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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

  Perusahaan X adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

distributor sembako seperti beras, soun, mie, kecap dan lainnya. 

Perusahaan X juga telah menyajikan laporan laba/rugi yang sudah sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku oleh bagian keuangan.  

  Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan simpulan 

sebagai berikut: 

 Perusahaan X melakukan penghematan pembayaran pajak 

penghasilan terutang sebesar Rp 11.425.125,00, maka dapat 

diambil simpulan bahwa tax planning memiliki pengaruh yang 

signifikan atas pajak penghasilan sebagai upaya meminimalkan 

pembayaran pajak pada Perusahaan X.  

 Perusahaan X belum melaksanakan tax planning dalam kegiatan 

perpajakannya, karena Perusahaan X belum memiliki karyawan 

internal yang khusus untuk menangani pajak perusahaan, tetapi 

dalam pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, dapat dilihat 

bahwa Perusahaan X adalah wajib pajak yang taat dalam 

pembayaran pajak karena Perusahaan X tidak memiliki sanksi dan 

denda. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

  Peneliti mengalami beberapa keterbatasan saat melakukan 

penelitian, keterbatasan di dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini adalah keterbatasan 

dalam tenaga dan waktu. 

2. Selain itu proses wawancara terhambat, karena sulitnya bertemu 

dengan orang yang bersangkutan untuk diwawancara. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

peneliti yaitu: 

 Untuk perusahaan: 

1. Supaya Perusahaan X dapat mempekerjakan karyawan internal 

yang memiliki keahlian dibidang perpajakan sehingga Perusahaan 

X dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang. 

2. Pemberian tunjangan kepada karyawan sebagai ganti untuk biaya-

biaya yang benar-benar dikeluarkan Perusahaan X dalam kegiatan 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku 
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3. Perusahaan X diharapkan dapat melaksanakan tax planning agar 

dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang dan dapat 

mengoptimalkan penghasilan yang didapat. 

 Untuk peneliti selanjutnya: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 


