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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari aset pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di BEI Tahun 

2013-2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel aset pajak tangguhan memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,879 > 0,05, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H3 yang 

menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel beban pajak tangguhan memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,319 > 0,05, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini tidak mendukung H2 

yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel perencanaan pajak tangguhan memiliki tingkat 

signifikan diatas 0,001 < 0,05, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini tidak mendukung H3 

yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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4. Secara simultan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan 

perencanaan pajak memiliki tingkat signifikan dibawah 0,007 < 0,05 dan 

tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,314 atau 31,4%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 31,4% dari variabel aset 

pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba. Sedangkan sisanya 68,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisa dengan variabel 

lain selain aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, 

asimetri informasi dan leverage, seperti free cash flow dan arus kas operasi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan model agar lebih 

dapat menjelaskan tentang fenomena earnings management dalam 

kaitannya dengan variabel akuntani maupun variabel lain yang terkait 

dengan perpajakan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode penelitian 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.  

 

 


