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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang 

perbandingan beban pajak terutang menurut komersial dan fiskal, maka penulis 

menyimpulkan beberapa hal dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat 

berguna sebagai masukan bagi mereka yang memerlukan informasi tambahan 

mengenai masalah perpajakan khususnya mengenai rekonsiliasi laporan keuangan 

komersial dan fiskal dan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya dengan topik yang sama. 

 

5.1 Kesimpulan 

      Setelah penulis melakukan penelitian yang dilakukan pada PT “X”, maka 

berdasarkan identifikasi masalah yang diangkat oleh penulis sebelumnya, diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT “X” menyusun laporan keuangan perusahaannya berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Akan tetapi, PT “X” belum 

menjadi perusahaan yang terbuka sehingga dalam pelaporan laporan 

keuangannya masih bersifat privat sehingga tidak semua rincian laporan 

keuangan tersebut dapat diketahui oleh pihak publik. Dalam penyusunan 

laporan keuangan, PT “X” mempunyai manajer keuangan sebagai pimpinan 

dalam tim manajemen keuangan perusahaan yang bertanggungjawab 

menyusun dan mengelola keuangan perusahaan baik arus masuk maupun 
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keluarnya uang perusahaan. Laporan keuangan PT “X” terdiri dari Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan beberapa laporan yang mendukung 

dalam dalam rincian laporan Laba Rugi perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan diselenggarakan berdasarkan konsep biaya historis. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

pada PT “X”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan dari jumlah besarnya pajak terutang perusahaan menurut laporan 

keuangan komersial perusahaan dan menurut perhitungan secara fiskal yang 

didasarkan pada peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hipotesis nol (Ho) yang ditolak karena t hitung > t tabel, yakni 

15,26 > 6,31 dengan menggunakan taraf nyata 5% dan dk = 1. 

 

5.2 Saran 

      Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penulis, 

maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkt topik yang sama yaitu sebagai berikut: 

1) Jika ingin membandingkan antara beban pajak penghasilan terutang 

perusahaan yang didasarkan pada laporan keuangan yang disusun secara 

komersial dan fiskal, maka sebaiknya data penelitian yang digunakan tidak 

hanya dalam satu periode/ tahun. Untuk penelitian selanjutnya dengan 

topik yang sama, data penelitian yang sebaiknya diambil merupakan data 

laporan keuangan selama beberapa periode, misalnya 5 tahun, sehingga 

tidak hanya dapat membandingkan beban pajak penghasilan terutang 
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antara komersial dan fiskal selama satu tahun saja tetapi dapat 

membandingkannya selama beberapa tahun sehingga hasil penelitian yang 

didapat akan lebih akurat karena data-data yang dipakai lebih banyak. 

Selain itu, kesimpulan yang diambil dapat dibuktikan dengan menganalisis 

data-data keuangan yang dilaporkan yang kemudian dapat diuji dngan 

pengujian hipotesis. 
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