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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan perencanaan 

pajak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan 

plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI. Perusahaan cukup efektif 

memanfaatkan peluang untuk mengatur perpajakan dan merespon 

adanya penurunan tarif pajak, serta menjadikan perencanaan pajak 

sebagai salah satu indikator dalam melaksanakan manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap prakek 

manajemen laba pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di 

BEI maka manajemen sangat konservatif dalam menggunakan 

wewenang atas saham yang dimiliki karena kepemilikan manajerial 

adalah salah satu informasi penting bagi pengguna laporan keuangan. 

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktek manajemen 

laba pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI. 

Semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi peluang suatu 

perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara mengelola laporan 

keuangan sehingga mendapatkan laba sesuai yang diinginkan baik untuk 

kepentingan manajemen maupun kesejahteraan karyawan tersebut. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan yakni, perusahaan pada sektor 

plastik dan kemasan sebaiknya dapat menggunakan strategi 

perencanaan pajak dalam menekan pengeluaran atas beban pajak, 

melaksanakan perencanaan pajak secara lebih baik lagi, melalui analisa 

informasi yang ada secara teliti, seperti mengikuti dan mengetahui 

perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat 

edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dalam rangka meminimalisir 

PPh Badan Perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik. 

Bagi pihak pemerintah agar menjadi suatu acuan dalam langkah 

evaluasi peraturan yang telah dijalankan mengenai perencanaan pajak 

yang dilakukan perusahaan plastik dan kemasan. Sehingga dengan 

adanya tahap evaluasi dapat dilakukan langkah strategis dan berkualitas 

untuk penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan perusahaan 

plastik dan kemasan agar memberi manfaat di masa depan. 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menambah variabel 

yang akan diteliti yang lebih banyak dan lengkap seperti Leverage, 

Corporate Governance, maupun Beban Pajak Tangguhan agar diperoleh 

kesimpulan yang dapat mendukung dan memperkuat teori dan konsep 

penelitian terdahulu. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang masih 

perlu pengkajian lanjut dalam penelitian berikutnya, keterbatasan tersebut 

antara lain ; 

1) Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak random dan 

jumlahnya cukup sedikit 

2) Variabel yang digunakan yakni perencanaan pajak, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan sehingga perlu dipertimbangkan untuk 

menambah variabel yang baru pada penelitian berikutnya. 

 

 


