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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Beban Pajak Tangguhan, Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan dan 

Asimetri Informasiterhadap Manajemen Labapada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada 

Tahun 2012-2015. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 14 

perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan 

dalam penelitian. Sedangkan unit analisisnya adalah laporan tahunan (Annual 

Report) yang dilakukan perusahaan sampel. 

Dari hasil analisis data dengan  menggunakan EViews 6, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,8802. Angka tersebut menyebutkan 

bahwa variabel independen menyumbangkan manajemen laba yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 88,02%. Sedangkan sisanya 

yaitu 11,98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak teramati dalam 

penelitian ini. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah  beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar  -11.30937 < t 
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tabel -2,007584 dan probabilitas sebesar 0.0000. Nilai signifikansi  kecil 

dari tingkat signifikansi yang digunakan (0.0000<0,05), hal ini berarti 

bahwa variabel beban pajak tangguhan  berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hubungan negatif dan signifikan dapat terjadi karena agen atau 

manajer perusahaan tidak selalu bertindak  agresif untuk memaksimumkan 

laba yang apabila dapat membahayakan perusahaaan dimasa yang akan 

datang dengan melihat pada berbagai aspek yang ada. Hal lain 

dimungkinkan beban pajak tangguhan yang tinggi dinilai bersifat 

sementara sehingga memperkecil diskresi manajemen laba terhadap beban 

pajak tangguhan. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah kepemilikan  institusi berpengaruh terhadap manajemen  

laba. Hasil penelitianinstitusi  nilai t hitung sebesar 4.202569 > t tabel 

2,007584 dan probabilitas sebesar 0.0003. Nilai signifikansi  kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.0003<0,05), hal ini berarti bahwa 

variabel  kepemilikan institusi berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Adapun pengaruh positif kepemilikan institusi terhadap manajemen laba 

dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusi lebih  memfokuskan laba 

jangka pendek sehingga pihak manajemen akan terlibat dalam upaya 

memaksimalkan laba. Sehingga semakin besarnya kepemilikan institusi 

dorongan untuk mengaharapkan laba semakin besar pula, mengingat 

investasi yang sudah ditanamkan dalam perusahaaan sudah terlalu besar. 
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4. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian menunjukan nilai t hitung sebesar 23.13247 > t tabel 

2,007584 dan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai signifikansi  kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0,0000<0,05), hal ini berarti bahwa 

variabel ukuran perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba.Pengaruh positif dalam penelitian berarti semakin besar ukuran 

perusahaan praktek manajemen laba akan semakin dilakukan untuk 

menghindari laba yang fluktuatif secara derastis. 

5. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah asimetri informasi terhadap manajmen laba. Hasil 

penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar  -9.509749 < t tabel -

2,007584 dan probabilitas sebesar 0.0000. Nilai signifikansi  kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.0000>0,05), hal ini berarti bahwa 

variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba karena agen terikat kontrak secara etika dan norma antara manajemen 

(agent) atau pemilik (principal) sehingga hubungan antara keduanya begitu 

erat dan hal ini menjadikan  tingginya asimetri informasi akan menutup 

kemungkinan manajer bertindak sewenang-wenang menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya mengenai kinerja perusahaan untuk  kepentingan 

mereka sendiri.Selain itu budaya dan aturan yang harus di patuhi oleh 

setiap perusahaan untuk memberikan informasi secara tranpransi kepada 
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investor atau stakeholder sehingga manajer tidak bisa bertindak oportunis, 

yaitu memperoleh keuntungan pribadi. 

6. Uji F 

Nilai signifikansi uji F sebesar 0.000001. Nilai yang lebih kecil dari 

pada 5% menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah layak dan 

dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka 

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

krateria pemilihan sample perbanyak. Menambahkan faktor-faktor lain 

sebagai variabel bebas dalam mempengaruhi manajemen laba seperti 

leverage, arus kas, kepemilikan  manajerial dan kondisi lain-lain dari luar 

perusahaan. Mengingat 11,98% dari nilai variabel dependent dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya memperbanyak  ukuran sampel, memperpanjang 

periode pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat dari banyaknya 

perusahaan serta jangka waktu yang lebih panjang  untuk  mempertinggi 

daya uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian yang lebih luas , 

tidak hanya pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi tetapi juga 

ditambah dengan perusahaan lainnya, karena semakin lama interval waktu 

dan semakin banyak sampel pengamatan maka semakin besar kesempatan 
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untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk melakukan 

peramalan yang lebih akurat. 

3. Bagi investor dan calon investor diharapkan mengetahui informasi 

mengenai kinerja keuangan perusahaan dan faktor fundamental sebagai 

penilaian yang digunakan untuk mempertimbangkan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di dalam pasar modal. Bagi penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan faktor pengaruh lain yang dapat 

mempengaruhi manajemen laba, karena masih banyaknya data yang ada 

dalam financial report yang dibutuhkan oleh para pihak luar sehingga dapat 

digunakan untuk mengukur manajemen laba yang tidak dimasukan dalam 

penelitian ini. 

 


