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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan terhadap PT 

Omedata Electronics serta didukung oleh data-data dan temuan-temuan yang 

diperoleh selama penelitian, penulis berhasil menarik beberapa kesimpulan, antara 

lain adalah: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS dengan alat 

uji Paired Sampel T Test,  diperoleh keputusan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai penyusutan aktiva tetap di dalam 

Laporan Keuangan Komersial (LKK) dengan nilai penyusutannya di 

dalam Laporan Keuangan Fiskal (LKF). Hal ini dibuktikan dengan hasil 

SPSS dimana t hitung adalah -0,128 dengan sig. (2-tailed) atau 

probabilitas sebesar 0,901 yang berarti H0 diterima karena sesuai dengan 

dasar pengambilan keputusan, probabilitasnya lebih besar dari  0,05. 

2. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua nilai 

tersebut, tetapi perbedaan nilai di antara keduanya tetap ada. Pada tahun 

1996, 1997, 2005, dan 2006 nilai penyusutan aktiva tetap di dalam LKK 

lebih besar daripada LKF. Sebaliknya, dari tahun 1998 sampai dengan 

tahun 2004 nilai penyusutan aktiva tetap di dalam LKF lebih besar 

daripada LKK. Perbedaan ini berpengaruh terhadap keseluruhan biaya 
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yang dapat dijadikan pengurang penghasilan, penghasilan kena pajak itu 

sendiri dan Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.  

3. Perbedaan yang ada di antara kedua nilai penyusutan aktiva tetap tersebut 

disebabkan oleh perbedaan estimasi masa manfaat. Di dalam menghitung 

biaya penyusutan aktiva tetap per tahun, perusahaan lebih memilih untuk 

menggunakan kebijakannya sendiri daripada mengikuti peraturan 

perpajakan yang telah ada. Walaupun perusahaan telah menggunakan 

metode penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu 

metode garis lurus, tetapi alokasi biaya penyusutan berdasarkan kebijakan 

perusahaan menimbulkan perbedaan yang harus dikoreksi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran 

yang mungkin dapat menjadi sebuah masukan bagi pihak manajemen PT Omedata 

Electronics dalam mengembangkan usahanya, yaitu: 

 

Pembuatan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penyusutan 

aktiva tetap sebaiknya disesuaikan lagi dengan ketentuan perpajakan. Hal 

ini dimaksudkan agar mempermudah penyesuaian nilai penyusutan di 

dalam Laporan Keuangan Komersial (LKK) dengan nilai penyusutan di 

dalam Laporan Keuangan Fiskal (LKF). 

 

Perusahaan juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode 

penyusutan saldo menurun ganda untuk jenis aktiva tetap bukan bangunan 

yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Saran ini diberikan karena 
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ada asumsi bahwa aktiva tetap pada awal masa manfaatnya dapat 

digunakan secara maksimal, sehingga akan menghasilkan output yang 

lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya. Dengan metode ini nilai 

penyusutan akan lebih besar pada awal masa manfaat dan akan semakin 

mengecil sampai akhirnya habis. Nilai penyusutan yang besar dapat 

menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga Pajak Penghasilan 

yang dibayarkan perusahaan juga akan berkurang. Namun demikian 

perhitungannya tidaklah semudah metode garis lurus.  


