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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu; 

1. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika manajemen laba bernilai negatif maka perusahaan 

melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Penelitian ini 

dapat dijadikan alasan untuk melihat nilai perusahaan dari manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan apakah menurunkan laba atau menaikkan 

laba. 

 

2. Tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak dapat dilihat dari perusahaan 

melakukan tax avoidance. Dengan adanya tax avoidance citra perusahaan 

akan tetap saja sama dipihak para investor maupun stakeholder. Dengan 

adanya hal tersebut perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam hal 

penghindaran pajak yang dilakukan. 

 
3. Kualitas audit yang memoderasi manajemen laba terhadap nilai perusahaan 

ini menunjukkan bahwa jika kualitas audit tidak dapat memoderasi 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan.  

 

4. Kualitas audit dapat memoderasi tax avoidance terhadap nilai perusahaan 

ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dilihat dari sisi jasa auditor 

dari kantor akuntan publik (KAP) yang dipilih suatu perusahaan. Dengan 
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adanya moderasi kualitas audit maka pengaruh tax avoidance terhadap nilai 

perusahaan mempunyai pengaruh tetapi pengaruh tersebut masih lemah. 

Karena dimata para investor mereka akan berpikir bahwa kualitas audit 

yang dilakukan oleh KAP yang bagus akan memberikan dampak nilai 

perusahaan yang bagus juga karena itu akan memberikan suatu kepercayaan 

pula bagi para investor. 

 

5.2 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini berkontribusi dalam mengonfirmasi teori dan penelitian 

sebelumnya serta memberikan sumbangan teori dan juga dapat menjadi acuan 

untuk instansi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan agar menjadi 

lebih baik. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

keterbatasan penelitian yaitu; 

1. Sedikitnya penelitian yang dilakukan di penelitian terdahulu sehingga 

penulis kesulitan menemukan acuan yang tepat. 

2. Beberapa perusahaan yang melakukan delisting. 

3. Perusahaan yang tidak berada 3 tahun berturut-turut. 

 

5.4 Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran, yaitu; 

1. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil 

yang empiris yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel yang lain 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, misalnya; good corporate 

governance (GCG) 
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2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas penelitian kepada 

semua sektor perusahaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti model penelitian 

yang dilakukan.  

4. Untuk penelitian manajemen laba diharapkan untuk lebih meneliti dalam 

hal praktik manajemen laba karena kesalahan dalam hal praktik manajemen 

laba dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.  

 

 


