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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Book Tax 

Differences yang diproksikan dengan Permanent Book Tax Differences 

(PBTD), Temporary Book Tax Differences (TBTD), Large Book Tax 

Differences (LBTD) terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan dan dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Permanent Book Tax Differences tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil 

uji-t yang menunjukkan bahwa variabel permanent book tax differences 

memiliki nilai t-hitung sebesar 0,996 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,323 dannilai t-tabel sebesar 1,998. Maka t-hitung < t-tabel dan sig > 

0,05, sehingga H1 ditolak. 

2. Temporary Book Tax Differences tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil 

uji-t yang menunjukkan bahwa variabel temporary book tax differences 

memiliki nilai t-hitung sebesar 1,495 dengan nilai signifikansi sebesar 
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0,140 dan nilai t-tabel sebesar 1,998. Maka t-hitung < t-tabel dan sig > 

0,05, sehingga H2 ditolak. 

3. Large Book Tax Differences berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil 

uji-t yang menunjukkan bahwa variabel large book tax differences 

memiliki nilai t-hitung sebesar 2,030 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,002  dan nilai t-tabel sebesar 1,998. Maka t-hitung > t-tabel dan sig < 

0,05, sehingga H3 diterima. 

4.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan pengambilan kesimpulan yang telah 

dilakukan terhadap hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, sebaiknya mempertimbangkan besarnya book tax 

differences karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba perusahaan, sehingga dapat menjadi salah satu tolak 

ukur untuk menilai kualitas laba perusahaan pada periode selanjutnyadan 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan investasi atu tidak. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan pertumbuhan labanya 

karena dengan meningkatnya pertumbuhan laba dari tahun ke tahun dapat 

menarik investor untuk melakukan investasi.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sampel yang 

berbeda (memperluas sampel). Misalnya dengan meneliti seluruh 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena jika hanya satu 

subsektor industri saja kurang bisa menggeneralisasi hasil penelitian.  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan 

yang berbeda dari penelitian ini, karena jika hanya 3 tahun pengamatan 

seperti penelitian ini, kurang bisa menggambarkan secara tegas dan 

general mengenai fenomena pertumbuhan laba itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


