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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen 

laba. Penelitian ini menggunakan 12 sampel perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

Berdasarkan analisis dan pembahan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa untuk variabel

bebas X1 Beban Pajak Tangguhan berdasarkan uji t mempunyai t hitung

sebesar -0,628 dengan nilai signifikansi sebesar 0,532 > 0,05, maka Ho

diterima yang artinya bahwa Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh

terhadap Manajemen Laba (Y) perusahaan manufaktur sektor industri dasar

dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan

praktik manajemen laba.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa Profitabilitas

berdasarkan uji t mempunyai t hitung sebesar 2,507 dengan nilai signifikan

sebesar 0,015 < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima yang artinya

profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga Beban Pajak Tangguhan dan

Profitabilitas diketahui  nilai  probabilitas F hitung sebesar 3,603. Karena F

hitung 3,603 > F tabel 3,159 atau signifikansi  0,034 < 0,05, maka Ho3 ditolak

atau Ha3 diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara

Beban Pajak Tanguuhan (X1) dengan Profitabilitas (X2) secara bersama-

sama terhadap Manajemen Laba (Y).
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5.2  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau bahkan mengganti 

variabel independen lain terkait dengan manajemen laba, sehingga dapat 

digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui variabel mana yang 

sangat berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah serta memperluas jenis 

perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jumlah tahun 

penelitian untuk memperoleh  hasil penelitian yang lebih akurat. 

 

5.3  Implikasi Manajerial 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi 

manajerial penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk manajerial perusahaan dalam melakukan manajemen laba. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara bersama sama 

melalui beban pajak tangguhan dan profitabilitas bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba. 
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