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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persistensi laba, karena

semakin tinggi nilai perencanaan pajak, semakin besar pula manajemen laba

yang dilakukan suatu perusahaan sehingga laba yang didapat tidak

berkualitas dan tidak dapat menjadi indikator untuk laba dimasa yang akan

datang. Dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) yaitu nilai t hitung < t tabel

0,929 < 1,960, maka tidak terdapat pengaruh antara perencanaan pajak (X1)

terhadap persistensi laba (Y) dan nilai sig. menunjukkan angka 0,355 > 0,05

maka tidak terdapat pengaruh antara perencanaan pajak (X1) terhadap

persistensi laba (Y).

2. Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba,

karena persistensi merupakan unsur relevansi, maka beberapa informasi

dalam book tax differences yang dapat mempengaruhi persistensi laba, salah

satunya yaitu beban pajak tangguhan. Dalam hasil penelitian ini menerima

hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh

terhadap persistensi laba. Dapat dilihat dari hasi uji t yaitu nilai t hitung > t

tabel           2,049 > 1,960, maka terdapat pengaruh antara beban pajak

tangguhan (X2) terhadap persistensi laba (Y), dan nilai sig. menunjukkan

angka 0,043 < 0,05 maka terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan

(X2) terhadap persistensi laba (Y).

3. Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap persistensi laba. Dapat dilihat dari hasil uji F, bahwa F

hitung sebesar 2,355 dengan tingkat signifikansi 0,099 sedangkan F tabel

dengan taraf kepercayaan 0,05 adalah 3,04. Pada kedua perhitungan F hitung

< F tabel dan signifikannya 0,099 > 0,05, berarti hipotesis secara simultan
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variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Sehingga model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

untuk memprediksi variabel Y.  

5.2 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan 

wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di 

masa yang akan datang dan juga sebagai masukan untuk perusahaan dalam 

meningkatkan perspektif positif kepada pengguna laporan keuangan terhadap kualitas 

laba akuntansi yang dilaporkan melalui perbedaan temporer dan permanen salah 

satunya beban pajak tangguhan. 

5.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi keterbatasan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

untuk memperkuat mendeteksi persistensi laba, seperti book tax differences. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti pada sektor lain selain 

manufakur, agar dapat membandingkan hasil dari penelitan ini. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran yang berbeda  
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