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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak, 

Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen 

Laba. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin bagus perencanaan 

pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Salah 

satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba 

yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik 

manajemen laba.   Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan akan 

melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan kepada fiskal lebih 

rendah sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggunganya. 

2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

Adanya PSAK 46 yang mengatur tentang pajak tangguhan tidak menjamin 

perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba. Beban pajak 

tangguhan timbul akibat perbedaan teporer antara laba akuntansi dengan 

laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan 

keuangan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar 

akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk 
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menentukan prinsip dan asumsi akuntasi dibandingkan dengan yang 

diperbolehkan menurut pajak. Hal ini membuat manajemen memanfaatkan 

celah untuk melakukan manipulasi besarnya beban pajak tangguhan yang 

dimiliki. 

3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Ukuran 

perusahaan belum tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

manajemen laba, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki aset dan 

memungkinkan banyak aset yang tidak dikelola dengan baik sehingga 

kemungkinan kesalahan dalam mengungkapan total aset dalam perusahaan 

tersebut. 

4. Leverage tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan 

statistik desktriptif, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan 

memiliki leverage yang aman dalam arti perusahaan mampu membayar 

hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, maka manajer 

tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk melakukan praktek manajemen 

laba. Ini disebabkan karena perusahaan tidak membutuhkan tindakan-

tindakan yang akan membantu perusahaan dalam situasi tertentu. 

Perusahaan berada dalam kedaan yang baik atau aman dan mampu untuk 

membayar hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. 

5. Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage berpengaruh secara simultan terhadap Menejemen Laba. 
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5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diketahui perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan 

berhubungan dengan manajemen laba, bagi pihak manager perusahaan 

agar berhati-hati dalam melakukan manajemen laba agar tidak tergolong 

dalam penyelundupan pajak. 

2. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat memeprhatikan lebih detail lagi terhadap laporan 

keuangan fiscal yang disajikan oleh perusahan-perusahaan yang 

melaporkan laporan keuangan untuk pembayaran pajak. 

3. Bagi Akademisis dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai praktik 

manajemen laba dan mendukung penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan 

variabel yang tekait atau berhubungan denga manajemen laba. 


