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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tax Planning 

(perencanaan pajak) berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, 

maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran serta 

berharap dapat berguna bagi perusahaan maupun bagi para pembaca. 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. PT. Karya Buana Granitindo telah melakukan perencanaan pajak yaitu telah 

mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Perusahaan 

memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, Perusahaan 

mengkreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran 

dan Perusahaan menyetorkan dan melaporkan dengan benar dan tepat waktu 

SSP dan SPT Masa PPNnya. 

2. PT. Karya Buana Granitindo belum melakukan perencanaan pajak yang 

optimal dalam meminimalkan PPN terutangnya, sehingga perlu dilakukan 

koreksi dan optimalisasi perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

3. PT. Karya Buana Granitindo mengkompensasikan kelebihan pajaknya pada 

bulan berikutnya. PT. Karya Buana Granitindo lebih memilih kompensasi 
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dibandingkan dengan restitusi (permintaan pengembalian) karena perusahaan 

memiliki cashflow yang cukup besar. 

4. PT. Karya Buana Granitindo dalam menyampaikan SSPnya selalu sebelum 

SPT Masa PPNnya disampaikan dan tidak lewat dari akhir bulan setelah 

berakhirnya masa pajak PPN, baik dari bulan januari (yang dibayar bulan 

februari) sampai bulan desember. 

5. Terdapat perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan PPN 

Masukannya yaitu PT. Batu Layar karena ditemukan Faktur Pajak cacat yaitu 

faktur pajak yang diberikan PKP tidak memiliki nomor seri, sehingga faktur 

pajak tersebut tidak dapat dijadikan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. 

6. Setelah dilakukan optimalisasi tax planning dengan melakukan koreksi 

terhadap PPN masukan, menghitung, menyetor dan melaporkan SPT tepat 

waktu, serta memanfaatkan fasilitas kompensasi atas lebih bayar PPN terutang, 

maka PPN terutang menjadi berkurang dari Rp.164.317.268,- menjadi sebesar 

Rp.79.111.826,- yang harus disetorkan ke kas Negara dan terjadi penghematan 

pajak sebesar Rp.85.205.442,-. 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

pada penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan, yakni hanya menjabarkan strategi 

perencanaan pajak di tahun 2016 saja. 

2. Ketersediaan dan kelengkapan data pendukung yang tidak memadai serta 

penyampaian informasi tambahan sangat terbatas dari pihak perusahaan terkait 
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penjagaan rahasia internal perusahaan sehingga peneliti tidak optimal dalam 

menguraikan persoalan-persoalan terkait perencanaan pajak yang diterapkan 

perusahaan. 

 

V.3 Saran 

Untuk membantu perusahaan dalam melakukan Tax Planning 

(perencanaan pajak) untuk Pajak Pertambahan Nilai secara tepat agar bisa 

meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya tanpa menyalahi ketentuan 

perpajakan yang berlaku, penulis mencoba untuk memberikan saran yang 

mungkin berguna bagi perusahaan : 

1. Perusahaan harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan dengan benar dan 

tepat waktu SSP dan SPT Masa PPNnya sehingga perusahaan terhindar dari 

sanksi pajak yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Perusahaan harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran faktur pajak standar 

yang diterima dari aktivitas pembelian BKP/JKP agar pengkreditan PPN 

masukan lebih optimal. Apabila ditemukan faktur pajak cacat, mintakan segera 

Faktur Pajak masukan tersebut untuk diperbaiki dan faktur pajak standar yang 

sudah diperbaiki dapat dikreditkan. 

3. Perusahaan seharusnya lebih memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku 

terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam UndangUndang 

PPN Nomor 18 Tahun 2000. 

 

 

 

  

 


