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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 

permasalahan yang telah dikemukakan sebagai berikut : 

1. CV. PKM sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban 

pajak terhadap jasa konstruksi dalam memotong dan / atau memungut, 

menyetor dan melaporkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Pada 

saat pelaporan kewajiban pajak setiap bulannya CV. PKM pada tahun 

2016 adalah PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23 dan PPN. Dengan rincian 

PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 17.031.270 PPh pasal 23 sebesar Rp. 

10.442.560 dan PPN sebesar Rp. 137.369.150, serta CV. PKM juga 

sudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016. 

2. Kewajiban perpajakan terkait jasa konstruksi pada CV. PKM terdapat 

kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu yang 

seharusnya dipotong PPh pasal 4 ayat (2) sebesar 2% tetapi dipotong 

PPh pasal 23, dapat dilihat dari pajak penghasilan yang sudah disetorkan 

CV. PKM pada tahun 2016 untuk PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 

17.031.270 dan PPh pasal 23 sebesar Rp. 10.442.560, setelah dilakukan 

pembetulan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terhutang pada 

CV. PKM tahun 2016  untuk  PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 

21.205.580 dan untuk PPh pasal 23 sebesar Rp. 6.268.250, artinya 

jumlah pajak penghasilan yang seharusnya disetor menimbulkan 
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perbedaan yang cukup signifikan,. Setelah dilakukan pembetulan untuk 

PPh pasal 4 ayat (2) yang disetor menjadi lebih besar dan PPh pasal 23 

yang disetor menjadi lebih kecil. Perbedaan jumlah tersebut berpengaruh 

pada penghitungan laba (rugi) CV. PKM tahun 2016 yang menyebabkan 

koreksi fiskal untuk biaya pajak final menjadi bertambah, sehingga CV. 

PKM juga harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 

pajak 2016. 

3. Atas kesalahan pemotongan kewajiban pajak PPh Badan tersebut 

mengakibatkan CV. PKM dikenai sanksi administrasi pajak sesuai 

dengan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2007, sanksi yang dikenakan 

kepada CV. PKM berupa denda akibat terlambat lapor SPT Masa PPh 

pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 200.000 karena terdapat jumlah pajak yang 

terlambat lapor, pada masa Januari dan Oktober yang sebelumnya 

terhutang PPh pasal 23, dan bunga akibat terlambat setor PPh pasal 4 

ayat (2) sebesar Rp. 600.348 dengan total sanksi administrasi berupa 

denda dan bunga sebesar Rp. 800.348 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, penghitungan, dan pembahasan 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis Berikutnya 

Diharapkan penulis berikutnya dapat lebih memperjelas, 

memperdalam, memberikan masukan mengenai evaluasi 

pemotongan dan atau pemungutan atas jasa konstruksi, sehingga 
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hasil penyelesaian untuk kasus ini lebih baik dan bisa juga untuk 

lebih dikembangkan terhadap kasus lain tentang perusahaan jasa 

konstruksi. 

2. Bagi Perusahaan CV. PKM 

Diharapkan CV. PKM kedepannya memperjelas penerapan pajak 

yang berlaku atas usaha jasa konstruksi pada saat itu, untuk 

mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak penghasilan yang 

menimbulkan kerugian pada perusahaan akibat pembayaran sanksi 

administrasi pajak. 

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Diharapkan kantor konsultan pajak dapat lebih teliti dan tepat 

dalam menangani kewajiban perpajakan kliennya, sehingga hal 

tersebut tidak perlu terjadi kembali yang mengakibatkan pembayaran 

sanksi administrasi yang merugikan kliennya. 

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Diharapkan kantor pelayanan pajak dapat lebih 

mengoptimalkan dalam mengadakan sosialisasi kepada wajib 

pajak, terkait kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian 

kewajiban perpajakannya, himbauan maupun teguran terkait sanksi 

pajak, apabila wajib pajak tidak taat dengan aturan pajak yang 

berlaku sehingga dikedepannya wajib pajak lebih mengetahui, apa 

yang menjadi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat. 

 


