
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan Penelitian  

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perhitungan Pajak 

penghasilan Pasal 21 pada PT. Riau Graindo Pekanbaru, pembayaran PPh 

Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan namun masih menerapkan metode net 

belum menerapkan metode gross upsebagai penghematan pajak. 

2. Penerapan metode gross up ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam 

menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak 

perusahaan dibandingkan tanpa menggunakan metode gross up. Besarnya 

beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba perusahaan yang 

dihasilkan dari penerapan metode gross up lebih besar dibandingkan dengan 

menggunakan metode net, maka dengan sendirirnya laba perusahaan akan 

menjadi semakin kecil. Hal tersebut memperlihatkan bahwa metode gross up 

merupakan alternatif yang baik dalam menghitung besarnya tunjangan pajak 

PPh Pasal 21 karyawan karena kemampuannya menghasilkan beban yang 

dapat dikurangkan dalam perhitungan laba perusahaan lebih besar 

dibandingkan tanpa metode gross up. 

3. Dalam menghasilkan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan metode 

gross up dapat menunjukkan bahwa ada perubahan yang terjadi pada laba 

perusahaan yang akan berkurang sehingg pajak yang dibayarkan perusahaan 

juga akan sedikit. Dengan demikian bahwa ada pengaruh dalam pengambilan 

keputusan sehubungan dengan laba/rugi perusahaan yang diteliti berdasarkan 

kedua metode tersebut. 
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6.2 Saran 

1. Perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya 

dengan menggunakan metode gross up. Karena metode ini memiliki satu 

dasar perhitungan yang lebih praktis dan besarnya tunjangan pajak yang 

dihasilkan hamper sama atau bahkan sama dengan pajak penghasilan 

terhutang, sehingga perusahaan tidak perlu lagi menanggung kekurangannya. 

Laba setelah pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil dan memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam penilaian tingkat profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi para praktisi yang berkepentingan dalam perkembangan ilmu akuntansi, 

khususnya Perpajakan sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih 

mendalam mengenai metode gross up karena walau bagaimanapun hasil 

penelitian ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh 

keterbatasan-keterbatasan yang ada, keterbatasan yang menurut peneliti yang 

cukup berpengaruh adalah: 

a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yang bersifat labour 

intensive, mengingat sulit mendapatkan ijin penelitian, terutama untuk 

mengakses data penghasilan karyawan yang dianggap sangat rahasia bagi 

perusahaan. 

b. Penelitian ini hanya meneliti unjangan pajak beberapa karyawan yang 

berstatus wajib pajak dalam perusahaan, mengingat perusahaan yang 

diteliti masih termasuk perusahaan menengah, sehingga hanya beberapa 

karyawan saja yang memiliki penghasilan diatas PTKP.  

 


