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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang 

analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan besarnya pajak 

terhutang Wajib Pajak Badan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap di PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) sudah baik. Karena, perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva 

tetap telah dilakukan dengan cara menerapkan strategi-strategi 

perencanaan pajak tanpa harus melanggar ketentuan dan Undang-undang 

Perpajakan. Namun, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum secara 

optimal menerapkan peluang-peluang (loopholes) yang ada, karena selisih 

revaluasi terbesar terdapat pada aset tanah dan sifat aset tanah yang tidak 

dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final 

atas surplus revaluasi. Tetapi, dengan menerapkan perencanaan pajak 

melalui revaluasi aktiva tetap PT Garuda Indonesia (Persero) dapat 

memperbaiki kondisi laporan keuangannya. 

2. Besarnya penghematan pajak yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk sebesar 15,88% dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  

sebesar 73,49%, menunjukan bahwa revaluasi aktiva tetap membuat 

perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah dari sebelum melakukan 
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revaluasi. Revaluasi aktiva tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

menunjukan bahwa revaluasi aktiva tetap bukan hanya berfungsi sebagai 

salah satu perencanaan pajak, melainkan untuk membantu manajemen 

memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis memberikan saran dan masukan 

sebagai berikut: 

1. Pihak  perusahaan PT Garuda Indonesia, perlu mempertimbangkan dengan 

matang mengenai perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak 

bagi perusahaan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset 

tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat 

revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga 

membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi. 

2. Peneliti selanjutnya, perlu diadakan penelitian-penelitian berikutnya, baik 

untuk perusahaan swasta atau BUMN di industri yang sejenis maupun 

industri tidak sejenis. Tetapi, dilakukan berdasarkan skala usaha yang 

sebanding, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang 

lebih luas. 

 

 

 

 


