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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Tax to book ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. variabel tax to book ratio 0,282 lebih 

besar dari 0,05. Dalam hal ini, kenaikan tax to book ratio tidak selalu 

diiringi oleh peningkatan pertumbuhan laba karena adanya tindakan 

manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Book tax differences juga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai sig. variabel tax to book ratio 0,730 lebih besar dari 

0,05. Dalam hal ini, kenaikan tax to book ratio tidak selalu diiringi oleh 

peningkatan pertumbuhan laba karena adanya tindakan manajemen laba 

untuk mengurangi beban pajak perusahaan.  

2. Secara simultan, tax to book ratio dan book tax differences tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. sebesar 0,345 lebih besar 

dari tingkat signifikansi penelitian yang digunakan yaitu 0,05. Penelitian 

yang tidak signifikan juga ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang 

sangat kecil yaitu sebesar 0,044. 
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3. Pengaruh tax to book ratio terhadap pertumbuhan laba secara parsial 

adalah sebesar 2,95%. Sedangkan pengaruh book tax differences terhadap 

pertumbuhan laba secara parsial adalah sebesar 0,75%. 

4. Pengaruh tax to book ratio dan book tax differences secara simultan 

terhadap pertumbuhan laba adalah sebesar 4,4% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan dan 

simpulan penelitian, antara lain : 

1. Periode pengamatan yang dilakukan hanya terbatas pada tahun 2010-2014. 

2. Pengaruh tax to book ratio dan book tax difference secara simultan 

terhadap pertumbuhan laba hanya sebesar 4,4%. Ada faktor dominan lain 

yang belum diteliti. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan penelitian, 

antara lain: 

1. Kedua variabel independen yang diteliti tidak memberikan pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba, maka peneliti selanjutnya 

disarankan mencari faktor-faktor lain yang mampu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba secara signifikan. 
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2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti sub sektor industri lainnya, 

untuk melihat pengaruh tax to book ratio dan book tax differences 

terhadap pertumbuhan laba. 

 


