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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. PT Colorpak Indonesia Tbk adalah badan usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan. Dalam usaha untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan 

berusaha mengendalikan kegiatannya secara efisien. Perusahaan telah 

melaksanakan mekanisme penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak 

penghasilan sesuai dengan Undang – undang  Republik Indonesia No.17 tahun 

2000 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang 

signifikan antara pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya 

perencanaan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penghematan pajak untuk 

tahun 2004 sebesar Rp 37.057.800, pada tahun 2005 sebesar Rp 48.497.100 dan 

pada tahun 2006 sebesar Rp 61.066.800.  

3. Usaha perencanaan untuk mengefisiensikan penghematan pajak yang dijelaskan 

dalam skripsi ini dapat diterapkan pada semua perusahaan. Yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan pajak ini adalah perusahaan harus benar – benar 

memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perubahan 
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dan perkembangannya. Hal ini diupayakan dalam menghindar terjadinya 

peristiwa yang dianggap fiskus sebagai penggelapan pajak 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya ada 

beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut ini : 

1. Perusahaan dapat mengalihkan bentuk pemberian kenikmatan atau natura menjadi 

tunjangan sehingga dalam hal ini perusahaan dapat mengurangi pengeluaran 

tersebut sebagai biaya 

2. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan berbagai program 

pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sumber daya 

manusia yang juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak karena beban ini 

diperkenankan untuk dikurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak 

sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan semakin kecil 

3. Memanfaatkan perencanaan pajak dengan sebaik mungkin untuk mengurangi 

beban pajak yang bertambah, sehingga beban pajak berada pada posisi yang 

paling efisien dan minimal.    

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengambil bahan penelitian 

pada perusahaan yang lebih besar dengan periode penelitian yang lebih panjang. 


