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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian mendapatkan informasi kemudian menganalisa apakah CSR, ukuran 

perusahaan dan leverage memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak pada korporasi 

menufaktur yang listed dalam jangka waktu 2016-2019. Berlandaskan hasil analisa dan 

pembahasan sebelumnya, maka dapat dipersingkat dan dipahami hasilnya ialah :  

a. CSR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada penghindaran pajak 

artinya pengungkapan CSR di korporasi tidak menjadi tolak ukur korporasi 

melakukan praktik penghindaran pajak. 

b. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif kepada penghindaran 

pajak yang artinya apabila perusahaan mempunyai ukuran kolosal berati 

perusahaan tersebut akan mengelola pajaknya dengan lebih baik karena tidak mau 

mengambil resiko memperburuk citra perusahaan dengan menghindari pajaknya.  

c. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang bisa 

dipahami korporasi yang rasio pajak leverage nya tinggi cenderung menjalankan 

praktik penghindaran pajak, sebaliknya korporasi yang rasio leverage nya rendah 

cenderung tidak menghindari pajak. 
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5.2  Saran 

Berlandaskan pada simpulan sebelumnya, penulis memberikan berbagai masukan 

untuk penelitian di masa mendatang, antara lain:  

a.    Bagi peneliti selanjutnya  

Sebaiknya melaksanakan penelitian dengan menambahkan variabel indenpenden 

lain seperti Capital Intensity dan Sales Growth (Astuti & Ambarwati, 2020), Kompensasi 

Rugi Fiskal (Munandar et al., 2016), kepemilikan Institusional dan Intensitas Aset Tetap 

(Noviyani & Muid, 2019) atau menjadikan leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

sebagai variabel kontrol agar bisa lebih banyak mendapat ilmu dari hasil penelitian. 

Penelitian berikutnya sebaiknya mengambil sektor perusahaan lain yang ter listed di BEI 

dan menambah tahun penelitian. 

b.    Bagi Perusahaan Manufaktur 

Perusahaan kecil tetap harus mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak 

yang berlaku untuk dapat meningkatkan citra perusahaan dan memajukan perusahaan 

menjadi lebih baik. 
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