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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang di dapat dan dilakukannya analisis maka penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Perhitungan PPh Badan CV ABC selalu membayar pajak terutangnya 

dengan nominal yang besar. Seperti diketahui berdasarkan Laporan 

Keuangan L/R Perusahaan CV ABC tahun 2017 harus membayar pajak 

terutangnya sebesar Rp 433.688.779. CV  ABC juga belum menerapkan 

Tax Planning, jika dilihat dari Laporan Keuangan Perusahaan, dan 

berdasarkan dari keterangan staff bagian Pajak. 

2. CV. ABC perlu menerapkan Tax Planning dengan cara memanfaatkan UU 

NO 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terkait biaya yang boleh 

dikurangkan sebagai Pengurang Beban Pajak Penghasilan. Seperti Tax 

Planning atas PPh Pasal 21, Tax Planning atas Natura, dan Tax Planning 

atas Biaya Penyusutan. Agar lebih mengefisiensikan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk membayar Pajak Penghasilan yang sebesar 

Rp 433.688.779. Dan setelah dilakukannya Tax Planning maka 

perusahaan hanya membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 

419.119.274 dengan jumlah penurunan sebesar Rp 14.569.505. Perusahaan 

CV ABC dapat mengefesiensikan pajak terutangnya sebesar Rp 

14.569.505 yang sangat bermanfaat untuk penganggaran dana yang dapat 

digunakan untuk kemajuan perusahaan kedepannya. 
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5.2. Saran  

1. Perusahaan sebaiknya menerapkan Tax Planning atas PPh Badan dengan 

memanfaatkan UU NO. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terkait 

biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan, 

mengingat bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang Perdagangan 

Besar. Oleh sebab itu sangat diperlukan Tax Planning guna untuk 

mengefisiensikan atas setiap Biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

Pajak Penghasilan Badan. 

 Berdasarkan penelitian diatas, penulis menyarankan Perusahaan 

untuk menggunakan Sistem Tax Planning dengan mengurangkan biaya 

yang dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan, dengan 

memanfaatkan fasilitas UU NO. 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 

terkait biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang pajak 

penghasilan. 

2. Bagi pembaca, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku, memanfaatkan celah yang ada sebaik mungkin 

dalam melakukan perhitungan laporan keuangan laba/rugi suatu 

perusahaan. 

3. Bagi Penulis, agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan perpajakan. 

Membuat tax planning bagi suatu perusahaan dengan memanfaatkan 

fasilitas UU No. 36 Tahun 2008 dengan tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 
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4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP), agar menerapkan Tax Planning atas 

PPh Badan dengan memanfaatkan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan terkait biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang pajak 

penghasilan, dan cara ini dapat membantu meringankan pajak terutang 

suatu perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


