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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis beban pajak kini (current 

tax), beban pajak tangguhan (deferred tax) dan kewajiban beban pajak tangguhan 

(deferred tax liabilitiis) terhadap manajemen labapada perusahaan manufaktur 

sektor kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2015 periode 4 tahun dan 

ada 8 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa beban pajak kini berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba.  

2. Secara parsial menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

3. Secara parsial menunjukkan bahwa kewajiban beban pajak tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini penulis menggunakan periode pengamatan yang relatif 

pendek yaitu selama tiga tahun, rentang tahun 2012 – 2015 dan pada jenis 

industri bahan dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia, maka untuk 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan 
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yang relatif lebih panjang dan memasukan faktor dari berbagai jenis industri 

untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan otentik terhadap 

manajemen laba. Dengan demikian dapat diketahui apakah dengan variabel 

yang sama pada setiap jenis industrijuga memiliki pengaruhnya terhadap 

tindakan melakukan manajemen laba. 

2. Pada penelitian ini penulis menggunakan model Healy (1985) untuk 

pengukuran manajemen laba yang diproksi oleh akrual diskresioner yang 

relatif sederhana, sangat lebih baik jika pada penelitian berikutnya 

membandingkan atau mendeteksi discretionary accrual dengan menggunakan 

model lainnya sebagai proksi manajemen laba, seperti model Jones(1991), 

model Dechow (1995). Dikarenakan model ini paling sering digunakan dalam 

pengukuran manajemen laba. Diharapkan dengan menggunakan beberapa 

model dalam mendeteksi manajemen laba dapat memberikan hasil yang lebih 

empiris, apakah terdapat perbedaan dalam mendeteksi manajemen laba 

dengan beberapa macam model tersebut. 

3. Variabel Independen yang digunakan penulis hanya tiga, yaitu beban pajak 

kini, beban pajak tangguhan dan kewajiban beban pajak tangguhan. Penulis 

berharap pada penelitian selanjutnya hendaknya memasukkan faktor lainnya 

yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba. 

 

 

 

 

 


