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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat 

kesimpulan mengenai perencanaan pajak penghasilan,yaitu dalam Perencanaan pajak 

penghasilan yang dapat dilakukan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

menggunakan metode pembukuan telah menggunakan Accrual Basis, hal ini sudah 

tepat karena penggunaan dasar pembukuan Accrual Basisl ebih efektif dibandingkan 

dengan Cash Basis.dan untuk penggunaan metode penyusutan garis lurus sudah baik 

serta biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

sebaiknya dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT, sehingga untuk 

tahun berikutnya biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal. 

 PT. Nippon Indosari Tbk sebaiknya memilih alternatif dengan menggunakan  

alternatif  ke 1 karena terjadi penghematan beban pajak penghasilan yaitu sebesar Rp. 

6.038.562.222 yang di dapat dari penerapan perencanaan pajak yaitu  memberikan 

kompensasi secara tunai kepada karyawan dalam pos Pengobatan dan dokter, 

transportasi dan perjalanan dinas serta beban lain – lain dengan menyertakan daftar 

normative dan bukti pengeluaran yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh 

perusahaan Dan peningkatan laba bersih selisihnya sebesar Rp. 6.038.562.222. Serta 

hasil perhitungan ROA sebesar 12,44 % terjadi kenaikan  ROA dari laba sebelumnya 
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sejumlah 11,93 %. Pada kasus PT. Nippon Indosari Corpindo Peneliti tidak 

menggunakan penyusutan. Dikarenakan apabila menggunakan penyusutan maka yang 

terjadi adalah laba perusahaan menjadi berkurang walupun pajak yang dibayarkan 

akan mengalami penurunan yang signifikan. Apabila laba perusahaan turun maka  

akan berimbas pada penilaian kinerja suatu perusahaan dan kepercayaan para investor 

maupun pihak-pihak yang bersangkutan. 

 Laba merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan pada umumnya dan 

khususnya seorang manajer. Investor akan tertarik menginvestasikan modalnya pada 

perusahaan yang memiliki laba yang baik. 

1.2 Saran 

 Dari hasil pembahasan, perhitungan, dan kesimpulan hasil penelitian di atas, 

ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam menjalankan kegiatan 

operasional: 

a. Sebaiknya PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk menerapkan perencanaan pajak 

sebagai strategi perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak 

penghasilan. 

b. Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

sebaiknya dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT, sehingga 

untuk tahun berikutnya biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal 

c. Sebaiknya PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk menerapkan pembayaran 

zakat kepada badan amil yang sudah dibentuk atau yang sudah disahkan oleh 
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pemerintah sebagai perencanaan pajak untuk sebagai salah satu strategi 

perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan. Karena 

dengan begitu maka perusahaan tidak perlu mengalami pengeluaran ganda 

karena kewajiban zakat dijadikaan sebagai pengurang kewajiban zakat. 

 


