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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penyajian laporan laba rugi CV WPU selama ini telah mengikuti ketentuan 

yang berlaku. CV WPU telah melakukan koreksi fiskal dengan benar terhadap 

penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi pada tahun 2016 dan 2017 

sehingga penghtungan laba fiskal CV WPU selama ini sudah sesuai ketentuan 

peraturan perpajakan. CV WPU setiap tahun selalu mengeluarkan biaya 

promosi, namun pada tahun 2016 CV WPU tidak membuat daftar nominatif 

biaya promosi sehingga biaya promosi tersebut harus dikoreksi fiskal karena 

tidak terdapat daftar nominatif sebagai bukti dan tidak dapat dibebankan. 

Kemudian pada tahun 2017 CV WPU telah membuat daftar nominatif atas 

biaya promosi sehingga biaya promosi tidak dikoreksi fiskal. 

2. Penyajian laporan laba rugi CV WPU yang seharusnya yaitu seperti yang 

telah dilakukan CV WPU pada tahun 2017 yaitu dengan membuat daftar 

nominatif untuk biaya promosi sehingga biaya promosi yang dikeluarkan 

setiap tahun dapat dibebankan sebagai biaya dan tidak dikoreksi fiskal. 

Dengan demikian penghitungan laba fiskal CV WPU akan menjadi lebih kecil 
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dan PPh terutang menjadi semakin rendah yang akan menguntungkan bagi 

perusahaan.  

3. Perbandingan laba fiskal terhadap penjualan CV WPU apabila menggunakan 

daftar nominatif biaya promosi lebih kecil dibandingkan apabila tidak 

menggunakan daftar nominatif. Terdapat selisih sebesar 0,19% tahun 2016 

dan 0,60% tahun 2017. Kemudian perbandingan PPh terutang terhadap 

penjualan CV WPU apabila menggunakan daftar nominatif biaya promosi 

juga lebih kecil dibandingkan apabila tidak menggunakan daftar nominatif. 

Terdapat selisih sebesar 0,05% tahun 2016 dan 0,15% tahun 2017. Oleh 

karena itu dengan membuat daftar nominatif biaya promosi akan 

menyebabkan laba fiskal semakin kecil dan PPh terutang menjadi semakin 

rendah sehingga menguntungkan bagi perusahaan. 

 

5.2 Saran 

 Berikut ini merupakan saran yang diberikan penulis bagi beberapa pihak yaitu 

: 

1. Bagi Penulis 

Melalui penulisan laporan ini penulis dapat semakin mengembangkan 

kemampuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan khusunya 

mengenai koreksi fiskal dan daftar nominatif biaya promosi sehingga penulis 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai koreksi 
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fiskal yang sesuai aturan perpajakan dan menerapkannya dengan baik dalam 

dunia kerja. 

2. Bagi Pembaca 

Para pembaca disarankan untuk mempelajari lebih luas mengenai hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan koreksi fiskal khususnya yang berkaitan 

dengan daftar nominatif sehingga dapat melakukan penyusunan laporan 

keuangan yang tepat sebagai dasar penghitungan pajak.  

3. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak disarankan untuk membuat daftar nominatif apabila terdapat 

biaya promosi yang dikeluarkan sehingga biaya promosi tersebut dapat diakui 

sebagai biaya dalam menghitung laba fiskal. Dengan demikian laba fiskal 

akan semakin kecil yang menyebabkan PPh terutang yang harus dibayar 

perusahaan juga menjadi semakin rendah sehingga akan menguntungkan bagi 

perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak.  

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak Drs. Supriyanto 

KKP Drs. Supriyanto diharapkan dapat memberikan pengarahan dan 

membantu para wajib pajak yang menjadi kliennya, dalam hal ini CV WPU, 

untuk membuat daftar nominatif bagi biaya-biaya yang memerlukan bukti 

penjelas seperti biaya promosi, sehingga biaya tersebut tidak dilakukan 

koreksi fiskal pada saat menghitung pajak penghasilan. KKP Supriyanto juga 

diharapkan melakukan pengecekan kembali terhadap penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan CV WPU apabila terdapat biaya yang seharusnya 
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dapat terhindar dari koreksi fiskal. Dengan demikian wajib pajak akan 

diuntungkan karena beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


