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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sebelum 

dan sesudah tax planning atas komponen Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam upaya 

meminimalisasi Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Wening Kota 

Bandung, penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai 

berikut : 

 

5.1. Kesimpulan 

PDAM Tirta Wening Kota Bandung secara umum sudah melakukan tax 

planning dengan cukup baik, sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan 

yang diterapkan di Indonesia. Penerapan tax planning atas komponen Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sangat berpengaruh untuk meminimalisasi beban pajak 

badan. Beberapa akun biaya yang terkena tax planning  diantaranya biaya makan 

karyawan, biaya beras karyawan, dan biaya pakaian dinas karyawan.  Terbukti 

pada periode 2009 sampai dengan 2011, PDAM Tirta Wening telah menghemat 

beban pajaknya hingga 79,98 %. Namun masih ada beberapa akun yang masih 

bisa dijadikan pengurang dalam penghasilan bruto, salah satunya yaitu biaya 

pengobatan karyawan. 

Biaya ini sebetulnya dapat dijadikan deductible expense jika dimasukan 

sebagai unsur penghasilan karyawan. Perusahaan bisa juga memberikannya dalam 

bentuk fasilitas-fasilitas berupa : 

1. Rumah sakit atau klinik yang didirikan oleh perusahaan.  

2. Penunjukkan dokter atau apotek tertentu sebagai pihak dan tempat yang 

harus didatangi oleh pegawai jika ingin bertemu dengan dokter dan 

mengambil obat. Ini diperhitungkan sebagai kenikmatan yang tidak boleh 

dibiayakan secara fiskal. 
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Penerapan tax planning jika dilakukan dengan perencanan yang matang 

dengan memilah-milah transaksi perusahaan yang terjadi akan menguntungkan 

perusahaan dalam hal besarnya beban pajak yang harus disetorkan perusahaan 

kepada kas negara. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terlah dilakukan serta 

kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat 

dijadikan masukan untuk PDAM Tirta Wening Kota Bandung.  

1. Berdasarkan besarnya pengaruh tax planning atas komponen Pajak 

Penghasilan Pajak 21 terhadap beban pajak badan maka diharapkan 

perusahaan tetap menerapkan tax planning atas komponen Pajak 

Penghasilan Pajak 21. 

2. PDAM Tirta Wening Kota Bandung hendaknya dapat melaksanakan 

tax planning lebih efisien dan efektif dengan mengatur pajak  yang 

harus dibayar dan pemanfaatan celah-celah yang terdapat dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku guna meminimalisasi beban pajak 

badan. 

3. Dalam pelaksanaan tax planning  PDAM Tirta Wening Kota Bandung 

harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perhitungan pajak-

pajaknya. Sehingga perusahaan tidak melanggar Undang-undang 

Perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan baik sanksi 

pidana maupun sanksi administrasi. 

4. Meningkatkan pemahaman atas perpajakan kepada segenap staf dan 

karyawan melalui pengadaan pelatihan dan pendidikan oleh PDAM 

Tirta Wening Kota Bandung atau pihak lain. 


