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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan data 

laporan keuangan dan data SPT Tahunan tahun 2015 PT. ACD dengan menggunakan 

metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi Pelaporan Pajak PT.ACD 

- Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selama ini diketahui bahwa 

PT.ACD memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 1,646,864,873. Tunggakan 

pajak tersebut terdiri dari: 

- Tunggakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh 

perusahaan untuk masa pajak Agustus 2016 sebesar Rp 

276,064,200,- 

- Tunggakan pembayaran Pajak Penghasilan PPh 25/29 Badan selama 

5 (lima) bulan periode Mei – September 2016 sebesar: 5 (lima) bulan 

x 46.010.700,- = Rp 270,064,000 

- Pada tanggal 10 Februari 2017 PT. ACD mendapatkan Surat 

Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dengan 

Nomor Surat: ST-00183/WPJ.10/KP.1004/2017 untuk segera 

melakukan pelunasan utang pajak sebesar Rp 295,988,694,- 
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- Sejak tahun 2010-2016 Sisa Tagihan Pajak yang harus dibayarkan 

PT. ACD kepada kas negara adalah sebesar Rp 804,747,979,- 

 Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh PT. ACD didalam SPT 

Tahunan 2015, nilai penjualan yang disajikan bukan merupakan nilai 

yang sebenarnya, nilai yang disajikan hanya sebesar Rp 96,984,677,704 

atau 70% dari nilai penjualan yang sebenarnya terjadi yaitu sebesar Rp   

138,549,539,577. 

 PT. ACD pada tahun 2015 melakukan pembayaran pajak penghasilan 

sebagai berikut: 

PPh Badan Terutang = Rp 673,429,500 – Rp 121,301,200 

PPh Badan Terutang = Rp 552,128,300 

Pajak Kurang Bayar = Rp 522,128,300 - Rp 517,644,300 

Pajak Kurang Bayar = Rp   34,484,000 

 Dalam rangka melakukan penghematan beban pajak, PT. ACD 

melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan yang berlaku 

(illegal) yaitu; pertama, menyembunyikan omzet (nilai penjualan) yang 

sebenarnya, melaporkan omzet penjualan yang tidak sesuai dengan nilai 

omzet penjualan yang asli berdasarkan transaksi yang sebenarnya 

didalam SPT Tahunan hal ini menyebabkan perbedaan pada besaran laba 

yang diperoleh sebagai dasar penghitungan pajak. Kedua, melakukan 

tindakan pengalihan transaksi atas barang yang tidak memenuhi syarat 

atau cacat sebagai penyerahan barang dengan jasa untuk menghindari 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Atas tindakan penggelapan 
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pajak yang dilakukan, PT. ACD terancam sanksi administrasi sebesar Rp 

11,659,753,272 dan pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun. 

2. Pelaporan Pajak yang Sebenarnya (berdasarkan estimasi Laporan Keuangan) 

 Dalam estimasi laporan keuangan yang sebenarnya diketahui bahwa 

perbubahan nilai saldo pada beberapa akun didalam laporan laba rugi 

dan laporan neraca sebagai berikut: 

a) Perubahan Saldo Akun pada Laporan Laba Rugi 

Nama Akun 
Saldo Akun Laporan 

Laba-Rugi SPT 

Saldo Akun Laporan 

Laba-Rugi Internal 

Penjualan Rp  96,984,677,704 Rp 138,549,539,577 

Persediaan Barang 

Dagang (Akhir) 
Rp   79,063,206,707 Rp   60,817,851,313 

 

b) Perubahan Saldo Akun pada Laporan Laba Rugi 

Nama Akun 

Saldo Akun pada 

Laporan Neraca SPT 

Saldo Akun pada 

Laporan Neraca 

Internal 

Bank Rp       62,239,551 Rp  23,381,746,050 

Laba (Rugi) Tahun 

Berjalan 
Rp  2,707,279,197 Rp  26,026,785,696 

 

 Perubahan nilai penjualan pada laporan keuangan menyebabkan 

perubahan pula pada jumlah pajak terutang yang harusnya dibayarkan 

oleh PT. ACD. Pajak yang dibayarkan oleh PT.ACD berdasarkan 

estimasi laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut: 

PPh Badan Terutang  = (Rp 26,026,785,696 – Rp 13,561,164) x 25%  

PPh Badan Terutang  = Rp 26,013,225,532 x 25% 

PPh Badan Terutang = Rp 6,503,306,383 
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3. Tax Planning PT. ACD 

Untuk melakukan penghematan beban pajak, PT.ACD perlu melakukan 

perencanaan pajak (tax planning) yang baik atau legal. Perencanaan pajak yang 

dapat dilakukan oleh PT. ACD meiputi: 

 Memanfaatkan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Untuk memanfaatkan kebijakan ini ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan oleh PT. ACD, pertama PT.ACD harus melunasi semua 

tunggakan pajak yang dimilikinya, kedua membayar kekurangan pajak 

yang disebabkan oleh kompensasi kelebihan bayar, ketiga PT. ACD 

harus membayar uang tebusan atas pengungkapan harta dan hutang 

tambahan. Jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh PT. ACD 

dalam rangka memanfaatkan kebijakan tax amnesty adalah sebesar Rp 

1,181,950,325 yang dihitung dengan rincian sebagai berikut: 

Uang Tebusan = Tarif x (Penambahan Harta - (P. Hutang x75%)) 

   = 5% x (23,789,006,499 – (200,000,000 x 75%) 

   = 5% x (23,789,006,499 – 150,000,000) 

= 5% x 23,639,006,499  

= Rp 1,181,950,325 

 

 Perencaan Pajak Atas Pajak Penghasilan PPh 21 

Perencanaan atas PPh 21 ini berupa pemilihan  metode pemotongan PPh 

pasal 21, yaitu: pertama PPh 21 ditanggung karyawan (metode gross), 

kedua PPh 21 ditanggung perusahaan (metode net), ketiga Pajak 

Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross 



 
 

77 
 

up). Dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) PT. ACD 

menggunakan metode net dimana pajak penghasilan ditanggung oleh 

karyawan. Metode yang dianjurkan adalah menggunakan metode 

pemotongan Gross Up. Pemilihan metode Gross Up ini selain 

menguntungkan dari segi penghitungan pajaknya, juga dapat 

menstimulasi pegawai untuk meningkatan  produktivitasnya karena 

pendapatan yang diperoleh lebih besar.   

 

 Pengajuan Permohonan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25 

Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh 25 dilakukan oleh 

Wajib Pajak guna menghindari terjadinya kondisi lebih bayar pajak 

penghasilan yang beresiko untuk dilakukannya pemeriksaan oleh fiskus. 

PT. ACD dapat mengajukan permohonanan penurunan angsuran PPh 25 

setelah minimal beroperasi 3 (tiga) bulan dalam tahun tahun yang 

bersangkutan. 

 

 Melakukan Restitusi Atas Kelebihan Pembayaran Pajak 

Restitusi atas kelebihan pembayaran pajak bertujuan untuk memberikan 

suntikan dana segar (uang tunai) bagi kas perusahaan. Langkah untuk 

meminta kembali (restitusi) atas kelebihan pembayararan pajak sangat 

mungkin untuk dilakukan terlebih setelah perusahaan mengikuti program 

pengampunan pajak (tax amnesty) karena perusahaan telah diampuni 

secara administratif perpajakan. Dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak disebutkan bahwa wajib pajak yang mengikuti 
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program ini akan mendapatkan pengampunan atas ketidakpatuhan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, 

maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan agar perusahaan lebih berhati-hati di dalam menetapkan 

perencanaan pajak bagi perusahaan, perlu dipertimbangkan konsekuensi-

konsekuensi yang timbul, supaya tidak menimbulkan kerugiaan bagi 

perusahaan dikemudian hari. Selain itu, dalam perencanaan pajak 

perusahaan perusahaan disarankan untuk tidak lagi menggunakan cara-

cara yang illegal yang melanggar hukum (tax avoidance). Untuk 

mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara 

perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas dan kebijakan perpajakan yang 

berlaku. Beberapa cara untuk menghemat pajak yang dapat dilakukan 

antara lain; mengajukan restitusi ppn, melakukan proyeksi laporan 

keuangan untuk menghindari lebih bayar, melakukan penghematan pajak 

penghasilan (PPhh 21, 23. Dan 26).  

 

2. Bagi Fiskus 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara melalui pengoptimalan 

penerimaan pajak, fiskus perlu melakukan pengawasan yang lebih baik 

agar tindakan-tindakan berupa resistensi pajak dari wajib pajak yang 



 
 

79 
 

melanggar hukum (tax avoidance) yang menyebabkan penerimaan negara 

sektor pajak tidak optimal dapat diminimalkan. Selain itu agar penerimaan 

pajak optimal selain melalui pengawasan yang ketat, fiskus juga perlu 

menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak agar ada trust yang 

terbangun, sehingga wajib pajak tidak merasa takut dan enggan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak  

Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) laporan tugas akhir ini dapat 

dijadikan referensi didalam menghadapi kasus/permasalahan serupa 

apabila kembali dihadapi oleh klien. KKP sebagai penghubung/mitra DJP 

dan Wajib Pajak dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, dengan 

tidak melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak (Negara dan 

Wajib Pajak). 

 

4. Bagi Penulis Berikutnya 

Penulis dapat semakin belajar lebih dalam atau lebih memahami kasus-

kasus yang dihadapi. Untuk penulis berikutnya, penulis menyadari dalam 

laporan praktik kerja lapangan ini masih banyak sekali kekurangan untuk 

itu diperlukan pembahasan yang lebih dalam dan menyeluruh, penulis 

dapat menggali data-data secara lengkap yang dimiliki perusahaan. 
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