
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Simpulan 

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 

penyusutan akuntansi dan metode penyusutan perpajakan, dimana penyebab 

perbedaan tersebut antara lain: 

1. Hasil penyusutan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan sesuai dengan 

Standar Akuntunsi Keuangan, tetapi tidak sesuai dengan perpajakan sehingga 

akan menimbulkan perbedaan dalam penyusutan yang dihitung oleh fiskus. 

Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:  

a. Dalam penentuan tarif penyusutan 

b. Dalam penentuan taksiran masa manfaat 

c. Akuntansi dapat menggunakan nilai residu sedangkan perpajakan tidak 

2. Perbedaan menentukan tarif penyusutan, yang juga dikarenakan oleh 

pengklasifikasian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan ketentuan perpajakan, dalam Perusahaan Steady Safe, perusahaan 

melakukan penyusutan/tahunnya untuk peralatan komunikasi sebesar 20% 

akan tetapi menurut perpajakan sebesar 12,5%, untuk kendaraan kantor dan 

kendaraan taksi dan bis perusahaan melakukan penyusutan/tahunnya sebesar 

20% akan tetapi menurut perpajakan sebesar 25%, untuk perabot dan peralatan 

kantor serta peralatan bengkel perusahaan melakukan penyusutan/tahunnya 

sebesar 33,33% akan tetapi menurut perpajakan sebesar 25%. Pada Perusahaan 

Zebra Nusantara, perusahaan melakukan penyusutan/tahunnya untuk peralatan 

komunikasi sebesar 33,33% akan tetapi menurut perpajakan sebesar 12,5%, 

untuk perabot dan peralatan kantor serta peralatan bengkel perusahaan 

melakukan penyusutan/tahunnya 33,33% akan tetapi menurut perpajakan 

sebesar 25%, dan untuk kendaraan kantor dan kendaraan usha perusahaan 

melakukan penyusutan/tahunnya untuk peralatan komunikasi sebesar 25% 

akan tetapi menurut perpajakan sebesar 12,5%, dan untuk kendaraan usaha 
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perusahaan melakukan penyusutan/tahunnya sebesar 20% akan tetapi menurut 

perpajakan sebesar 25%. 

Berdasarkan analisis uji perbedaan dua rata-rata, karena nilai thitung lebih besar 

dari nilai ttabel (3.590 < 2.776), maka Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan antara laba perusahaan berdasarkan metode penyusutan aktiva 

tetap menurut akuntansi dengan laba perusahaan berdasarkan metode 

penyusutan aktiva tetap menurut perpajakan. Bahwa adanya perbedaan metode 

penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi dan pajak mengakibatkan adanya 

perbedaan antara laba yang dihitung oleh perusahaan yang dihitung oleh 

fiskus. Hal ini menyebabkan fiskus akan melakukan koreksi terhadap laporan 

laba rugi yang disajikan oleh perusahaan. Menurut jelasnya koreksi yang 

dilakukan olch fiskus dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Koreksi fiskal negatif 

Adalah koreksi yang mengurangi angka laba akuntansi dalam menghitung 

laba pajak. 

b. Koreksi fiskal positif 

Adalah koreksi yang akan mcnambah angka laba akuntansi dalam 

menghitung laba pajak. 

 
5.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih jauh dari sempurna yang 

disebabkan keterbatasan yang ada. Keterbatasan tersebut yaitu data yang 

digunakan adalah data sekunder dimana total aktiva tetap anak perusahaan 

tidak diketahui berasal dari anak perusahaan yang mana serta ketidakjelasan 

apakah penyusutan tersebut baru diakui pada saat penyusutan laporan laba rugi 

konsolidasi atau tidak. Diharapkan hal ini dapat menjadi masukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya perbedaan metode penyusutan 

aktiva tetap dari segi akuntansi dan perpajakan sebaiknya perusahaan 

melakukan penyesuaian atau mengikuti perpajakan agar lebih mempermudah 

dalam penyusutannya. 


