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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Setelah mengadakan peninjauan dan pembahasan atas data dan informasi yang 

terkumpul serta mengkaji ulang penulisan laporan tugas akhir ini pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perusahaan Authorized Dealaer dalam menghitung pajak penghasilan 

badannya, perusahaan tersebut terlebih dahulu menyusun laporan keuangan 

komersialnya berdasarkan standar akuntansi,  kemudian perusahaan tersebut 

melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan jumlah laba fiskal yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah 

mendapatkan jumlah laba fiskal, Perusahaan Authorized Dealaer menghitung 

jumlah pajak terutang berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008. 

Tarif  yang digunakan dalam tarif pajak badan berdasarkan undang-undang 

pajak penghasilan pasal 17. 

2. Perhitungan pajak penghasilan badan  Perusahaan Authorized Dealaer belum 

sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, namun 

perusahaan Authorized Dealaer telah melakukan koreksi fiskal positif dan 

negatif guna menyelaraskan laporan keuangan komersialnya sehingga bisa 

digunakan sebagai dasar penghitungan PPh badan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi perusahaan sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan manajemen pajak untuk 

mengurangi perbedaan koreksi fiskal baik yang berasal dari pembebanan 

beda waktu(time difference) dan beda tetap(permanent difference) agar 
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tidak terdapat perbedaan yang besar antara laba komersial dengan laba 

fiskal karena jika perbedaan itu terlalu besar maka akan berpengaruh 

terhadap beban pajak penghasilan perusahaan. 

2. Usahakan penghasilan perusahaan tidak termasuk penghasilan yang dapat 

dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang kena pajak diganti 

dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya 

ditangguhkan. 

3. Perusahaan sebaiknya meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan 

atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak dikurangi, dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. 

4. Pertimbangan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang 

meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, 

dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga saran dari penulis ini dapat 

berguna dalam menyempurnakan kinerja Perusahaan Authorized Dealaer, khususnya 

dalam bidang perpajakan. 

 


