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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak Tangguhan 

terhadap manajemen laba yang berarti Ha1 diterima dan H0 ditolak. Hal 

ini mengindikasikan perusahaan LQ 45 melakukan manajemen laba 

dengan memanfaatkan perbedaan temporer antara peraturan menurut 

standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak kini terhadap 

manajemen laba yang berarti Ha2 diterima dan H0 ditolak. Hal ini 

mengindikasikan perusahaan LQ 45 melakukan manajemen laba dengan 

memanfaatkan perbedaan yang tergolong perbedaan temporer dan 

perbedaan permanen dalam menentukan besar pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Akrual  terhadap manajemen 

laba yang berarti Ha3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini mengindikasikan 

perusahaan LQ 45 melakukan manajemen laba dengan memanfaatkan 

keleluasaan manajer dalam pencatatan yang memanfaatkan kelemahaan 

standar akuntansi keuangan. 
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4. Hasil  koefisien determinasi    adalah sebesar 0,775. angka koefisien 

determinasi 0,775 yang didapat dari hasil pengolahan data memberikan 

penjelasan bahwa variabel independen Beban Pajak Tangguhan, Beban 

Pajak Kini dan Akrual  dapat menjelaskan variabel dependen Manajemen 

Laba sebesar 77,5% sedangkan sisanya 22,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beban pajak 

tangguhan, beban pajak kini dan akrual berpengaruh positif  terhadap 

manajemen laba di perusahaan LQ 45 yang terdaftar dibursa efek Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penelitian untuk peneliti 

selanjutnya adalah : 

1. Bagi  peneliti selanjutnya perlu menambah faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi manajemen laba seperti aliran kas leverage dan ukuran 

perusahan serta menambah variaberl pemoderasi. 

2. Bagi perusahaan disarankan untuk merancang suatu peraturan untuk 

mencegah atau membatasi manajer dalam melakukan tindakan 

manajemen laba karna manajem laba tidak memberikan keuntungan 

jangka panjang bagi perusahaan. 

3. Bagi investor ataupun calon investor yang akan menambahkan 

investasinya agar dapat menganalisa laporan keuangan perusahaan 

sebelum menanamkan investasinya. Sebaiknya investor tidak hanya 

memfokuskan perhatianya pada laba yang dihasilkan perusahaan. Akan 
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tetapi juga memperhatikan komponen-komponen yang lain dari laporan 

keuangan seperti kebijakan perpajakan yang meliputi pengakuan beban 

pajak tangguhan, beban pajak kini dan  aset pajak tangguhan serta  

kebijakan kebijakan pencatatan  yang diambil perusahaan untuk 

memperoleh laba karna para manajer  perusahaan hanya mengejar 

keuntungan jangka pendek untuk memaksimalkan utilitas mereka yang 

salah satunya dengan melakukan manajemen laba.  

 


