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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1   SIMPULAN 

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) studi kasus 

Group Wisata Edukasi di Artha Raya Consult, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa maping bisnis yang dilakukan yaitu bertujuan untuk 

optimalisasi tax planning grup wisata edukasi dengan cara sebagai berikut: 

a. Melakukan maping bisnis sesuai dengan sumber penghasilan ke 

dalam masing-masing entitas 

b. Memanfaatkan PP 46 sebagai perhitungan pajak bagi entitas dengan 

omset dibawah 4,8 M, hal ini dinilai efektif dalam optimalisasi 

perpajakan karena biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut 

terkait kegiatan usahanya lebih kecil jika dibandingkan dengan 

perhitungan pajak selain PP 46 

c. Dengan adanya maping bisnis tersebut, maka entitas yang wajib 

dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut PPN hanya entitas 

PT yang melakukan kegiatan bisnis sebagai penjualan olahan biji 

coklat yang berasal dari industri coklat. 

  

3.2   SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat saran yang diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi grup wisata edukasi. Adapun saran 

tersebut adalah : 

a. Diharapkan maping bisnis dapat terus dijalankan dengan baik di 

semua entitas yaitu KSU, CV, dan PT maupun apabila nanti 

membuat entitas baru guna kemajuan usaha dan efisiensi 

pembayaran pajak. 
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b. Tetap menjaga omset perusahaan di bawah 4,8 M sehingga tujuan 

dari maping bisnis untuk grup wisata edukasi tersebut tercapai. Maka 

harus dilakukan proyeksi penghasilan agar tetap dalam lingkup PP 

46, dan jika proyeksi tersebut telah melampaui batasan 4,8 M maka 

harus dibuat entitas baru untuk mewadahi bisnis-bisnis tambahan 

oleh grup wisata tersebut. 

c. PT sebagai PKP diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih 

lawan transaksi khususnya dalam pembelian, agar pengkreditan 

pajak masukan dapat lebih efektif sebagai pengurang pajak keluaran 

dari segi penjualan, dan tepat waktu dalam pembayaran maupun 

pelaporan PPN, sehingga terhindar dari sanksi dibidang perpajakan. 
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