
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan 

perencanaan  pajak  (tax  planning)  pada  biaya  tenaga  kerja  terhadap  profitabilitas 

perusahaan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2005,  sebelum  penerapan 

perencanaan  pajak,  laba  perusahaan  Rp.  17.572.096.307  sedangkan  setelah 

perencanaan  pajak,  laba  perusahaan  menurun  menjadi  Rp. 13.844.313.941. 

Sedangkan untuk tahun 2006,  laba  perusahaan sebelum perencanaan  pajak adalah 

Rp.  14.595.684.889  dan  setelah  perencanaan  pajak,  laba  perusahaan  menurun 

menjadi Rp. 10.422.287.120.

Terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  profitabilitas 

perusahaan  sebelum  dan  setelah  perencanaan  pajak. Penghematan  yang  dapat 

dilakukan  oleh  perusahaan  selama  tahun  2005  adalah  Rp.  1.601.906.730  karena 

adanya  penurunan pajak  terhutang  yang  harus  bibayar  oleh  perusahaan yaitu  dari 

Rp. 7.793.272.199 menjadi Rp. 6.191.906.730 sedangkan untuk tahun 2006 adanya 

penghematan  pajak  sebesar  Rp.  1.788.599.046  karena  adanya  penurunan  pajak 

terhutang  yang  harus  dibayar  yaitu  dari  Rp.  6.585.491.960  menjadi 

Rp.  4.796.892.914.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi  profitabilitas  perusahaan,  dapat 

dilihat  adanya penurunan pula yaitu,  pada tahun 2005, antara sebelum dan setelah 

penerapan perencanaan pajak dapat terlihat selisihnya adalah 1,24% dan pada tahun 

2006 terdapat penurunan sebesar 1,13%. Penurunan profitabilitas perusahaan yang 

diukur  dengan  net profit  margin tersebut  terjadi  karena adanya  peningkatan  biaya 

yang  dapat  dikurangkan  oleh  perusahaan  yang  menyebabkan  adanya  penurunan 

terhadap laba bersih yang diterima oleh perusahaan.



Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1) Perusahaan  yang  diteliti,  dalam  hal  ini  PT.X,  telah  menerapkan  perencanaan 

pajak,  khususnya  pada  biaya  tenaga  kerja  yang  dilakukan  dengan  cara 

memberikan  tunjangan-tunjangan  kepada  pegawainya,  misalnya  tunjangan 

transport,  tunjangan  makan,  tunjangan  pajak,  serta  memberikan  berbagai 

kenikmatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan, misalnya makan 

siang pegawai.

2) Terdapat penghematan pajak yang berarti dengan melakukan perencanaan pajak 

pada biaya tenaga kerja dan yang tidak melakukan perencanaan pajak pada biaya 

tenaga kerja.

3) Walaupun terdapat penurunan jumlah laba bersih yang diterima oleh perusahaan, 

namun  dari  segi  lain  terdapat  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan.  Yaitu 

bahwa perusahaan  dapat  mengubah  biaya  yang  tidak  dapat  dikurangkan  pada 

penghasilan bruto, menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, dengan melihat 

kondisi perusahaan, maka penulis dapat menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1) Manajemen PT.X di Bandung

 Penulis menyarankan agar manajemen PT.X dapat melaksanakan perencanaan 

pajak  dengan  lebih  efektif  melalui  penganalisaan  informasi,  memprediksi 

kemungkinan besarnya pajak yang harus dibayar, mengevaluasi pelaksanaan 

tax  planning,  hingga  akhirnya  dapat  melakukan  tax  planning secara 

maksimal. 

 Sebaiknya  dalam  hal  melakukan  perencanaan  pajak,  manajemen  dapat 

melakukan  perencanaan  pajak  yang  lebih  maksimal,  dengan  menggunakan 

hal-hal yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan.



 Melakukan  tax  planning pada  bagian-bagian  lain  yang  dapat  meringankan 

beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan tidak melanggar 

Peraturan Perpajakan yang berlaku. Misalnya, dengan melakukan perencanaan 

pajak melalui revaluasi aktiva tetap, perencanaan pajak pada peredaran bruto, 

atau pada bagian-bagian lain pada laporan laba rugi.

2) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan

 Dapat  dilakukan  penelitian-penelitian  yang  lebih  mendalam  tentang 

perencanaan pajak pada biaya tenaga kerja, sehingga dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya perusahaan (wajib pajak badan).

 Penelitian  ini  merupakan  awal  dari  penelitian-penelitian  yang  selanjutnya, 

oleh  karena  itu,  penulis  mengharapkan  agar  peneliti  selanjutnya  dapat 

menjadikan penelitian inin sebagai dasar dari penelitian berikutnya.


