
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil uraian pembahasan penerapan dan evaluasi tax planning di PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk. pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan 

dan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah 

efesiensi PPh Badan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Dengan melakukan pelatihan perusahaan akan mendapat dua keuntungan, 

penghematan/penurunan nilai hutang pajak pada tahun tersebut dan selain itu 

juga akan meningkatkan keahlian dan mutu karyawan di masa yang akan 

datang. 

2. Penggunaan metode penyusutan dilihat dari perspektif future value metode 

garis lurus bisa menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan metode saldo menurun, namun hal ini berdampak pada beban PPh 

badan menjadi lebih tinggi, tapi dari sisi lain, beban PPh badan yang terutang 

yang menggunakan metode saldo menurun lebih efisien dibanding dengan 

metode garis lurus. 
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3. Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan 

dimasukkan dalam daftar gaji, maka biaya gaji yang diperhitungkan oleh 

perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan dan pemberian 

tunjangan pajak tersebut tidak akan mengurangi penghasilan bersih karyawan. 

4. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha 

dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung. Sewa guna 

usaha dengan hak opsi lebih efektif apabila dibandingkan dengan pembelian 

langsung atau sewa biasa. 

5. Untuk PPh pasal 22/23/26 perusahaan harus selalu ingat dengan kontrak yang 

disepakati dengan perusahaan lain apakah perusahaan bersedia dipotong pajak 

atau tidak. Kemudian melakukan rekonstruksi laporan keuangan untuk 

pemisahan objek pajak dan bukan objek pajak withholding tax. 

6. Untuk PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang 

berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah 

sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum 

atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang 

disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 dan 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar 

negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12. 

7. Untuk perusahaan yang memiliki Hubungan Istimewa dalam membuat laporan 

keuangan semua akun piutang antarafiliasi harus tereliminasi (offsetting 

pembayaran) satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun 

(sebelum tutup buku), sedemikian rupa sehingga pada akhir tutup buku tidak 

terlihat saldo utang-piutang antar afiliasi di Neraca masing-masing. Dan setiap 
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transaksi pemakaian barang antar perusahaan harus didasarkan pada harga 

pasar yang wajar. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk., yaitu: 

1. Untuk pengadaan aktiva tetap sebaiknya perusahaan menggunakan kebijakan 

sewa guna usaha (leasing) untuk meminimalkan PPh badan perusahaan 

dibandingkan dengan pembelian langsung atau kebijakan sewa operasi. Sewa 

operasi dalam jangka waktu yang pendek dapat meminimalkan PPh badan 

perusahaan, tapi untuk jangka waktu yang panjang akan memberatkan 

perusahaan karena biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 

kebijakan lainnya. 

2. Tax Planning akan efektif jika lebih cermat dalam membebankan biaya, karena 

tidak semua biaya dapat diakui secara fiskal. 

 

 

 


