
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pengaruh book-tax 

differences, arus kas operasi, akrual dan ukuran perusahaan terhadap persistensi 

laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2016). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel book-tax differences memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,235, dan tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa book-tax differences berpengaruh signifikan terhadap 

persistensi laba, ditolak. 

2. Secara parsial variabel arus kas operasi memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap persistensi laba. Dapat diambil kesimpulan bahwa arus 

kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, diterima. 

3. Secara parsial variabel akrual memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 

yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap persistensi laba. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

discretionary accruals berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, 

diterima. 
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4. Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

persistensi laba, diterima. 

5. Secara simultan book-tax differences, arus kas operasi, akrual dan ukuran 

perusahaan memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 

dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

persistensi laba. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,270 atau 27,0%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 27,0% dari 

variabel book-tax differences, arus kas operasi, akrual dan ukuran 

perusahaan terhadap persistensi laba. Sedangkan sisanya 73,0% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

bahwa secara simultan variabel book-tax differences, arus kas operasi, akrual dan 

ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persistensi 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka 

peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi 

kesempurnaan  penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

perusahaan dalam mencapai  laba perusahaan yaitu:    
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1. Bagi para calon investor yang akan melakukan investasi di pasar modal, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Akuntan Publik penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan agar pengungkapan yang cukup dan penjelasan yang 

memadai tentang book tax differences yang dilaporkan dalam pelaporan 

keuangan, sesuai dengan PSAK tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengamati variabel lainnya 

yang dapat berhubungan dengan persistensi laba. Beberapa variabel tersebut 

adalah likuiditas, volatilitas penjualan, tata kelola perusahaan, kualitas 

akrual, dan lain sebagainya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, periode tahun pengamatan sebaiknya 

diperpanjang dengan periode atau rentang waktu yang berbeda.  

5. Menggunakan sampel dari jenis perusahaan yang berbeda selain perusahaan 

manufaktur yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 


