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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisa penerapan perencanaan pajak yang telah 

dilakukan pada PT. M, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. M telah melakukan pembukuan yang sesuai dengan SAK (Standar 

Akuntansi Keuanagan) dengan membuat laporan laba rugi yang dibuat 

oleh accounting PT. M. 

2. Terdapat pengaruh tax planning terhadap penghematan PPh badan pada 

PT. M. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya pajak penghasilan 

terutang PT. M pada tahun 2016, dari $475,758 (empat ratus tujuh puluh 

lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan dolar) menjadi $464,012 

(empat ratus enam puluh empat dua belas dolar). Pada tahun 2017 dari 

$539,841 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh 

satu dolar) menjadi $526,021 (lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh 

satu dolar). Dengan begitu PT. M dapat meminimalkan PPh terutangnya 

sebesar $11,746 (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar) pada 

tahun 2016, dan pada tahun 2017 sebesar $13,820 (tiga belas ribu 

delapan ratus dua puluh dolar).  

3. Tax planning yang diterapkan terhadap PT. M dilakukan dengan cara 

pemanfaatan biaya, yaitu: pemberian tunjangan dengan penggantian 

bensin kendaraan, peningkatan sumber daya manusia, pemberian 
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beasiswa kepada karyawan yang memiliki potensi lebih, dan melakukan 

perbaikan tempat kerja. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2 periode 

saja. 

2. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 perusahaan saja. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat memaksimalkan perencanaan pajak yang dilakukan, 

karena hal itu akan berdampak pada penghematan pajak penghasilan 

yang dibayarkan oleh PT. M. Melakukan perbaikan tempat kerja sangat 

baik, karena adanya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu: 

penghematan pajak atas biaya yang bertambah dan memberikan rasa 

aman dan nyaman kepada karyawan. 

2. Bagi Peneliti 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan mengambil 

topik ini dikemudian hari agar dapat menambahkan jumlah periode 
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waktu yang diteliti, tidak hanya 2 periode waktu saja, melainkan 3 atau 

lebih. Selain itu diharapkan peneliti selajutnya juga dapat menambah 

jumlah perusahaan yang diteliti, dan diharapkan peneliti selanjutnya 

juga dapat menggunakan metode yang lain agar dapat dibandingkan 

metode yang satu dengan yang lain. 

 


