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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui banyak penelitian yang dilakukan dan dilaksanakan oleh penulis 

serta telah mendapatkan hasil penelitian terkait evaluasi penerapan dan pelaksaan 

Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak Badan 

Perseroan Terbatas (PT) WIB yang bergerak di bidang Jasa dan Pengadaan 

Barang maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. PT. WIB dalam memenuhi kewajiban PPh, memiliki daftar peredaran 

bruto sebesar Rp 11.790.855. Namun karena dari pihak staff belum 

melaporkan di bulan Agustus dan November, maka terdapat 

kekurangan bayar sebesar Rp 3.460.954 sehingga dikenakan denda 

sebesar 2%. 

2. Atas usaha yang dilaksanakan oleh PT. WIB yang berkaitan dengan 

kewajiban pajak yang dilakukan maka PT. WIB ini terutang pajak di 

bulan Agustus dan November terkait PP 46, akan tetapi karena 

kurangnya kesadaran dan ketelitian dalam pembayaran oleh pihak 

staff PT. WIB maka PT. WIB tetap terutang serta mengalami sanksi 

berupa bunga dan ini adalah suatu kerugian bagi PT. WIB. 

3. Kekurangan serta denda atas keterlambatan di bulan Agustus dan 

November yaitu sebesar Rp 1.341.574 dan Rp 2.549.248. Sehingga 
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PT. WIB pada tahun 2016 sanksi bunga sebesar 2% di bulan Agustus 

dan November sebesar Rp 180.479 dan Rp 229.389 atas dasar 

dampak keterlambatan dari staff PT. WIB dan dari dampak tersebut 

maka ini dinamakan Double Tax yang merugikan bagi PT. WIB. 

 

5.2  Saran 

Saran dari Penulis yang dapat dibagikan dan diberikan untuk di pertimbangkan 

pihak, yaitu : 

1. Bagi PT. WIB 

PT. WIB seharusnya lebih mengarahkan dan mengontrol karyawannya ketika 

melakukan pembukuan dan pendokumentasian segala bukti setor dan bukti 

pembayaran lainnya serta membuat rekap pembayaran yang diotorisasikan 

pimpinan secara periodik sehingga terjadi pengawasan langsung 

 

2. Bagi Penulis Selanjutnya 

Diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya yaitu 

masalah yang terjadi pada Peraturan Pemerintah 46 seperti terlambat dalam 

pembayaran dan pelaporan, kurang bayar atau lebih bayar dan sebagainya. 

Perusahaan atau objek yang berbeda, dan menyertakan data dan peraturan yang 

terbaru dan bervariasi untuk melengkapi data pada karya ilmiah ini. 

 

 

 




