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    BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, beban 

pajak tangguhan dan asimetri informasi terhadap manajemen laba pada 

Perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi 

dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel perencanaan pajak memiliki tingkat signifikan 

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

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba, diterima. 

2. Secara parsial variabel beban pajak tangguhan memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,075, dan tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba, ditolak. 

3. Secara parsial variabel asimetri informasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,024, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba, diterima. 
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4. Secara simultan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan asimetri 

informasi terhadap manajemen laba memiliki tingkat signifikan dibawah 

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

signifikan terhadap manajemen laba. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,538. Hasil ini 

berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 53,8% dari variabel 

perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan asimetri informasi terhadap 

manajemen laba. Sedangkan sisanya 46,2% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI agar mampu mewakili kondisi BEI 

secara general atau umum. 

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya mengamati periode penelitian 

yang lebih panjang agar diperoleh hasil yang berbeda dengan hasil 

penelitian ini dan efek dari perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan 

asimetri informasi itu sendiri dapat lebih dirasakan dalam mengurangi 

praktik manajemen laba di perusahaan. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan faktor lain yang 

mungkin berhubungan terhadap manajemen laba misalnya, pajak, risiko 
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keuangan,asset pajak tangguhan, corporate governance dan struktur 

kepemilikan manajerial. 

4. Dalam penelitian selanjutna, jika di mungkinkan dapat dikembangkan 

dengan membandingkan manajemen laba di Bursa Efek Indonesia dengan 

Bursa Efek lainnya. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Untuk 

kepentingan evaluasi maka keterbatasan tersebut perlu disampaikan, keterbatasan 

penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini hanya mengambil sampel sebatas perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sector industry barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia priode 2012-2016, akibatnya hasil penelitian kurang 

mewakili dan mengalami kesulitan untuk generalisai pada kelompok jasa. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan rentan waktu data laporan keuangan 

hanya selama 5 tahun yaitu dari 2012 sampai 2016. 

3. Penelitian ini menguji variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan 

dan asimetri informasi sebagai variabel independen. 

 


