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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

perbedaan temporer, perbedaan permanen, book tax differences terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

laba pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal ini dinyatakan berdasarkan

pada hasil uji t variabel beda temporer menunjukan bahwa nilai sig 0,412

atau 0,412 > 0,05. Sehingga H1 ditolak.

2. Perbedaan permanen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba

pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal ini dinyatakan berdasarkan

pada hasil uji t variabel beda permanen menunjukan bahwa nlai sig 0,000

atau 0,000 <  0,05. Sehingga H2 diterima.

3. Book Tax differences berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba

pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal ini ditunjukan dari hasil

uji t variabel book tax differences menunjukan bahwa nilai sig 0,000 atau

0,000 < 0,05. Sehingga H3 diterima.

4. Pengaruh perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan book tax

differences terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Food & Beverage

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2016

dapat dilihat secara simultan di uji F. Dari hasil uji F menunjukan bahwa

nilai sig 0,000 atau 0,000 < 0,05. Sehingga H4 tidak dapat ditolak karena

terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari seluruh variabel

independen yakni beda temporer, beda permanen dan book tax differences

terhadap pertumbuhan laba.
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5.2 Impikasi Manajerial  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis diharapkan bisa 

dipakai atau dimanfaatkan bagi para pihak yang terkait, salah satunya sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, dengan adanya hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa 

pertumbuhan laba dapat dipengaruhi melalui book tax difference. Perbedaan antara laba 

akuntansi dan laba fiskal dapat mempengaruhi laba yang akan dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

2. Bagi pihak perusahaan, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan membantu dalam 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Sekaligus sebagai bahan untuk mengukur 

kinerja suatu perusahaan.  

3. Bagi pihak lainnya , dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan mengenai pengaruh book tax difference terhadap pertumbuhan laba. Serta  

menjadi bahan pertimbangan ketika akan memilih perusahaan untuk berinvestasi, 

dengan cara memprediksinya melalui komponen dari book tax difference yang terdapat 

di laporan keuangan tahunan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, penulis masih mengalami keterbatasan 

dalam penelitiannya. Adapun keterbatasan yang di alami dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data yang digunakan terbilang sedikit hanya menggunakan 57 sampel data dari 19 

perusahaan food & beverage yang sudah melewati purpose sampling. Dengan jumlah 

data normal 30 sampel data periode 2014 sampai dengan 2016.  

2. Terdapat beberapa perusahaan yang sulit untuk mendapatkan laporan keuangan tahunan 

dengan sesuai kriteria yang sudah ditentukan.  

3. Kurangnya pengetahuan penulis akan sistem yang digunakan yaitu SPSS dalam 

pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang akan ditampilkan dalam 

penulisan ini. 

4. Data mengenai perbedaan permanen dan perbedaan temporer sulit didapatkan 

dikarenakan tidak semua perusahaan sampel mencantumkan perbedaan permanen dan 

perbedaan temporer antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya.  
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5.4 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan pengambilan kesimpulan terhadap hasil penelitian, maka 

penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas tahun sampel dan jenis 

perusahaan yang digunakan, tidak hanya pada perusahaan tahun 2014 sampai dengan 

2016 yang terdaftar di Bursa Efek Idonesia (BEI), dan dapat memperluas pembahasan 

atau variabel yang digunakan.  

2. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Idonesia (BEI), disarankan untuk 

mencantumkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer  beserta jumlahnya pada 

lapora tahunan yang disajikan dengan format penyajian yang umum digunakan untuk 

mempermudah pembaca menentukan informasi tersebut.  

3. Bagi investor, mempertimbangkan book tax differences merupakan salah satu alat ukur 

untuk melihat kualitas laba suatu perusahaan pada periode kedepan adalah hal yang 

bijak. Karena pengakuan antara laba komersial dan laba fiskal sangatlah berbeda.  
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