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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Perhutani Komersial Kayu 

Jawa Tengah dengan menggunakan besaran PTKP  lama yaitu berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang kemudian 

dilakukan perubahan besaran PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 101/PMK.010/2016 , penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut 

: 

1.  Perubahan besaran PTKP pada tahun 2016 sangat memberikan 

keuntungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan menurunnya angka perhitungan PPh Pasal 21 pada Komersial 

Kayu Jawa Tengah yang semula dihitung dengan besaran PTKP tahun 

2015 adalah Rp 2.234.947 turun menjadi Rp 1.321.034 dengan 

menggunakan besaran PTKP tahun 2016. Sehingga secara otomatis 

penghasilan karyawan juga akan lebih besar bila dibandingkan dengan 

bulan sebelum perubahan besaran PTKP. 

2.  Bagi pegawai yang mengalami lebih bayar namun tidak lebih besar dari 

PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar, maka karyawan tersebut hanya 

akan membayar kekurangan setoran pada bulan berikutnya. Bagi 

karyawan yang mengalami lebih bayar dan jumlahnya lebih besar dari 
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jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya disetor maka kelebihan bayar 

tersebut akan di kompensasikan untuk bulan-bulan selanjutnya. Dan bagi 

karyawan yang seharusnya tidak dikenakan potongan penghasilan namun 

sudah terlanjur dikenakan potongan penghasilan selama bulan Januari 

2016 hingga bulan Agustus 2016 maka kelebihan bayar tersebut akan di 

restitusi. Sedangkan bagi karyawan yang sebelumnya memang sudah tidak 

terkena potongan PPh Pasal 21 maka tidak mengalami perubahan 

perlakuan terhadap penghasilannya karena penghasilannya dibawah  

ketetapan PTKP baik tahun 2015 maupun tahun 2016. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan pengalaman bekerjasama dengan Perum Perhutani Komersial 

Kayu Jawa Tengah dalam Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis, penulis 

menyarankan kepada pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya dapat 

menerapkan perubahan tarif PTK di awal tahun, sehingga terjadinya lebih bayar 

dapat terhindari. Karena apabila berlaku diterapkan di pertengahan tahun akan 

terjadi lebih bayar sehingga menyulitkan wajib pajak dan perusahaan serta 

pemerintah. Sedangankan saran untuk kantor adalah memastikan jumlah dari 

kelebihan bayar tiap karyawan yang bersangkutan.  

 

 




