
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian pada pembahasan hasil penelitian dapat 

diuraikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada teori yang mendasari 

penelitian ini yaitu: 

1. Koreksi Fiskal 

Laba rugi suatu perusahaan (laba rugi komersial) mengacu kepada Standar 

Akuntansi Keuangan yang berarti laba rugi selama satu periode sebelum dikurangi 

beban pajak, sedangkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan laba rugi 

selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi 

dasar peghitungan pajak penghasilan. 

Penghasilan sebelum pajak menurut akuntansi akan berbeda dengan penghasilan 

kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak pernghasilan terutang. Perbedaan 

ini disebabkan karena perbedaan pengakuan  penghasilan dan biaya antar akuntansi 

dan pajak. 

Ketentuan perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai wajib pajak 

badan wajib membayar pajak trutang berdasarkan ketentuan peraturan peundang-

undangan perpajakan Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang 

disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan 

peraturan perundanng-undangan perpajakan  

Berdasarkan hal tersebut setiap perusahaan sebagai wajib pajak badan dituntut 

harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga 

dapat diketahui jumlah pajak yang terutang.  

2. Analisis  

Dari analisis yang dilakukan terhadap data kuantitatif yang diperlukan peneliti 

yaitu megukur besarnya pengaruh koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil penelitian pada PT Telkomunikasi Tbk setelah dilakukan 



perhitungan dari data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan metode yang 

disimpulkan bahwa hubungan anatara variabel x (koreksi fiskal) dengan variabel y 

(pajak penghasilan) sangat lemah hal ini dibuktikan dengan perhitungan yang 

menghasilkan t hitung 0.215 sedangkan   t tabel sebesar 0.666  ini  berarti t hitung <  

t tabel  

3. Uji hipotesis 

Dari perhitungan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara vriabel x (koreksi 

fiskal) dengan variabel y (pajak penghasilan) hal ini dibuktikan dari perhitungan 

yang menghasilkan t hitung 0.582 dan t tabel 1.833 ini menunjukan t hitung < t tabel 

4. Dalam perhitungan penelitian ini mungkin adanya alasan terjadinya pengujian 

yang kurang signifikan karena terjadinya ketebasan diantaranya adalah: 

a) Adanya keterbatasan dalam pengambilan data yang dilakukan yang 

disebabakan rahasia perusahaan sehingga sampel yang digunakan dalam 

perhitungan statistik dan pengujian hipotesis menjadi terbatas 

b) PT Telkom telah menetapkan metode penilaian persediaan yang digunakan 

adalah FIFO yang berarti bahwa perusahaan telah memakai metode yang 

sama dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

perpajakan, hal ini akan mempengaruhi tingkat signifikansi pengaruh koreksi 

fiskal terhadap penghasilan kena pajak yang menjadi dasaer perhitungan 

pajak penghasilan 

c) Metode penyusutan yang ditetapkan oleh PT Telkom adalah straigh line yang 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan hal ini akan 

mempengaruhi koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak yang menjadi 

dasar perhitungan pajak penghasilan 

d) PT Telkom telah menerapkan perencanaan pajak 

e) Koreksi fiskal terjadi pada akun-akun yang sama, salah satu contoh bagian 

laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan, meskipun demikian, 

jumlah dari koreksi fiskal yang terjadi bervaritif hal ini dapat disebabkan 



karena faktor-faktor baik eksternal maupun internal perusahaan yang tidak 

dapat diduga. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah tersebut 

diatas penulis mengajukan beberapa saran yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan diantaranya 

a) Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian tidak menunjukan adanya perbedaan yang signifikan 

pada pajak penghasilan yang disebabkan oleh koreksi fiskal, salah satu 

faktornya disebabkan oleh penerapan perencanaan pajak oleh PT 

Telkomunikasi Tbk, dan jika dilihat dari data kuantitaif yang diperoleh dan 

disimpulkan bahhwa penerapan perencanaan perpajakan PT Telkomunikasi 

Tbk cukup baik dan berhasil, namun yang perlu diperhatikan adalah 

perusahaan harus berhati-hati supaya tidak terperangkap dalam tindakan 

yang dikategorikan sebagai penyelundupan pajak. 

b) Bagi Penulis selanjutnya  

 Dalam penulisan ini penulis menyadari adanya keterbatasan data 

yang menyebabkan hasil perolehan tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dengan topik yang 

serupa disarankan untuk melakukan dengan memperluas jumlah sampel 

penelitian dan menambahkan variabel lain kedalam penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


