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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.: 

1. perencanaan perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Dari hasil uji t pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel 

independen perencanaan perpajakan mempunyai nilai t-hitung yang 

lebih kecil dari t- tabel ( -0,040 <2.018082) dengan tanda negative dan 

nilai signifikansi atas t hitung yaitu sebesar 0,662, nilai ini melebihi 

nilai α sebesar 0,05 atau (P > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan  perpajakan berpengaruh negative tidak signifikan 

terhadap manajemen laba.pada perusahaan manufaktur sector industry 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015- 2017. 

 Hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 15 perusahaan 

yang menjadi sampel selama 3 tahun dalam penelitian ini melakukan 

manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. Hal ini 

dibuktikan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai 

positif. 

2. Dari hasil uji t pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa untuk variabel 

independen beban pajak tangguhan mempunyai nilai t-hitung yang lebih 

kecil dari t-tabel (-1,433 < 2.018082) dengan tanda negative dan nilai 

signifikansi atas t hitung yaitu sebesar 0,159 nilai ini melebihi nilai α 

sebesar 0,05 atau (P > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa beban 
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pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sector industry barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI  periode 2015 -2017. 

3.  Dari hasil uji f  pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai signifikasi 

untuk perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yaitu sebesar 

0,321 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai f hitung 1.166 < f tabel 3.21 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara 

simultan antara Perencanaan perpajakan ( x1) dan Beban Pajak 

Tangguahn ( x2)  terhadap Manajemen Laba (y), pada perusahaan 

manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2015 -2017. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

5.2.1. Perusahaan/ Implikasi manajerial 

1. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi pihak investor / calon investor  dalam merumuskan regulasi 

yang lebih baik agar wajib pajak tidak memanfaatkan celah 

peraturan yang ada dalam melakukan perancanaan pajak yang 

yang berimplikasi pada keuntungan bagi wajib pajak 

merencanakan dan menghemat beban pajak untuk kepentingan 

manajemen laba agar dapat ditemukan keselarasan laporan 

keuangan perusahaan dengan laporan fiskal. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi pihak investor / calon investor dalam memanajemen 

perusahaan yang terkena dampak langsung dari adanya 

manajemen laba, sehingga kehati – hatian dalam memahami laba 

yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan menjadi bahan 

pertimbangan dan wajib pajak dengan pelaporan yang 

sebenarnya., melalui penganalisaan informasi yang ada secara 

teliti, seperti mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan 

perpajakan terbaru. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar perusahaan lebih 

efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar 

dapat mengurangi praktik manajemen laba sehingga perusahaan 

dapat menunjukkan kinerjanya secara wajar.  

 5.2.2 Akademisi 

                 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

akuntansi keuangan dan perpajakan.  

             5.2.3 Peneliti selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas 

,menambah periode penelitian untuk melihat pengaruhnya secara 

lebih jauh  atau menambah sampel misalnya perusahaan  

perbankan dll  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga 

tidak hanya meneliti pada perusahaan manufaktur saja 

2. Penulis berharap hendaknya, memasukkan faktor lainnya yang 

memotivasi manajer dalam melakukan manajemen laba 


