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BAB 5

PENUTUP

5.1    Kesimpulan

Dengan penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang dilakukan 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rekonsiliasi Fiskal atas 

sebuah laporan keuangan sehingga memunculkan selisih dalam perhitungannya, 

maka dari itu harus dilakukan koreksi positif maupun koreksi negatif terhadap 

beberapa akun-akun yang perlu baik dari laporan Laba Rugi Komersial (menurut 

Standart Akuntansi) dan Laba Rugi Fiskal (menurut UU Perpajakan). Perbedaan 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan laporan keuangan yaitu laba rugi komersial dan fiskal 

disebabkan karena adanya koreksi positif (beban sosial, beban pakaian 

seragam, dan beban non operasional lainnya) dan koreksi negatif 

(pendapatan bunga bank, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya) 

sehingga pengakuan atas pendapatan dan biaya yang menurut Standart 

Akuntansi tidak semuanya bisa diakui menurut UU Perpajakan pada 

PT.Klinik Sejahtera. 

2. Untuk melakukan Koreksi Fiskal dalam sebuah laporan laba rugi, terdapat 

dua unsur penting yang perlu kita perhatikan yaitu koreksi positif dan 

koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila adanya pengakuan beban dan 

biaya pada laporan komersial lebih besar dibandingkan laporan keuangan 

fiskal, sehingga hal ini dapat menambah penghasilan kena pajak. 
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Sedangkan, koreksi negatif akan terjadi apabila pendapatan yang tidak boleh 

ditambahkan dengan penghasilan lainya, serta adanya biaya yang menurut 

perhitungan komersial lebih kecil dibandingkan dengan menurut 

perhitungan fiskal maka hal ini akan mengurangi penghasilan kena pajak 

tersebut.   

3. Adanya perbedaan laporan laba rugi menurut komersial dan fiskal yang 

terjadi pada PT.Klinik Sejahtera adalah masih cukup wajar, dalam arti sudah 

dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku menurut Standart 

Akuntansi dan UU Perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis  maka penulis 

memberikan  saran, sebagai berikut : 

1. Kepada PT.Klinik Sejahtera agar dalam pembuatan laporan keuangannya 

untuk lebih rapi dan jelas serta untuk terus mengikuti perubahan setiap 

peraturan-peraturan baru yang ada pada Standart Akuntansi maupun  pada 

UU Perpajakan, sehingga perbedaan antara laporan komersial maupun fiskal 

pada laporan laba rugi terus menunjukkan kewajaran.

2. Kepada PT.Klinik Sejahtera untuk terus memperhatikan akun-akun  

pendapatan dan biaya apa saja yang tidak dapat diakui secara fiskal untuk 

mengetahui jumlah terutang pajak badannya dengan tepat.

3. Kepada PT.Klinik Sejahtera untuk  terus memastikan bahwa pendapatan dan 

biaya yang tidak diakui tersebut secara fiskal harus dilakukan koreksi 

dengan tepat dan benar.


