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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh beban pajak kini, perencanaan pajak, return on 

asset dan leverage ratio terhadap manajemen laba baik secara parsial maupun 

simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ha1 diterima, yang berarti beban pajak kini berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil ini dibuktikan dari koefisien regresi 

sebesar -2.944  dan hasil uji nilai t yaitu -4.232 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H1 dinyatakan diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviana (2010) 

yang menyatakan bahwa beban pajak kini dapat digunakan untuk 

mendeteksi manajemen laba. 

2. Ha2 ditolak, yang berarti perencanaan pajak yang diproksikan dengan tax 

retention rate tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar -0.011 untuk variable 

perencanaan pajak. Variabel perencanaan pajak memiliki nilai t -0.080 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.937 yang lebih besar dari 0.05 sehingga 

H2 dinyatakan ditolak. Hal ini berarti variabel perencanaan pajak yang 

diproksikan dengan tax retention ratio tidak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 
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Slamet dan Wijayanti (2012) yang menyatakan tax plan berpengaruh 

terhadap discretionary accrual. 

3. Ha3 diterima, yang berarti return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0.899 

untuk variable return on asset. Variabel ROA memiliki nilai t 3.869 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga 

H3 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Amertha (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

4. Ha4 ditolak, yang berarti leverage ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil ini dibuktikan dari koefisien regresi 

sebesar -0.027 untuk variable leverage ratio. Variabel leverage ratio 

memiliki nilai t -0.407 dengan nilai signifikansi sebesar 0.685 yang lebih 

besar dari 0.05 sehingga H4 ditolak. Hal ini berarti variabel leverage ratio 

tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa leverage 

tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

       Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa tingkat 

signifikansi F sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak kini, 

perencanaan pajak, return on asset, dan leverage ratio berpengaruh secara 

simultan terhadap manajemen laba. 
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5.2 Keterbatasan 

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai adjusted R square sebesar 0.245 yang berarti seluruh variabel 

independen dalam penelitian ini yang terdiri dari beban pajak kini, 

perencanaan pajak, return on asset, dan leverage ratio hanya mampu 

menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 24.5% sedangkan sisanya 

sebesar 75.5% dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model penelitian ini. 

2. Sample yang diteliti dalam penelitian ini hanya berjumlah 75 observasi. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dalam menambah variabel independen seperti, kepemilikan 

manajerial, kualitas audit, independensi auditor. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah periode penelitian, sehingga 

sample yang digunakan lebih dapat mewakili populasi.  
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