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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme 

akuntansi, insentif pajak yang terdiri dari perencaan pajak, kewajiban pajak 

tangguh, dan insentif non pajak yang terdiri dari earning pressure, tingkat 

hutang perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba secara 

parsial maupun secara simultan terhadap manajemen Laba, Populasi dalam 

penelitian ini meliputi perusahaan yang telah tergabung pada LQ 45 yang telah 

go public dan telah terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 

2015 sebanyak 17 perusahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel konservatisme akuntansi (CONACCi) memiliki thitung 

3,138 ≥ tbable 2,015 tingkat signifikan kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,03, 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan  terhadap praktek manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel perencanaan pajak (TAXPLAN) memiliki thitung 

2,883 ≥ tbable 2,015 tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,06,dan 

berhasil menunjukkan adanya terpengaruh yang signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel beban pajak tangguhan (NDTL) memiliki thitung -,695 

≤ tbable 2,015 tingkat signifikan diatas 0,05 sebesar 0,491 dan tidak berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 
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4. Secara parsial variabel earning pressure (EPRESS) memiliki thitung ,847 ≤ 

tbable 2,015 tingkat signifikan diatas 0,05 sebesar 0,402 dan tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 

5. Secara parsial variabel tingkat hutang perusahaan (DEBT) memiliki thitung -

3,441 ≥ tbable -2,015 tingkat signifikan dibawa 0,05 sebesar 0,01 dan berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 

6. Secara parsial variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki thitung 2,455 ≥ 

tbable 2,015 tingkat signifikan diatas 0,05 sebesar 0,018 dan berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 

7. Secara simultan pengaruh konservatisme akuntansi,perencanaan pajak, 

kewajiban pajak tangguhan bersih,earning pressure dan ukuran perusahaan 

memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,002 dan berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan teradap praktik manajemen 

laba. Hal ini mendukung H 7 yang menyatakan bahwa pengaruh 

konservatisme akuntansi, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan bersih, 

earning pressure dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap manajemen laba. 

8. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,372 atau 37,2%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 37,2% dari variabel 

pengaruh konservatisme akuntansi, perencanaan pajak, beban pajak 
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tangguhan bersih,earning pressure dan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Sedangkan sisanya 62,8% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

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 51 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya enam 

variabel dependen saja yakni pengaruh konservatisme akuntansi, 

perencanaan pajak, beban pajak tangguhan bersih, earning pressure dan 

ukuran perusahaan. 

5.3 Saran 

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 tindakan manajemen laba,seperti: umur perusahaan, 

harga saham,sektor industri,kebijakan akuntansi,netprofit margin,dan 

dividend payoutratio. 
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3. Nilai akrual diskresioner dinilai masih belum secara tepat menilai diskresi 

yang dilakukan manajemen (Ghanisa,2009), karena hingga saat ini penilaian 

terhadap akrual dikresioner masih didebatkan di kalangan peneliti, sehingga 

belum ada ukuran yang baku dalam mengukurnya. 

4. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, namun terdapat metode 

lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metoderegresi 

logistik (logit).Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya dilakukan olah data 

dengan kedua metode (Akrual Deskresioner dan Indeks Eckel) sehingga 

dapat dibandingkan hasilnya. 

 

 


