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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan antara perusahaan komersial 

dengan yayasan nirlaba tidak jauh berbeda. Perbedaan yang signifikan terhadap 

yayasan dengan perusahaan komersial terletak pada sisa lebih yang dimiliki 

yayasan. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

 Sisa lebih pada Yayasan bukan merupakan objek pajak 

penghasilan selama Sisa Lebih ditanamkan kembali oleh Yayasan 

dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau 

bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2009 

dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009. 

Yang berarti Pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi NIHIL 

karena bukan merupakan objek pajak penghasilan. 

 Namun apabila setelah jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih 

yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana 

kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan maka 

sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak 

Penghasilan pada tahun pajak berikutnya. 

 Yayasan XYZ secara garis besar telah mematuhi Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 80/KMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang 

diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak 

dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan 

pengembangan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 44/PJ./2009 

Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau 

Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam 



 

 

27 
 

Bidang Pendidikan Dan/ Atau Bidang Penelitian Dan 

Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak 

Penghasilan,dll. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka penulis 

memberikan saran kepada  

 Yayasan XYZ : 

Supaya mempertahankan apa yang telah diterapkan dalam perhitungan 

dan pelaporan yang telah sesaui dengan UU yang berlaku serta 

Yayasan XYZ lebih rutin lagi dalam memperbaharui informasi 

mengenai pajak yang terkait Yayasan nirlaba sehingga kedepannya 

tidak ada kesulitan mengingat peraturan perpajakan selalu ada 

perubahan setiap tahunnya. 

 Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap dapat dilakukan 

pengecekan terkait laporan keuangan lebih dalam lagi khususnya 

mengenai transaksi – transaksi yang ada pada setiap akun. Sehingga 

didapat data yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


