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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan, 

perencanaan pajak, nilai perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016 dengan sampel penelitian berjumlah 22 sampel 

dengan 110 observasi. Selanjutnya data di uji dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa, Aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia. Maka hipotesis pertama yang diajukan ini di tolak, Dimana Aset 

Pajak Tangguhan Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hasil ini 

didukung dengan penelitian Fadhlizen, dkk (2014), Singkianti (2015),  Perwita, 

dkk (2016), dan Sudiarsih (2017). Dan bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan fitriany (2016). 

Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia. Maka hipotesis kedua yang diajukan ini di terima, dimana Perencanaan 

Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hasil ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Fitriany (2016), Negara dan Dharma (2017), dan 

Sudiarsih (2017).  
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Selanjutnya Nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba yang 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia. Maka hipotesis ketiga yang diajukan ini di terima, dimana Nilai 

Perusahaan  berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hasil ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agustin Dan Hermanto (2015). 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa variabel aset pajak 

tangguhan, perencanaan pajak dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. maka hipotesis keempat menyatakan bahwa aset pajak 

tangguhan, perencanaan pajak dan nilai perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap manajemen laba di terima. 

Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai R square pada penelitian ini 

sebesar 0,271 atau sebesar 27,1% yang mengindikasikan bahwa variasi dari ketiga 

variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 27,1% 

dan sisanya 72,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam persamaan pada penelitian ini. 

1.1. 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 22 perusahaan untuk setiap tahunnya. Bagi 

para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel lain karena 

koefisien determinasi dalam penelitian ini baru 27,1% sedangkan 72,9% di 
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pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti ukuran 

perusahaan, struktur kepemilikan dan Corporate Governance. 

5.2 Saran  

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menghitung jumlah sampel 

dan variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan agar 

mendapatkan hasil yang menyeluruh mengenai manajemen laba. 

Menambahkan variabel lain dan memakai penentu discretionary accruals 

yang berbeda. 

2. Bagi Akademik 

Dikarenakan masih terbatasnya literatur dan penelitian yang mempelajari 

tentang nilai perusahaan terhadap manajemen laba maka diharapkan 

semangkin banyak penelitian yang memfokuskan kepada hal-hal tersebut. 

3. Bagi Perusahaan  

Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja 

keuangannya. Khususnya bagain manajemen agar sebaiknya memberiakn 

informasi yang sesungguhnya, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas, 

dengan kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. 

 

 

 


