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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

PENELITIAN LANJUTAN

A. Simpulan

ABTD tidak berpengaruh terhadap relevansi laba perusahaan.

Penghindaran pajak dan manajemen laba yang terkandung di dalam ABTD

mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk

memperkecil laba perusahaan dengan cara tidak mengakui pendapatan. Hal

tersebut tidak akan berpengaruh terhadap relevansi laba karena tetap mampu

mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

NBTD berpengaruh positif terhadap relevansi laba. Hal ini

membuktikan bahwa BTD yang berasal dari perbedaan peraturan akuntansi

dan peraturan perpajakkan mampu maningkatkan relevansi laba perusahaan.

Perusahaan yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam menyusun

laporan keuangan mempunyai nilai relevansi yang baik.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap relevansi laba.

Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki investor institusional

di dalam perusahaan memiliki nilai relevansi laba yang baik. Investor

institusional akan memberikan pengawasan yang lebih aktif terhadap kinerja

manajemen perusahaan, sehingga mampu memperkecil perilaku oportunis di

dalam perusahaan. Dengan demikian maka manajemen perusahaan akan
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melaporkan informasi perusahaan sesuai dengan nilai perusahaan yang

sesungguhnya.

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap relevansi laba.

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya manajer yang sekaligus menjadi

investor di dalam perusahaan akan membuat relevansi laba cenderung lebih

buruk.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini

berdampak pada melemah dan menguatnya nilai saham perusahaan yang

dicerminkan oleh laba perusahaan. ABTDtidak akan berpengaruh terhadap

relevansi laba perusahaan. ABTD yang bersumber dari manajemen laba dan

penghindaran pajak dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap

relevansi laba dan membuat investor lebih memilih informasi lain yang

dianggap lebih relevan dalam menentukan harga saham perusahaan. NBTD

berpengaruh positif terhadap relevansi laba. Relevansi laba perusahaan yang

baik akan membuat harga saham perusahaan semakin tinggi dan mampu

meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders lainnya.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap relevansi laba.

Investor institusional mampu memperkuat relevansi laba dan meningkatkan

nilai perusahaan. Dengan semakin tingginya tingkat relevansi laba, akan

membuat harga saham perusahaan semakin tinggi dan akan meningkatkan

tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan.
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Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap relevansi laba.

Adanya kepemilikan manajerial, nilai perusahaan cenderung akan melemah

dan menurunkan harga saham perusahaan. Investor akan lebih memilih

informasi lain selain laba dalam menentukan harga saham perusahaan.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

1. Objek pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur

sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir terhadap populasi

penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperluas sampel.

Tidak hanya perusahaan manufaktur, tetapi semua perusahaan yang

dikenai pajak penghasilan dan menambah periode sampel agar dapat

mencerminkan kerelevanan nilai laba.

2. Penggunaan alat ukur CAR dianggap belum sepenuhnya efektif untuk

mengukur relevasi laba. Peneliti selanjutnya diharap mencari alat ukur

selain CAR untuk mengukur relevansi laba, agar dapat dibandingkan

tingkat kerelevanannya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk

mencari alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur BTD.


