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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1.  Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Book Tax Differences tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Persistensi Laba. Hal ini terbukti dari Tstatistic < Ttable yaitu 1.598 dan Ttabel sebesar 1,96 dengan nilai original sampel 

sebesar -0.247. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Book Tax Differences tidak berpengaruh terhadap Persistensi 

Laba dapat disimpulkan bahwa Book Tax Differences  tidak berpengaruh terhadap Persistensi Laba ditolak.  

2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Perbedaan Permanen berpengaruh signifikan terhadap Persistensi 

Laba. Hal ini terbukti dari Tstatistic > Ttabel yaitu 1.992 dan Ttabel sebesar 1,96 dengan nilai original sample sebesar -0.504. 

Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Perbedaan Permanen berpengaruh terhadap Persistensi Laba dapat disimpulkan 

bahwa Perbedaan Permanen berpengaruh terhadap Persistensi Laba diterima.  

 3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Perbedaan Temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Persistensi Laba. Hal ini terbukti dari Tstatistic < Ttable yaitu 1.163 dan Ttabel sebesar 1,96 dengan nilai original sampel 

sebesar -0.078. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Perbedaan Temporer tidak berpengaruh terhadap Persistensi Laba 

dapat disimpulkan bahwa Perbedaan Temporer tidak berpengaruh terhadap Persistensi Laba ditolak.  

5.2  Kontribusi Penelitian  

Kontribusi Penelitian secara Teoritis : 



  

2 
 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai mengenai 

pengaruh Book Tax Differences  terhadap Peristensi Laba. 

Kontribusi Penelitian secara Praktis 

a. Bagi Peneliti dapat digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Book Tax – Differences terhadap 

Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. 

b. Bagi Perusahaan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada perusahaan dalam meningkatkan persepsi 

positif para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui pengelolaan perbedaan 

temporer. 

c. Bagi Pihak Lain dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak – pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.  

5.3 Keterbatasan Penelitian  

1. Periode pengamatan Book Tax Differences hanya selama 1 tahun yaitu tahun 2018, sehingga jumlah sampel yang digunakan 

masih sedikit.  

2. Sampel yang digunakan hanya dari perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018 saja. 

5.4 Saran  

 Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian  yang dilakukan sebagai berikut : 

1.  Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah tahun penelitian sehingga jumlah sampel yang digunakan bisa 

lebih banyak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, disarankan untuk mengambil sampel dengan ruang lingkup lebih 

luas selain Perusahaan Manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 saja. 


