
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan dalam BAB I, serta 

analisis  Laporan  Keuangan  perusahaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan 

manajemen pajak yang dilakukan PT “X”, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Perusahaan  telah  memanfaatkan  peluang-peluang  dalam  peraturan 

perpajakannya dengan baik melalui penerapan manajemen pajak. Perusahaan 

menerapkan  manajemen  pajak  dengan  memaksimalkan  biaya-biaya  yang 

dapat  mengurangi  penghasilan  sehingga  meminimalkan  pajak  terutang  dan 

perusahaan mendapatkan tax saving. 

2. Terjadi penurunan Penghasilan Kena Pajak sesudah diterapkannya manajemen 

pajak  sehingga membuktikan  bahwa  Penghasilan  Kena  Pajak  sebelum 

penerapan  manajemen  pajak  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Penghasilan 

Kena Pajak sesudah penerapan manajemen pajak.

Pada tahun 2004 dimana perusahaan belum menerapkan manajemen pajak, 

apabila  perusahaan  menerapkan  manajemen  pajak  akan  terjadi  penurunan 

Penghasilan  Kena  Pajak  sebesar  Rp.  33.002.262,50  atau  sebesar  4,47%. 

Akibat  penurunan  Penghasilan  Kena  Pajak  tersebut  perusahaan  dapat 

memperoleh tax saving sebesar Rp. 9.900.678,75.

Pada  tahun  2005  dan  tahun  2006  dimana  perusahaan  telah  menerapkan 

manajemen  pajak,  terjadi  penurunan  Penghasilan  Kena  Pajak  sebesar 

Rp.  59.494.898,98  (tahun  2005)  dan  Rp.  63.592.924,45  (tahun  2006)  atau 

sebesar  8,98%  (tahun  2005)  dan  10,04%  (tahun  2006).  Akibat  penurunan 

Penghasilan  Kena  Pajak  tersebut  maka  perusahaan  dapat  memperoleh  tax 

saving sebesar  Rp.  17.848.419,69 di  tahun  2005  dan  tax  saving sebesar 

Rp. 19.077.877,34 di tahun 2006.



Hal  ini  disebabkan  karena  sebelum  manajemen  pajak,  biaya-biaya  yang 

dikeluarkan dalam bentuk kenukmatan/natura, oleh perusahaan tidak dianggap 

sebagai  penghasilan,  sehingga  biaya  tersebut  tidak  dapat  dikurangkan  dari 

penghasilan  bruto  perusahaan.  Sesudah  diterapkannya  manajemen  pajak, 

biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dimasukan ke dalam penghasilan yang 

diterima karyawan dalam bentuk tunjangan-tunjangan.

Dilain pihak, pemberian tunjangan-tunjangan tersebut akan menambah jumlah 

penghasilan  karyawan,  sehingga  akan  menambah  jumlah  penghasilan  yang 

diterima  oleh  karyawan,  sehingga  pajak  penghasilan  (PPh  21)  yang  harus 

ditanggung  oleh  setiap  karyawan  akan  menjadi  lebih  besar.  Untuk 

meringankan  beban  karyawan  tersebut,  maka  perusahaan  menetapkan 

kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan.

5.2 Saran

Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  yaitu  bahwa  Laporan  Keuangan 

perusahaan yang dihitung dengan penerapan manajemen pajak berdampak positif 

dan  cukup  signifikan  terhadap  penghematan  pajak  (tax  saving),  penulis  ingin 

memberikan  beberapa  saran  untuk  dijadikan  bahan  masukan  bagi  perusahaan, 

yaitu:

1. Agar perusahaan dapat berkembang, maka pada saat-saat tertentu perusahaan 

harus mengadakan program-program tertentu, seperti program pendidikan dan 

pelatihan  karyawan,  program  penelitian  dan  pengembangan,  program 

peningkatan  penghasilan  karyawan,  program  pemasaran,  dan  lain-lain. 

Pelaksanaan  program-program  tertentu  tersebut  dilaksanakan  pada  saat 

perusahaan  memperoleh  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  besar,  karena 

pelaksanaan program tersebut akan menghemat atau mengurangi pajak yang 

terutang,  sehingga  perusahaan  mendapatkan  tax  saving atas  pelaksanaan 

program tersebut.

2. Sebaiknya  perusahaan  menambah  personil  atau  tenaga  profesional  yang 

khusus menangani masalah perpajakan atau meningkatkan kemampuan (skill) 

dari personil yang sudah ada sehingga memenuhi kriteria menguasai Undang-



Undang Perpajakan,  menguasai  akuntansi,  dan  mempunyai  hubungan yang 

luas (positif) dengan pihak fiskus.

3. Mengingat penerapan manajemen pajak ini mempengaruhi Penghasilan Kena 

Pajak  secara  signifikan,  disarankan  agar  perusahaan  lebih  meningkatkan 

penerapan  manajemen  pajak  ini  sebaik-baiknya  dengan  cara  memahami 

ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta  mempelajari  peluang-peluang  lain 

untuk meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

4. Dalam pemberian tunjangan pajak terhadap karyawan seharusnya perusahaan 

menggunakan  metode  “Gross-Up”,  sehingga  “Take  Home  Pay”  karyawan 

tidak  berkurang,  mengingat  dalam  penerapan  manajemen  pajak  ini  biaya-

biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  dalam  bentuk  kenikmatan/natura 

dimasukan  dalam  penghasilan  yang  diterima  karyawan  dalam  bentuk 

tunjangan, maka Pajak Penghasilan (PPh 21) karyawan menjadi lebih besar.

5. Bagi  pihak-pihak  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  bidang 

manajemen  pajak  disarankan  melakukan  penelitian  pada  bidang usaha  lain 

yang  berbeda,  dengan  skala  usaha  yang  lebih  besar,  jika  mungkin  yang 

memiliki hubungan usaha dengan perusahaan lain di Luar Negeri.

 


