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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

laporan keuangan PT. Mulia Industrindo Tbk, perusahaan 

melakukan revaluasi atas tanah dan bangunan dan prasarana pada 

tahun 2010 untuk menentukan nilai wajar atas aktiva tetap tersebut. 

Revaluasi dilakukan oleh penilai independen profesional KJPP 

Felix Sutandar & Rekan. 

 Revaluasi aktiva tetap dilakukan untuk menentukan 

kewajaran atas posisi laporan keuangan dengan menentukan nilai 

wajar atas aktiva tetap. Revaluasi juga dapat meminimalkan beban 

pajak dengan menambahkan biaya penyusutan ke dalam laporan 

laba rugi perusahaan. Biaya penyusutan merupakan pengurang 

atas laba fiskal, sehingga diasumsikan akan mengurangi besarnya 

pajak terhutang. 

 Kesimpulan yang diperoleh atas penelitian ini yaitu adalah 

sebagai berikut: 

1. PT. Mulia Industrindo dapat mengurangi beban pajak 

dengan melakukan revaluasi. Revaluasi menyebabkan nilai 



44 

 

wajar aktiva meningkat, sehingga laporan keuangan menjadi 

lebih dapat diandalkan. Selain itu, penghasilan yang 

diperoleh setelah revaluasi menjadi lebih kecil dari 

sebelumnya sehingga mengurangi penghasilan kena pajak 

dan menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih 

kecil. Hal ini disebabkan karena meningkatnya biaya 

penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi. 

Perusahaan juga dapat menghemat pajak sebesar 

Rp73.001.893 karena perusahaan menghindari PPh Pasal 

23 sebesar 15% menjadi 10% karena pajak penghasilan 

final tersebut, dan saham bonus bukan merupakan objek 

pajak. 

 

2. Perbandingan besarnya pajak penghasilan badan yang 

harus dibayar pada tahun 2010 lebih kecil dari tahun 2009. 

Jika sebelum revaluasi pajak yang terhutang sebesar 

Rp548.185.608 maka setelah revaluasi, pajak yang harus 

dibayarkan menjadi Rp308.152.926 dan berkurang  sebesar 

Ro240.032.682 atau 77,89%. Hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor, yaitu menurunnya penghasilan lain-lain dan 

meningkatnya beban penyusutan dikarenakan revaluasi 

aktiva tetap. 
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B. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan semoga dapat 

dijadikan pertimbangan, yaitu PT. Mulia Industrindo Tbk: 

 

1. Diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan informasi 

tentang perpajakan di Indonesia dari tiap perubahan atas dasar 

hukum seperti Undang-Undang maupun tarif Perpajakan 

 

2. Memperhatikan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan 

perencanaan perpajakan, termasuk faktor-faktor yang 

menentukan efektivitas perencanaan perpajakan. 


