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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap penghindaran 

pajak serta pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak  pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2019, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 22 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2012-2019, dapat 

disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif  terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

pengungkapan CSR maka semakin rendah nilai dari abnormal BTD , artinya 

semakin tinggi pegungkapan CSR maka semakin rendah penghindaran 

pajaknya. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 22 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2012-2019, dapat 

disimpulkan bahwa  kepemilikan manajerial memoderasi (memperkuat) 

pengaruh negatif antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka 

pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak akan 

semakin kuat. 

5.2.Saran  

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan menarik kesimpulan dari 

pengaruh pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility)  terhadap 

penghindaran pajak serat pengaruh kepemilikan dalam memoderasi hubungan 

pengungkapan CSR penghindaran pajak, maka penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan yang 

menerbitkan laporan CSR yang berdiri sendiri  atau laporan keberlanjutan yaitu 
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laporan yang terpisah dari laporan tahunan. Saat ini perusahaan yang 

menerbitkan laporan laporan keberlanjutan masih sedikit, diharapkan 

kedepannya akan semakin banyak perusahaan yang menerbitkan laporan 

tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak karena dalam penelitiaan 

ini ditemukan terdapat perbedaan hasil penelitian penulis dengan hasil 

penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

proksi penghindaran pajak yang lain seperti DTAX (Discretionary Permanent 

Differences). 


