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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis data maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari perhitungan yang telah dilakukan bahwa memang ada
perbedaan antara net method, gross method, dan metode gross up.
Sehingga perhitungan yang dilakukan pun menghasilkan selisih
sebesar Rp 11.053 tarif pajak penghasilan pasal 21 pribadi dengan
menggunakan net method, gross method, dan metode gross up.
Dan membayar lebih besar namun tunjangan tersebut dapat di
bebankan.
2. Sedangkan bila dilihat dari PPh terutang badan maka akan terjadi
selisih sebesar Rp 1.008.522 dan dengan menggunakan metode
gross-up pada PPh badan memperkecil beban yang dibayar atas
pajak terutang diperusahaan.
3. Dengan menggunakan metode gross up maka akan menghasilkan
laba yang dihasilkan sebesar Rp 61.787.860 lebih kecil

41

dibandingkan dengan menggunakan net method dan gross method
dengan laba sebesar Rp 62.547.731.
4. Dari ketiga metode yang sudah dijelaskan maka metode gross up
adalah metode yang paling adil, karena perusahaan yang
menerapkan ini memperlakukan karyawannya sebagai mitra
perusahaan.
5. Dengan menggunakan metode gross up tampak beban PPh 21 yang
disetor lebih besar dibandingkan metode lainnya,namun sebagai
perencana pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi
karyawan.
6. Dari hasil analisis yang di perkuat oleh data-data PT MAXIMA
CENTRA SELARAS dengan menggunakan perhitungan pajak
metode gross up maka pajak yang disetor akan lebih rendah
daripada dengan menggunakan perhitungan pajak yang digunakan
di perusahaan dan menghasilkan laba yang kecil bagi perusahaan.

42

B. Saran
Dari hasil penelitian yang ada maka diajukan saran-saran yang dapat
penulis berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Dengan adanya metode pajak perhitungan yang bermacammacam,maka perusahaan dapat memilih metode yang baik dan
tepat dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21
2. Metode apa yang dipilih dan diterapkan perusahaan dalam
menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang harus diberitahukan
dan disosialisasikan kepada semua karyawan diperusahaannya.
3. PT. MAXIMA CENTRA SELARAS sebaiknya berpikir kembali
untuk menggunakan metode perrhitungan pajak. Disisi lain
perusahaan sedikit diuntungkan dengan menggunakan metode
gross up karena dengan adanyan tunjang pajak yang diakui sebagai
biaya dalam perhitungan laba rugi maka jumlah laba perusahaan
lebih rendah sehingga pajak yang ditanggung perusahaan pun lebih
rendah.

