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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Penelian ini secara umum bertujuan untuk menguji pengaruh Asimetri 

Informasi, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak kini, Ukuran Dewan Komisaris 

dan Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial maupun secara simultan 

terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Berdasarkan hasil model 

penelitian dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel asimetri informasi ( SPREAD) berpengaruh terhadap  

manajemen laba. Dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 

0,028. Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan antar thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung  sebesar 2,338 sedangkan ttabel 2,069. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa thitung 2,338 > ttabel 2,069. Maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini mendukung H1 

yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 

0,019. Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukkan nilai thitung sebesar 2,515 sedangkan ttabel 2,069. Dari hasil 
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tersebut bahwa thitung 2,515 > ttabel 2,069. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima dan H0 ditolak. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini mendukung H2 yang 

menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,011. Selain 

itu, dapat dilihat juga perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan 

nilai thitung sebesar 2,772 sedangkan ttabel 2,069. Dari hasil tersebut bahwa 

thitung 2,771 > ttabel 2,069. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan 

H0 ditolak. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa 

beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Secara parsial variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu sebesar 0,122. 

Selain tu dapat dilihat juga perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukkan nilai thitung sebesar -1,604 sedangkan ttabel 2,069 dimana thitung -

1,604 < ttabel 2,069 . Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H4 

ditolak dan tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Hal ini tidak mendukung H4 menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.  

5. Secara parsial variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 
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sebesar 0,013. Selain tu dapat dilihat juga perbandingan antara thitung dan 

ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,669 sedangkan ttabel 2,069 

dimana thitung 2,669 > ttabel 2,069 . Maka dapat disimpulkan bahwa H5 

diterima dan H0 ditolak. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini mendukung H5 yang 

menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

6. Secara simultan asimetri informasi, beban pajak tangguhan, beban pajak 

kini, ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen 

bepengaruh terhadap manajemen laba. Dengan tingkat signifikan di bawah 

0,05 sebesar 0,001 dan berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H6 yang 

menyatakan bahwa asimetri informasi, beban pajak tangguhan, beban pajak 

kini, ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

7. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,563 yang 

berarti 56,3%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya ada kontribusi 56,3 % 

dari variabel asimetri informasi, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, 

ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris independen 

terhadap manajemen laba. Sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian atau kesimpulan dalam penelitian ini maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Para pengguna laporan keuangan sebaiknya tidak hanya 

memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan perusahaan. Akan 

tetapi juga, memperhatikan komponen-komponen yang lain dari laporan 

keuangan seperti arus kas perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh perusahaan untuk memperoleh laba karena dimungkinkan 

para manajer perusahaan hanya mengejar keuntungan jangka pendek 

untuk memaksimalkan utulitas mereka yang salah satunya dengan 

melakukan manajemen laba.  

2. Pemerintah  

3. Pemerintah khususnya Dirtjen Pajak dapat mengetahui sinyal perusahaan-

perusahaan yang melakukan manajemen laba sehingga berdampak pada 

besar kecilnya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan 

juga perlunya dilakukan pemeriksaan pajak oleh pihak fiskal untuk 

perusahaan-perusahaan yang disinyalir  melakukan tindakan manajemen 

laba. 
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4. Bagi perusahaan 

Manajemen perusahaan sebaiknya memberikan perhatian khusus 

terhadap fenomena manajemen laba dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

good corporate governance 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

6. Peneliti selanjutnya perlu mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Sampel pada periode penelitian ini dari tahun 2012-2016 pada perusahaan 

pertambangan, dimana jumlah perusahaan pertambangan tidak banyak 

sehingga sampel yang di ambil masih relatif kecil. 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih jauh dari cukup , sehingga 

masih perlu penambahan variabel pada penelitian mendatang. 

 

 

 

 


