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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai pengaruh 

perbedaan penggunaan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap besarnya 

laba perusahaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang efisien dan menguntungkan bagi 

karyawan adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan 

gross up karena gaji yang diperoleh merupakan yang terbesar yaitu          

Rp 3.780.358,20 dan dilain pihak perusahaan akan menanggung selisih 

antara biaya komersial dan biaya fiskal sebesar Rp 222.578,00.  

Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang efisien dan menguntungkan bagi 

perusahaan dalam artian menghasilkan laba terbesar adalah metode 

pemotongan PPh Pasal 21 yang ditanggung pegawai, namun besarnya pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan juga terbesar diantara metode 

pemotongan PPh Pasal 21 yang lain. Apabila dilihat dari besarnya pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebaiknya menggunakan 

metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan gross up. 

2. Pengaruh penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 terhadap laba 

perusahaan, berdasarkan analisis statistik regresi linier sederhana diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a. Pengaruh penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung 

pegawai terhadap laba perusahaan; adanya hubungan yang kuat antara 

penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung pegawai 

dengan laba perusahaan sebesar 0.800, selanjutnya penggunaan metode 

pemotongan PPh pasal 21 ditanggung pegawai akan mempengaruhi 

secara positif terhadap laba perusahaan sebesar 64.00%. Berdasarkan 

uji hipotesis, karena nilai t-hitung > t-tabel (2.308 > 2.132), maka Ho 

ditolak. Ini berarti bahwa penggunaan metode pemotongan PPh pasal 

21 ditanggung pegawai berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. 
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b. Pengaruh penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung 

pemberi kerja terhadap laba perusahaan; adanya hubungan yang kuat 

antara penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung 

pemberi kerja dengan laba perusahaan sebesar 0.786, selanjutnya 

penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung pemberi 

kerja akan mempengaruhi secara positif terhadap laba perusahaan 

sebesar 61.80%. Berdasarkan uji hipotesis, karena nilai t-hitung > t-

tabel (2.203 > 2.132), maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa penggunaan 

metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja 

berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. 

c. Pengaruh penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 diberikan 

dalam bentuk tunjangan pajak terhadap laba perusahaan; adanya 

hubungan yang kuat antara penggunaan metode pemotongan PPh pasal 

21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan laba perusahaan 

sebesar 0.789, selanjutnya penggunaan metode pemotongan PPh pasal 

21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak akan mempengaruhi secara 

positif terhadap laba perusahaan sebesar 62.20%. Berdasarkan uji 

hipotesis, karena nilai t-hitung > t-tabel (2.222 > 2.132), maka Ho 

ditolak. Ini berarti bahwa penggunaan metode pemotongan PPh pasal 

21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak berpengaruh positif 

terhadap laba perusahaan. 

d. Pengaruh penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 di gross up 

terhadap laba perusahaan; adanya hubungan yang kuat antara 

penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 di gross up dengan laba 

perusahaan sebesar 0.994, selanjutnya penggunaan metode pemotongan 

PPh pasal 21 di gross up akan mempengaruhi secara positif terhadap 

laba perusahaan sebesar 98.80%.  Berdasarkan uji hipotesis, karena 

nilai t-hitung > t-tabel (15.852 > 2.132), maka Ho ditolak. Ini berarti 

bahwa penggunaan metode pemotongan PPh pasal 21 di gross up 

berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. 
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5.2 Saran 

Penulis berusaha mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan metode pemotongan PPh 

Pasal 21 dalam kaitannya dengan besarnya laba perusahaan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 

dengan gross up, karena pajak penghasilan yang harus dibayarkan lebih 

kecil dibandingkan dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 lainnya. 

2. Dalam penghitungan pajak penghasilan harus dilakukan oleh orang yang 

berkompeten agar tidak terdapat kesalahan penghitungan yang pada 

akhirnya akan merugikan perusahaan. 

 

 

 


