
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan penulis di UKM X, 

maka penulis menarik berbagai kesimpulan, antara lain : 

1. Metode penilaian persediaan yang diterapkan oleh UKM X saat ini adalah 

metode FIFO (First-In First-Out), di mana metode penilaian persediaan 

tersebut sudah diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. 

2. Metode penilaian persediaan yang diterapkan oleh UKM X saat ini sudah 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, karena 

metode FIFO merupakan salah satu metode penilaian persediaan yang 

diperbolehkan oleh Undang-undang Perpajakan yang tertuang dalam Pasal 6 

UU PPh. Namun, meskipun metode penilaian persediaan yang diterapkan 

UKM X sudah tepat, ternyata terdapat perbedaan jumlah beban pajak 

penghasilan antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan 

ketentuan perpajakan. Pada tahun 2009 terdapat lebih bayar sebesar Rp 

2.628.113, dan sebesar Rp 8.586.107 pada tahun 2010. Hal tersebut 

disebabkan karena terdapat perbedaan perhitungan harga pokok produksi 

yang berakibat terhadap perbedaan jumlah laba sebelum pajak yang 

merupakan dasar pengenaan pajak. 

3. Penerapan metode penilaian persediaan yang berbeda berpengaruh terhadap  

perhitungan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh 

perusahaan, di mana jika terdapat persediaan bahan baku pada akhir tahun 

(persediaan akhir bahan baku), metode Rata-rata Tertimbang menghasilkan 

jumlah laba sebelum pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode 

FIFO, sehingga penggunaan metode Rata-rata Tertimbang tersebut 

menghasilkan jumlah beban pajak penghasilan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan metode FIFO. Namun, perbedaan-perbedaan yang 

diakibatkan oleh penilaian persediaan ini merupakan perbedaan yang 



bersifat sementara, artinya perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh 

penilaian persediaan akan tertutup/terkoreksi pada periode sesudahnya. 

4. Penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda menunjukkan 

jumlah beban pajak penghasilan yang berbeda-beda, namun perbedaan atau 

selisih ini merupakan jumlah yang tidak signifikan.  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, karena nilai�������� berada 

diantara nilai ��	
�� (-12,706 < 2,145 < 12,706) maka Ha ditolak. Artinya 

tidak terdapat perbedaan jumlah beban pajak penghasilan yang signifikan 

antara penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

penulis sampaikan antara lain : 

1. UKM X harus tetap mempertahankan konsistensi penerapan metode 

penilaian persediaan FIFO untuk menilai persediaan yang dimilikinya, 

karena apabila metode penilaian persediaan tidak diterapkan secara 

konsisten, dapat berpengaruh terhadap laba kotor perusahaan yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah beban pajak penghasilan yang 

dibayar oleh perusahaan. 

2. UKM X harus tetap menerapkan metode penilaian persediaan yang 

diperbolehkan oleh Undang-undang Perpajakan dan menghitung jumlah laba 

kotor yang merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan, sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

3. Jika perusahaan ingin memperoleh laba dengan jumlah besar dalam kondisi 

omset penjualan tetap, maka metode penilaian persediaan yang sebaiknya 

diterapkan adalah metode FIFO, namun jika perusahaan ingin 

meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang dibayar maka metode 

yang sebaiknya diterapkan adalah metode Rata-rata Tertimbang dengan 

asumsi terdapat persediaan bahan baku pada akhir tahun (persediaan akhir 

bahan baku). Meskipun sebetulnya, perbedaan-perbedaan yang diakibatkan 

oleh penilaian persediaan ini merupakan perbedaan yang bersifat sementara, 



artinya perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh penilaian persediaan 

akan tertutup/terkoreksi pada periode sesudahnya. 

4. Penerapan metode penilaian persediaan yang berbeda tidak mengakibatkan 

perbedaan jumlah beban pajak penghasilan yang signifikan, sehingga UKM 

X tidak perlu merubah metode penilaian persediaan yang telah diterapkan 

saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


