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BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menurut PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pembelian pelumas telah

menjadi tidak final. Peraturan Menteri Keuangan ini telah berlaku sejak Agustus

2015, hal ini menyebabkan pembelian pelumas yang dilakukan oleh PT.X dalam

satu tahun pajak mengalami perbedaan. Adapun perbedaan pembelian ini yaitu

pada saat PT. X melakukan pembelian di bulan Januari sampai Juli dan Agustus

sampai Desember, hal ini berpengaruh pada Laporan Laba Rugi PT. X yang harus

dipisahkan menjadi pembelian yang bersifat final dan tidak final.

Dalam menghitung pajak terutang PT. X, harus melakukan rekonsiliasi

untuk mendapatkan laba fiskal dari hasil pemilahan antara yang bersifat final dan

tidak final. Yang dapat dikoreksi atas pembelian pelumas PT. X hanya sebagian

yaitu dari laba komersial PT. X pada bulan Januari sampai Juli karena bersifat

final, selanjutnya tidak karena bersifat tidak final dan tidak perlu untuk dikoreksi.

Jika Peraturan Menteri Keuangan telah berlaku sejak 1 Januari 2015, maka tidak

perlu adanya koreksi atas laba komersial PT. X

3.2 Saran

a. Saran untuk PT. X

1. Merekap semua transaksi yang berpengaruh dalam Laporan Keuangan

Laba Rugi PT. X sesuai dengan waktu transaksi yang dilakukan PT.

X, sehingga dapat dengan mudah memilah transaksi yang bersifat

final dan tidak final.

2. Pada Laporan Laba Rugi Komersial PT. X harus dilakukan pemisahan

yang bersifat final dan tidak final, agar mudah melakukan koreksi

fiskal jika dibutuhkan.
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b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Memberikan berbagai gambaran dan materi kuliah di dunia kerja guna

mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja

setelah menempuh pendidikan program Diploma Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga.

2. Memberikan sarana bagi mahasiswa yang sedang menempuh Tugas

Akhir guna mempermudah dalam mencari informasi dan gambaran

dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL                    PENERAPAN PMK NOMOR...                    AGITA APRILIANTI


	Bab 3 Simpulan & Saran

