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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. NN menggunakan metode gross dalam perhitungan PPh Pasal 21 

pegawai sehingga dari sisi pegawai, take home pay yang diterima lebih kecil 

karena dipotong PPh Pasal 21, sedangkan dari sisi perusahaan, Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pegawai yang dipotong dari gaji pegawai bukan 

merupakan suatu beban bagi perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Metode gross up menghasilkan 

penghematan pajak yang paling besar jika dibandingkan dengan metode 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sedang diterapkan perusahaan 

saat ini.  

2. Dampak sebelum perencanaan pajak yang dari metode gross yang 

digunakan PT. NN dan setelah perencanaan pajak menggunakan metode 

gross up yaitu cukup memberikan efisiensi dan penghematan terhadap pajak 

penghasilan badan PT.NN, namun konsekuensi yang harus dipersiapkan 

oleh PT. NN jika menerapkan metode gross up adalah menyediakan biaya 

tunjangan pajak.  

3. Secara total PT. NN setelah melakukan perencanaan pajak mengalami 

penghematan atas penerapan metode gross up.Namun perbedaan hanya 

relatif kecil dari metode yang digunakan sebelumnya. 

3.2 Saran 

3.2.1 Saran Untuk PT. NN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang perlu dipertimbangkan adalah 

sebagai berikut: 

 Untuk perusahaan, metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

ditanggung pegawai (gross method) sebaiknya diganti dengan metode perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai dengan tunjangan pajak yang di-gross up 
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(gross up method) dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan terlebih dahulu, 

karena selain perusahaan dapat melakukan penghematan pajak, take home pay 

pegawai juga dapat meningkat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kinerja pegawai. Dalam mencapai tingkat kelayakan yang efektif, perusahaan 

dapat mencari alternatif lain dalam menurunkan total biaya, yaitu dengan 

memberdayakan pegawai bagian pajak yang sudah ada, membuat aplikasi terkait 

perencanaan pajak, hire konsultan pajak, atau membuka lowongan magang bagi 

mahasiswa perpajakan. Namun penerapan metode gross up tergantung pada 

kondisi keuangan suatu perusahaan dikarenakan setiap metode belum tentu baik 

untuk diterapkan pada semua perusahaan, contohnya apabila suatu perusahaan 

sedang mengalami kerugian. 
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