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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab 4 sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan terkait Penerapan Perencanaan Pajak pada PT X, Surabaya 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui 

bahwa PT X, Surabaya lebih tepat menggunakan metode Gross Up terkait 

penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan. Karena penerapan metode 

Gross Up memberi keuntungan bagi karyawan dengan mendapat take home pay 

yang lebih tinggi. Sementara bagi perusahaan, metode Gross Up membantu 

perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. 

Perusahaaan kini hanya perlu membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 

171.113.093,- pertahunnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus 

memberikan  tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp 57.856.906,- yang 

selanjutnya dibebankan sebagai biaya pajak dalam Laporan Laba Rugi, 

memberikan tunjangan pajak mempengaruhi penghasilan bruto yang jumlahnya 

menurun, sehingga secara otomatis Pajak Penghasilan terutang juga akan 

menurun. 



90 

 

2. Dengan penerapan metode gross up pada perhitungan Pajak Penghasilan 

pasal 21 karyawan, total Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebesar 

Rp 232.819.510,- kini menjadi Rp 171.113.093,-. Karena adanya 

penghematan pajak sebesar Rp 61.706.417,-.  

3. Dengan menggunakan metode Gross Up jumlah Pajak Penghasilan pasal 

21 yang terutang menjadi lebih besar akibat ditambahkan unsur 

tunjangan pajak dalam prosesur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 

karyawan. Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, 

penerapan metode ini akan menguntungkan karena perusahaan akan 

terhindar dari koreksi positif atau pembebanan pajak penghasilan 

walaupun harus membayar Pajak Penghasilan pasal 21 lebih besar.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan serta penelitian yang dilakukan peneliti di bab 

sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk 

dijadikan pertimbangan bagi perusahaan serta bagi peneliti selanjutnya. 

 

5.2.1. Bagi Perusahaan 

1. Dalam melaksanakan Perencanaan Pajak perusahaan harus 

mempertimbangkan secara cermat bagian mana yang dapat 

diminimalkan jumlah pajaknya, namun, perusahaan juga harus 
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memperhatikan kondisi perusahaan sendiri dengan tidak meniru 

Perencanaan Pajak dari perusahaan lain. Karena penerapan Perencanaan 

Pajak di satu perusahaan dan perusahaan yang lain belum tentu sama 

dan belum tentu dapat menghasilkan Perencanaan Pajak yang tepat 

sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri. 

2. Untuk meminimalkan jumlah pajak terutang, peneliti menganjurkan PT 

X, Surabaya untuk menggunakan metode Gross Up dalam proses 

perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan. Karena dengan 

menggunakan metode ini, perusahaan dapat meminimalisir jumlah 

Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayarkan. Selain itu, 

dengan menerapkan metode Gross Up perusahaan juga tidak akan 

dirugikan. 

3. Pelaksanaan Perencanaan Pajak dengan menerapkan metode Gross Up 

dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan merupakan 

suatu hal yang legal dan tidak menyalahi Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, jika perusahaan 

ingin menerapkan Perencanaan Pajak dengan metode tersebut, 

perusahaan tidak perlu merasa khawatir. 

4. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak diharapkan perusahaan tidak 

perlu menghindari pajak dengan cara ilegal. Karena dengan menerapkan 

Perencanaan Pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya 
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sebagai Wajib Pajak namun dengan jumlah pajak yang harus dibayar 

masih dalam batas normal yang tidak mengganggu kondisi keuangan 

perusahaan. 

 

5.2.2. Bagi Pihak Lain 

1. Peneliti berikutnya atau para praktisi yang berkepentingan dalam 

perkembangan ilmu akuntansi, khususnya Perpajakan, sebaiknya 

mengadakan pembahasan yang lebih dalam terkait Metode Gross Up, 

karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurna. 

2. Peneliti berikutnya diharapkan lebih cermat ketika menentukan 

perusahaan yang akan diteliti. Karena sulitnya mendapat ijin penelitian 

dalam suatu perusahaan, sebaiknya mencari perusahaan yang mau lebih 

terbuka dalam memberikan informasi-informasi mendukung terkait 

kondisi perusahaan guna lancarnya proses penelitian selanjutnya. 

 


