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BAB V 

5.1 KESIMPULAN  

PT.Eka Sakti seharusnya membayar kas kepada penyedia jasa trucking 

pada tahun 2016 totalnya sebesar Rp111.999.610,- sedangkan potongan PPh 

pasal 23 terutang (tarif tidak ber-NPWP 4%) sebesar Rp 4.666.650,- yang di 

bebankan ke laporan  keuangan laba rugi perusahaan total biaya trucking 

chargee sebesar Rp 116.666.620,- .  

Pada kenyataanya pihak penyedi jasa trucking merupakan penyedia jasa 

perorangan yang menganggap kegitan usahanya kegiatan usaha kecil yang 

tidak punya NPWP, sehingga penyedia jasa trucking tidak mau dipotong PPh 

pasal 23. Atas hal tersebut, PT Eka Sakti yang seharusnya memotong para 

penyedia jasa trucking, kemudian merekayasa dengan membuat bukti potong 

PPh pasal 23, menyetor sendiri PPh pasal 23 atas jasa trucking dan melaporkan 

SPT Masa PPh pasal 23 agar kewajiban perpajakannya tetap berjalan dengan 

baik.  

 Seharusnya PT. Eka Sakti wajib memotong PPh pasal 23 atas jasa trucking 

pada tahun 2016 totalnya sebesar Rp 4.666.650,- berasal dari Rp 

116.666.260,- dikalikan tarif PPh pasal 23 atas jasa yaitu 2%  (lebih tinggi 

100% karena penyedia jasa trucking tidak ber-NPWP tarif menjadi 4%). 

Tetapi yang dijadikan beban dalam pembukuan total biaya trucking chargee di 

laba rugi sebesar Rp 116.666.620,-  padahal seharusnya Rp 121.332.910,- 

Dengan angsuran tarif PPh Badan sebesar Rp 51.799.929,-. 
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 Mensiasati kondisi yang telah diuraikan pada sub bab di atas PT. Eka Sakti 

sebenarnya bisa menggunakan metode gross up. Tadinya tagihan  biaya 

trucking charge PT. Eka Sakti sebesar Rp 116.666.260,- dengan tarif PPh 

pasal 23 sebesar Rp 4.666.650,- tetapi dengan menerapkan metode gross up 

perusahaan memotong PPh pasal 23 atas jasa trucking pada tahun 2016 

totalnya  sebesar  Rp 4.761.888,- berasal dari Rp 119.047.198,- dikalikan tarif 

PPh pasal 23 atas jasa yaitu 4%( tidak ber-NPWP). Dengan PPh Badan 

sebesar Rp 51.460.154. 

 Maka dapat disimpulkan oleh peneliti perhitungan PPh badan jika PT.Eka 

Sakti menggunakan metode gross up sebesar Rp 51.460.154.,- lebih rendah  

dari pada tidak menggunakan metode gross up sebesar Rp 51.799.929,- 

sehingga penerapan pajak PPh pasal 23 perusahaan EMKL lebih efisien dan 

menguntungkan bagi PT.Eka Sakti dengan menerapkan metode gross up. 
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5.2 SARAN 

 

- Bagi CV. Indo Karya Konsultan 

Seharusnya CV. Indo Karya Konsultan sebagai pihak yang diberikan 

wewenang untuk membantu laporan perpajakan PT. Eka Sakti mengarahkan 

kepada kliennya agar memperbaiki penerapan perpajakan PPh pasal 23 atas 

pemotongan jasa trucking. Seperti membuat potongan PPh pasal 23, laporan 

laba rugi perusahaan serta laporan keuangan sesuai yang terjadi bahwa 

pihak penyedia trucking tidak mau dipotong PPh pasal 23 agar suatu saat 

tidak mengalami kerugian dalam pelaporan keuangan perusahaanya dan 

terjadi masalah perpajakanya nanti. 

 

- Bagi PT. Eka Sakti 

Seharusnya PT. Eka Sakti membuat bukti potong PPh pasal 23, laporan 

laba rugi serta laporan keuangan sesuai dengan kas keluar yang terjadi di 

lapangan. Karena jika perusahaan terpaksa merekayasa demi kewajiban 

perpajakannya berjalan baik, perusahaan mengeluarkan biaya PPh pasal 23 

sendiri, hal ini membuat kerugian perusahaan. Solusinya hanya perusahaan 

menerapkan metode gross up dengan  cara meninggikan biaya PPh pasal 23 

sehingga menambahkan tagihan pajaknya, jadi  kerugian sedikit berkurang. 

Saran lain yaitu dengan melaporkan kejadian ini ke pemerintah agar 

membebaskan pungutan liar yang menghambat penerimaan pajak. Agar 

semua orang pribadi atau badan  tertib mematuhi  kewajiban perpajakanya. 
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- Bagi Penyedia Jasa Trucking 

Bagi penyedia jasa trucking sebaiknya mematuhi Peraturan Perpajakan 

sesuai peraturan per Undang-Undang yang berlaku. Dengan mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP sehingga bersedia 

dipotong PPh pasal 23 serta mau melaporkan PPh pasal 23 ke KPP atas 

kegiatan jasa trucking yang dilakukan. Karena jika penyedia jasa trucking 

tidak mau dipotong artinya dengan sengaja telah melanggar Peraturan per 

Undang- Undang Perpajakan yang berlaku sehingga bisa dikenakan sanksi 

dan dijatuhi hukuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




