdiri dari: 

1. Menggunakan variabel penelitian lain yang kemungkinan memiliki hubungan 

dengan penghindaran pajak seperti leverage, koneksi politik, dan kepemilikan 

institusional. 

2. Menggunakan proksi lain untuk mengukur variabel bebas serta variabel terikat 

dalam penelitian sejenis ke depannya, seperti ukuran perusahaan dapat 

menggunakan sales income, dan penghindaran pajak menggunakan Book Tax 

Differences (BTD). 
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