
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Perbedaan permanen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Ini

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah perbedaan permanen tidak

akan mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini disebabkan

karena perbedaan permanen merupakan perbedaan yang terjadi karena

standar atau ketentuan yang berlaku, dan perbedaan permanen hanya akan

mempengaruhi jumlah laba periode berjalan. Pada perusahaan foods and

beverages perbedaan permanennya disebabkan oleh penyisihan piutang

tak tertagih, penghasilan kena pajak final, pendapatan jasa giro, penalti

dan bunga pajak, pendapatan dividen yang dikenakan pajak final, natura,

pendapatan bunga yang dikenakan pajak final, perjamuan, sumbangan, dan

lainnya yang tidak diakui dalam fiskal.

2. Perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini

dikarenakan jumlah koreksi fiskal positif pada perbedaan temporer akan
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menimbulkan aset pajak tangguhan, dan jumlah yang dikoreksi dalam

koreksi negatif pada perbedaan temporer akan menimbulkan kewajiban

pajak tangguhan. Kenaikan aset pajak tangguhan menyebabkan

pengurangan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, dan  kenaikan

kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak yang

harus dibayar perusahaan. Besarnya jumlah kenaikan aset pajak tangguhan

dan kewajiban pajak tangguhan tidak terlalu signifikan terhadap beban

pajak penghasilan, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan laba.

3. ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, karena ROA merupakan

salah satu faktor dalam mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan

laba.

4. Ukuran perusahaan (Size) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba

karena size merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang

bersangkutan sampai beberapa tahun. apabila penjualan bersih lebih besar

daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka diperoleh jumlah

pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan bersih lebih kecil

dari biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan mengalami

kerugian, dikarenakan Size (ukuran perusahaan) lebih mengarah kepada

manajemen laba bukan pertumbuhan laba.

5. Arus kas operasi (OCF) pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan

laba , OCF menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
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kewajibannya dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi, tetapi

penggunaan kas yang terlalu tinggi dari aktivitas operasi dalam memenuhi

kewajiban, menyebabkan berkurangnya kas, sehingga akan mengganggu

aktivitas operasional perusahaan. Hal inilah yang akan berdampak

menurunkan pertumbuhan laba perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian relatif sedikit, yaitu 9

perusahaan foods and beverages. Sedikitnya perusahaan yang dijadikan

sampel karena beberapa data laporan keuangan tidak lengkap dan hanya

menggunakan sub sektor foods and beverages dari perusahaan manufaktur

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar

generalisasi.

2. Periode pengamatan yang relatif pendek untuk menaksir parameter –

parameter yang digunakan dalam penelitian.

3. Tidak memasukkan asumsi tidak terdapat perusahaan yang melakukan

merger atau akuisisi dan event lainnya dalam pemilihan sampel. Hal ini

mengakibatkan adanya kemungkinan bias dalam meneliti pengaruh book

tax differences terhadap pertumbuhan laba.
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5.3 Saran

1. Untuk penelitian di masa yang akan datang, disarankan untuk memperluas

dan mengembangkan model penelitian ini pada sektor lain selain sub

sektor foods and beverages dan memperpanjang waktu pengamatan agar

dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang dan

mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Dalam pengambilan sampel sampel penelitian ini tidak memasukkan

asumsi tidak terdapat perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi

dan event lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan terjadi

bias dalam menangkap hubungan book tax differences terhadap

pertumbuhan laba. Disarankan agar asumsi tersebut dimasukkan dalam

pengambilan sampel karena goodwill yang terjadi akibat merger atau

akuisisi diatur tersendiri dalam PSAK 46.


