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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

   Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan corporate 

social responsibility dan board diversity gender terhadap praktik tax aggressive 

pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2018, 2019, dan 2020 dengan variabel environment perfomance sebagai 

pemoderasi. Digunakan regresi data panel pada model 1 dan model 2 yang berupa 

moderating regression analyst (MRA) dengan bantuan program Microsoft Excel 

dan STATA Ver. 12 sebagai alat dan metode pengujian. Sebanyak 31 perusahaan 

dari total populasi 93 perusahaan yang didapatkan dari penggunaan purposive 

sampling.  

   Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 

dipaparkan adalah sebagai berikut pada variabel pengungkapan corporate social 

responsibility melalui uji t atau uji individu disimpulkan yakni pengungkapan 

corporate social responsibility yang dihitung dengan proksi 91 kriteria GRI G4 

tidak berpengaruh sehingga hipotesis pertama ditolak. Dengan begitu, semakin 

banyak perusahaan melakukan pengungkapan CSR pada annual report, tidak 

memiliki pengaruh terhadap praktik tax aggressive yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pada variabel board diversity gender melalui uji t atau uji individu 

disimpulkan yakni diversitas jender pada jajaran dewan direksi perusahaan yang 

dihitung dengan keberadaan perempuan dalam jajaran direksi ditemukan memiliki 

pengaruh negatif signifikan. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki kesetaraan 

jender dalam jajaran direksi berpengaruh negatif terhadap tax aggressive 

perusahaan. Pada pengujian environment perfomance sebagai variabel moderasi 

pada model 2. Dilakukan interaksi antara pengungkapan corporate social 

responsibility dengan praktik tax aggressive yang disimpulkan bahwa environment 

perfomance mampu memoderasi hubungan kedua variabel tersebut. Dengan begitu, 

dapat dikatakan bahwa environment performance memperkuat pengaruh negatif 

dari corporate social responsibility disclosure terhadap tax aggressive. 
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V.2 Saran 

   Berfokus pada keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian seterusnya 

dapat mempertimbangkan usulan – usulan yang diberikan. Pertama, yaitu 

mengganti atau menambahkan proxy dan indeks pengukuran variabel dengan yang 

lain dan disesuaikan dengan keadaan terkini yaitu emisi karbon, kinerja keuangan, 

kepemilikan saham, dividen, dan kepemilikan manajerial seta menambahkan model 

intervening. Kedua, dengan mengikuti perkembangan dari pengukuran 

pengungkapan CSR yaitu Global Reporting Initiative (GRI) dengan 

memperbaharui item sesuai dengan tahun yang berlaku ataupun bisa menggunakan 

metode lain seperti Islamic Social Reporting (ISR) untuk industri bisnis syariah, 

ataupun biaya CSR dalam pengukuran yang lebih relevan dengan kondisi 

perusahaan di Indonesia kedepannya. Ketiga, menggunakan laporan tambahan dari 

perusahaan berupa sustainability report dalam mendukung pengukuran 

pengungkapan corporate social responsibility.  

 

 


