
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian teoritis antara pembahasan pada bab sebelumnya,

maka penulis akan mencoba membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan dan

saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan

kedepan, terutama dalam pelaporan pajak penghasilan.

5.1 Kesimpulan

a. PT. RIAU GG Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang

kontraktor. Dalam melakukan penyusunan laporan laba rugi sebagai

penentuan besarnya pajak penghasilan, ternyata PT. RIAU GG Konsultan

belum melaksanakannya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku umum, dimana dalam laporan pajak atau laporan laba fiskalnya

perusahaan belum memperhitungkan biaya-biaya yang tidak diperkenankan

oleh undang-undang perpajakan.

b. Permasalahan yang ditemui dalam perusahaan ini adalah dalam laporan

perhitungan pajak penghasilan PT. RIAU GG Konsultan memasukkan biaya

lain-lain sebesar Rp. 99.670.500,- yang didalam biaya tersebut terdapat biaya-

biaya yang tidak diperkenankan oleh  Undang-Undang perpajakan sebagai

pengurang dan Penghasilan Kena Pajak.

c. Selanjutnya dalam pengisian SPT dan SSP tahunan perusahaan tidak

menggunakan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan,

sehingga setelah dilakukan koreksi fiskal terdapat  perbedaan dalam

Perhitungan Pajak Penghasilan, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya



adalah laba sebelum pajak yang dalam laporan komersial laba sebelum pajak

yang di sajikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 526.860.400,- sedangkan

dalam laporan fiskal laba sebelum pajaknya adalah sebesar Rp. 626.530.900,-

sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 99.670.500,- selain itu terdapat juga

perbedaan mengenai pajak penghasilan yang dilaporkan perusahaan dengan

koreksi fiskal pajak penghasilan yang dilaporkan perusahaan adalah sebesar

Rp. 65.857.550,- sedangkan pajak penghasilan dalam koreksi fiskal adalah

sebesar Rp. 156.632.725,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 90.775.175.-

akibatnya laba bersih setelah pajak yang diterima oleh perusahaan menjadi

lebih rendah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

d. Selain itu, dalam perusahaan terdapat karyawan yang tidak memilliki nomor

pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan terlihat jelas dalam pasal 39 Undang-

Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  bahwa bagi Wajib

Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau

menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, terdapat sanksi-sanksi

tertentu yang dapat merugikan diri Wajib Pajak baik dari pihak karyawan

maupun pihak perusahaan.

5.2 Saran.

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai

berikut:



a. Laporan keuangan perusahaan yang disususun oleh perusahaan tidak

sesuai dengan dasar Perhitungan Pajak Penghasilan karena adanya

perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya

ketidak cocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan

keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena

itu, perlu adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

b. Mengingat bahwa peraturan perpajakan di indonesia sering mengalami

perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan

perusahaan dan pihak-pihak perusahaan terus mengikuti perkembangan

tersebut dengan cara mencari informasi kekantor pelayanan pajak tersebut.

c. Dengan menyadari pentingnya informasi perpajakan yang ada, maka

perusahaan dituntut untuk mempelajarinya karena setiap pelanggaran atau

kelalaian perusahaan sebagai Wajib Pajak akan dikenakan sanksi-sanksi

yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.


