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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  bagaimana 

pengaruh aset pajak tangguhan, tingkat hutang, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan pada manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian Logistic Binary menunjukkan bahwa variabel aset 

pajak tangguhan terhadap manajemen laba tidak berpengaruh, yang 

mengartikan bahwa Besarnya perubahan aset pajak tangguhan tidak 

menjamin tidak diberlakunya tindakan manajemen laba alasannya karena 

adanya keterkaitan yang erat antara aset pajak tangguhan dengan ketentuan 

perpajakan, maksudnya bila manajer memanfaatkan aset pajak tangguhan 

pada laporan komersial untuk melakukan manajemen laba maka hal ini 

dapat berimbas pada laporan keuangan fiskal sehingga manajer harus 

berpikir agar besarnya aset pajak tangguhan tidak merugikan perusahaan. 

Kemudian manajemen perusahaan tidak ingin memanfaatkan celah dari 

kebijakan yang ada dalam PSAK No. 46 tentang pajak tangguhan karena 

kebijakan tersebut baru berlaku pada tahun 2001. Jadi, besarnya pajak 

tangguhan belum tentu menjamin perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba. 
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2. Hasil pengujian Logistic Binary menunjukkan bahwa variabel tingkat 

hutang terhadap manajemen laba tidak berpengaruh yang mengartikan 

bahwa Tinggi rendahnya leverage tidak akan menpengaruhi manajemen 

laba. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi 

akibat total hutang terhadap total aset akan menghadapi resiko tidak 

mampu memenuhi kewajibannya membayar hutang. 

3. Hasil pengujian Logistic Binary menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba tidak berpengaruh, yang 

mengartikan 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 pada 

keadaan yang baik atau aman dan mampu untuk membayar hutang yang 

digunakan untuk membiayai aset perusahaan. 

4. Hasil pengujian Logistic Binary menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan terhadap manajemen laba berpengaruh, yang 

mengartikan Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar 

kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk 

pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk 

menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak 

membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan untuk 
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ekspansi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya 

penelitian dan pengembangan. Semakin besar research & development 

cost-nya maka berarti ada prospek perusahaan untuk tumbuh.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan saran  

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi 

kelemahan penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya tiga tahun yakni dari 2013-2015 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 99 sampel. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pada kategori 

perusahaan Manufaktur, Penggunaan sampel pada kategori perusahaan 

lain misalnya Perbankan, Food and beverage diharapkan akan 

memberikan hasil penelitian yang berbeda.  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba.  

 


