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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak, Asset 

Pajak Tangguhan, dan Leverage secara parsial maupun secara simultan terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-

2016. Berdasarkan hasil model penelitian dan pengujian hipotesis dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara parsial variabel pajak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Dengan adanya pemanfaatan laba dengan cara 

menggeserkan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan , 

membuat laba yang sebenarnya besar akan menjadi lebih kecil karena dengan 

laba yang kecil perusahaan akan membuat pajak yang dibayarkan akan lebih 

sedikit. Dengan adanya manipulasi laba untuk mengecilkan pembayaran pajak  

oleh pihak manajemen, maka pajak akan mempengaruhi tindakan manajemen 

dalam melakukan manajemen laba.  

2. Secara parsial variabel asset pajak tangguhan menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Besarnya perubahan aset 

pajak tangguhan tidak menjamin diberlakukannya tindakan manajemen laba 

oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam laporan keuangan pada perusahaan 
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Adi Sarana Armada Tbk  perusahaan jasa sektor infrastruktur , utilitas dan 

transportasi aset pajak tangguhan yang terdapat di dalam laporan keuangan 

tersebut memiliki 0,01 % dari jumlah aset pada perusahaan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak dapat mempengaruhi 

perusaahaan dalam melakukan manajemen laba.  

3. Secara parsial variabel leverage  menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba.Perusahaan dengan tingkat hutang yang 

tinggi akan sulit menerima tambahan modal dari para kreditur. Pihak 

manajemen perusaahan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan tersbut. Dengan tingginya tingkat 

hutang perusaahaan akan terancam default. Agar perusahaan tidak mengalami 

default  dan tetap mendapatkan kepercayaan oleh kreditur maka pihak 

manajemen perusahaan tersebut melakukan manipulasi laporan keuangan 

dengan meningkatkan pendapatan perusahaan dan hutang yang tinggi akan 

tertutupi oleh pendapatan yang besar. Dengan adanya manipulasi data laporan 

keungan oleh manajemen itu berarti pihak manajemen telah melakukan 

manajemen laba agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Dengan begitu 

tingkat hutang yang tinggi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melalukan 

manajemen laba. 

4. Secara simultan pajak, asset pajak tangguhan, dan leverage menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, saran untuk penelittian 

selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini adalah penelitian selanjutnya 

dapat memasukkan sektor-sektor lain yang terdapat di perusahaan jasa agar 

sampel yang diperoleh semakin banyak serta hasil dari penelitian sejenis 

semakin baik. 

2. Agar hasil penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian sekarang, 

populasi penelitian perlu untuk diperluas lagi. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembuat peraturan yang 

dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan agar praktek 

manajemen laba tidak disalah gunakan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia khususnya. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan 

jumlah variabel yang diteliti, jumlah sampel yang digunakan, serta 

menambah periode pengamatan sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

lebih otentik. 

4. Dalam penelitian selanjutnya, jika dimungkinkan dapat dikembangkan 

dengan membandingkan manajemen laba di Bursa Efek Indonesia dengan 

Bursa Efek lainnya. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Untuk 

kepentingan evaluasi maka keterbatasan tersebut perlu disampaikan, keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya mengambil sampel sebatas pada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016, akibatnya hasil 

penelitian kurang mewakili dan mengalami kesulitan untuk digeneralisasi 

pada kelompok jasa. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu data laporan keuangan 

hanya selama 4 tahun yaitu 2013 sampai 2016. 

3. Penelitian ini menguji variabel pajak, asset pajak tangguhan dan leverage 

sebagai variabel independen. 


