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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, beban 

pajak tangguhan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2012 

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

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel perencanaan pajak memiliki nilai thitung sebesar 

0,596, sedangkan ttabel 1,985, dimana thitung 0,596 < ttabel 1,985, dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,553 berada lebih tinggi pada α = 0,05. 

Dengan demikian tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel beban pajak tangguhan memiliki nilai thitung 

sebesar -3,693, sedangkan ttabel 1,985, dimana thitung (-3,693) < ttabel (-

1,985), dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada 

α = 0,05. Dengan demikian menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel leverage memiliki nilai thitung sebesar 5,414, 

sedangkan ttabel 1,985, dimana thitung 5,414 > ttabel 1,985, dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. Dengan 

demikian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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4. Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar 

0,418, sedangkan ttabel 1,985, dimana thitung 0,418 < ttabel 1,985, dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,677 berada lebih tinggi pada α = 0,05. 

Dengan demikian tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. 

5. Secara simultan variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, 

leverage, dan ukuran perusahaan memiliki nilai Fhitung 10,166 > Ftabel 

2,47 dengan signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,300 atau 

30,0%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 

30,0% dari variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Sedangkan 

sisanya 70,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor industri 

barang konsumsi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk 

menggeneralisasi seluruh sektor industri yang terdaftar di BEI dan Penelitian ini 

hanya menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan untuk setiap tahunnya. Bagi 

para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel lain karena 

koefisien determinasi dalam penelitian ini baru 30,0% sedangkan 70,0% di 
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pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti asimetri 

informasi, struktur kepemilikan dan corporate governance. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk riset yang akan datang yaitu: 

penelitian berikutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian dan pengujian 

pengamatan yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik, 

model regresi linear dalam penelitian ini menghasikan nilai Adjusted R square 

yang masih relatif rendah yaitu 30,0%. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan 

penelitian selanjutnya untuk mencari variabel independen lain yang 

mempengaruhi manajemen laba, dan penelitian selanjutnya hendaknya mengkaji 

ulang hasil penelitian pada periode penelitian dan menggunakan proxy yang 

berbeda khususnya terkait dengan variabel leverage, diharapkan hal tersebut dapat 

memberikan hasil pengujian yang lebih baik. 


