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5.1  Simpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara Book Tax Differences dan Pajak Tangguhan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dengan program 

SPSS menunjukkan hasil: 

1. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai sig. sebesar .883, nilai tersebut 

lebih besar dari nilai α yang digunakan yaitu 5%. Sehingga, kesimpulan yang 

didapat adalah Book Tax Differences tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

2. Sedangkan, untuk hasil uji variabel Pajak Tangguhan didapatkan nilai Sig. 

sebesar .034, nilai tersebut lebih kecil dari nilai α yang digunakan yaitu sebesar 

5%. Sehingga, kesimpulannya adalah Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. 

3. Variabel Pajak Tangguhan berpengaruh sebesar .015 atau sebesar 1.5% 

terhadap Pertumbuhan Laba. 

4. Sedangkan, menurut hasil uji simultan didapatkan hasil bahwa variabel Book 

Tax Differences dan Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

Hal yang dapat disimpulkan adalah semakin besar angka pajak tangguhan, 

semakin besar pula pertumbuhan laba suatu perusahaan. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti juga menghadapi beberapa keterbatasan selama melakukan penelitian ini, 

yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel dalam penelitian dirasa masih kurang mencukupi, sehingga 

tidak benar-benar menggambarkan keseluruhan populasi. Akibatnya, hasil 

penelitian bisa saja tidak valid atau kurang memberikan informasi yang 

sebenarnya. 

2. Peneliti hanya mengambil data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur 

yang tetrdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga jika terjadi ketidaklengkapan 

data atau tidak memenuhi kriteria maka perusahaan terkait tidak dapat 

digunakan sebagai sampel. Akibatnya, sampel yang diperoleh sedikit. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga periode laporan keuangan, sehingga ada 

kemungkinan terjadinya bias karena ada beberapa peristiwa penting 

menyangkut pelaporan keuangan yang tidak tercatat dalam periode yang 

singkat tersebut. 

 

5.3  Saran 

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti terkait penelitian, antara lain 

adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah refrensi dalam 

memperoleh laporan keuangan, sehinggan laporan keuangan tidak hanya 

bersumber dari Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel dalam mengindikasi pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
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meneliti atau menambah variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. 

3. Jumlah periode pengamatan kiranya dapat diperpanjang menjadi 5 tahun atau 

lebih agar hasil penelitian yang didapat lebih valid dan terhindar dari bias. 

4. Bagi para pengguna laporan keuangan diharapkan untuk lebih kritis dalam 

mengambil keputusan dan membuat pertimbangan mengingat adanya indikasi 

manajemen laba dalam perusahaan, meskipun tidak semua perusahaan 

melakukan hal tersebut. 

5. Bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam membuat laporan keuangan dan 

menyampaikan informasi yang sebenarnya, mengingat laporan keuangan akan 

digunakan berbagai pihak yang membutuhkan dengan kepentingan yang 

berbeda-beda. 


