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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh perencanaan pajak (tax planning), aset pajak tangguhan, 

beban pajak tangguhan, dan basis akrual terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

menggunakan 15 perusahaan dengan masa amatan selama 5 tahun, sehingga 

diperoleh 75 sampel perusahaan non manufaktur sektor property dan realestate, 

sektor perdagangan, dan sektor jasa yang terdafter di BEI tahun 2012-2016. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan 

regresi logistic biner, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian logistik biner menunjukkan bahwa variabel perencanaan 

pajak (tax planning) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan non manufktur yang terdafter di BEI. 

2. Dari hasil pengujian logistik biner menunjukkan bahwa variabel aset pajak 

tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan non manufktur yang terdafter di BEI. 
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3. Dari hasil pengujian logistik biner menunjukkan bahwa variabel beban pajak 

tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan non manufktur yang terdafter di BEI. 

4. Dari hasil pengujian logistik biner menunjukkan bahwa variabel basis akrual  

memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan non 

manufktur yang terdafter di BEI. 

5. Dari hasil pengujian logistik biner menunjukkan bahwa perencanaan pajak, 

aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan basis akrual secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikn terhadap manajemen laba.  

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk memberikan saran guna menigkatkan kualifikasi penelitian 

selanjutnya.Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi 

manajemen perlunya kemampuan untuk mengelola laba yang mereka peroleh 

dan mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi 

tetap dipersepsikan berkualitas dan direspon positif oleh investor. 
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2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi investor sebagai salah 

satu pemilik modal dapat mengetahui sinya manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat atas resiko 

investasinya dan menentukan pilihan atas investasi pada perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi akuntan publik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan 

untuk meyajikan pengungkapan dan penjelasan memadai dalam laporan 

keuangan yang berkualitas sehingga laporan keuangan yang dilaporkan suatu 

perusahaan dapat dipercaya dan memberikan informasi yang tidak 

menyesatkan. 

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui 

sinyal perusahaan yang melakukan manajemen laba sehingga berdampak 

besar pada besar kecilnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan 

dan perlu juga dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pihak fiskal untuk 

perusahaan-perusahaan yang disinyalir melakukan manajemen laba. 

5. Bagi akademis 
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman 

mengenai perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan 

dan basis akrual dan dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 


