
 

41 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bapak Budi adalah seorang jasa perantara dan menjalankan kewajiban perpajakan secara 

mandiri yaitu berprofesi sebagai seorang makelar kendaraan dan tidak menggunakan biro dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Besarnya penghasilan atau peredaran usaha yang diperoleh 

Bapak Budi dari bulan januari sampai desember pada tahun 2012 sebagai jasa perantara adalah 

Rp 185.891.133,-. Karena melakukan pekerjaan bebas, maka Bapak Budi melaporkan SPT 

Tahunannya menggunakan formulir 1770,  setiap bulan menyetor PPh pasal 25 dan membayar 

kurang bayar dalam SPT tahunan yaitu PPh pasal 29 setiap tahun dengan tepat waktu. 

2. Pajak yang harus dibayar oleh Bapak Budi selama tahun 2012, yaitu menyetor PPh pasal 25 

setiap bulan sebesar Rp 127.000,- ,dari bulan maret 2012 sampai dengan februari 2013. PPh 

pasal 25 tersebut berasal dari penghitungan dalam SPT pada tahun 2011 yang dilaporkan pada 

bulan maret 2012, selain itu Bapak Budi menyetor  PPh pasal 29 akibat kurang bayar SPT 

tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2012 pada bulan februari 2013 sebesar Rp 208.367,-. 

Nominal tersebut didapat dari PPh terutang pada tahun 2012 sebesar Rp 1.732.367,- dikurangin 

denganPPh pasal 25 yang telah dibayar oleh Bapak Budi dari masa maret 2012 sampai dengan 

februari 2013 yang tertera pada tabel 4.3 diatas jumlahnya adalah Rp 1.524.000,-. Sehingga 

kurang bayar PPh dalam SPT tahunan 2012 atau PPh pasal 29 adalah Rp 208.367,-. 
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3. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 yang dilakukan Bapak Budi setiap bulannya selalu 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, yaitu tidak terlambat karena 

belum melebihi tanggal 15 bulan berikutnya ntuk menyetor PPh pasal 25 dan tanggal 20 bulan 

berikutnya untuk melaporkan PPh pasal 25. 

4. Bapak Budi mendapatkan surat dari KPP yang berisi mengenai ketidakwajaran penghasilan  

yang dilaporkannya. Karena fiskus menyertakan biaya hidup minimal di Kota Semarang adalah 

Rp 4.829.461 setiap bulan. Sehingga Bapak Budi harus melakukan pembetulan SPT dengan 

membenarkan penghasilan nettonya berdasarkan data Survey Biaya Hidup (SBH) di Kota 

Semarang tersebut dikali 12 bulan hasilnya adalah Rp 57.953.532. Sehingga Bapak Budi 

melakukan pembetulan SPT Tahun 2012 menggunakan penghasilan netto yang telah ditentukan 

oleh fiskus. Hal tersebut berdampak pada munculnya kurang bayar sebesar Rp 109.310 yang 

harus dibayar oleh Bapak Budi.  

5. Potensi yang akan timbul dari ketidaksesuaian praktek dengan ketentuan yaitu adanya selisih 

kurang bayar PPh sebesar Rp 109.310. Kurang bayar tersebut ada akibat keniakan penghasilan 

neto Bapak Budi. Kurang bayar sebesar Rp 109.310 harus dibayar beserta sanksi 

administrasinya yaitu berupa bunga sebsar 2% dikalikan dengan bulan keterlambatan lalu 

dikalikan dengan kurang bayarnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak harus jujur dan transparan dalam melaporkan penghasilannya kepada pemerintah, 

agar tidak terjadi hal seperti yang dialami oleh Bapak Budi yaitu harus menyetor kembali pajak 

kurang bayarnya serta sanksi administrasi akibat terlambat menyetor pajak. 

2. Bagi Pemerintah  

Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem Self Assesment yaitu dimana 

Wajib Pajak menghitung,menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri maka pemerintah perlu lebih 

mengawasi Wajib Pajak agar meminimalisir terjadinya penyelewengan pajak dan menguatkan 

database wajib pajak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami dan memperluas pemahaman mengenai 

Self Assessment contohnya dengan menjabarkan penghitungan pajak dengan lebih detail dan rapi, 

sehingga dapat memudahkan pembaca untuk lebih memahami alur penghitungan pajak Self 

Assesment.  

 

 

  

 

 


