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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah corporate social 

responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh corporate 

social responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance di 

perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2015-2018 dengan sebanyak 20 perusahaan sebagai sampel penelitian yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance di perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2018. Sehingga hasil dari penelitian 

ini tidak mendukung hipotesis penelitian. 

2. Leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance di 

perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2015-2018. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis penelitian. 

3. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance di 

perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2015-2018. Sehingga hasil dari penelitian ini mendukung 

hipotesis penelitian. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi peneliti selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambahkan 

variabel independen lain untuk menjelaskan variabel dependen seperti 

kepemilikan keluarga, good corporate governance, sales growth dan lain-lain, 

untuk dapat mengetahui pengaruhnya terhadap tax avoidance. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain untuk 

mengukur variabel corporate social responsibility, leverage, profitabilitas dan 

tax avoidance seperti menggunakan metode Book Tax Different untuk 

mengukur tax avoidance, debt ratio untuk mengukur leverage, return on equity 

untuk mengukur profitabilitas atau dengan metode lainnya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kriteria lain dalam 

melakukan pengambilan atau pemilihan sampel seperti perusahaan yang akan 

menjadi objek penelitian memiliki CETR dibawah 25%, perusahaan yang 

menggunakan mata uang rupiah dalam menyajikan laporan keuangan dan lain-

lain. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya melakukan penelitian pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun 

juga pada perusahaan sektor lainnya seperti perusahaan sektor manufaktur, 

sektor industri, sektor properti dan sektor lainnya. 

 


	BAB V
	SIMPULAN DAN SARAN
	1.1 Simpulan
	1.2 Saran

