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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uji yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Secara parsial variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa besar keclnya 

ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rika 

Ambarwati (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2. Secara parsial variabel Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa semakin efektif  

perencanaan pajak dilakukan perusahaan maka akan semakin maksimal 

laba yang dihasilkan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Christina (2010) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka 

akan semakin besar kemungkinan terjadi manajemen laba. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Christina (2010) yang menyatakan bahwa 

rendah tingginya profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 
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4. Secara parsial variabel Intellectual Capital tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa intellectual 

capital yang dimiliki oleh seorang manajer tidak mempunyai pengaruh 

secara individual terhadap manajemen laba. 

5. Hasil uji variabel secara simultan (Uji Statistik F) menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, perencanaan pajak, profitabilitas, dan 

intellectual capital secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

6. Hasil uji koefisien determinasi (adjusted R square/R
2
) yang menunjukkan 

bahwa perubahan nilai variabel dependen manajemen laba (Y) dipengaruhi 

oleh variabel ukuran perusahaan, perencanaan pajak, profitabilitas, dan 

intellectual capital sebesar 39%. Selebihnya sebesar 61% perubahan nilai 

dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini seperti good corporate governance, asimetri informasi, aset pajak 

tangguhan, dll. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan terus memaksimalkan labanya dengan cara dan 

tehnik yang benar yakni dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku, 

salah satunya seperti melakukan perencanaan pajak, dimana perencanaan 

pajak merupakan tindakan yang legal. 
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2. Bagi investor diharapkan dengan adanya penelitian mengenai manajemen 

laba ini, investor benar-benar melakukan analisis yang mendalam 

mengenai keadaan perusahaan sebelum melakukan investasi, karena 

tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perushaan bisa saja 

menyimpang dari hal yang wajar sehingga dimasa mendatang akan 

membahayakan investasi yang dilakukan investor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ketiga komponen 

dari metode VAIC yaitu Value Added Capital Employed (VACA), Value 

Added Human Capital (VAHU), dan Structural Capital Value Added 

(STVA) dalam pengukuran variabel intellectual capital, karena dalam 

penelitian ini hanya menggunakan 1 komponen dari VAIC yaitu VAHU 

(Value Added Human Capital). 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penggunaan sampel agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasi , seperti menggunakan seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari berbagai 

macam sektor disertai dengan rentang waktu penelitian lebih panjang.  

 


