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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan perhitungan yang telah 1

 dibahas. Maka penulis menarik kesimpulan : 

1. CV.XYZ merupakan salah satu klien dari CV.Indo Karya Konsultan. 

Badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan keramik yang 

berdiri sejak bulan Oktober tahun 2014. Berdasarkan laporan laba rugi 

selama tahun 2014 diketahui omzet yang diterima oleh CV.XYZ 

dibawah 4,8 Miliar, dengan demikian penghitungan pajak penghasilan 

CV.XYZ dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final 

dengan tarif 1% dikalikan penghasilan bruto setiap bulan, serta 

pembayaran pajaknya tepat waktu karena sebelum jatuh tempo yaitu 

sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. 

2. Pelaksanaan kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh 

CV.XYZ adalah PPh pasal 25. Karena setiap perusahaan yang baru 

beroperasi secara komersil belum ada satu tahun pajak maka harus 

dikenai pajak penghasilan PPh pasal 25 bukan pajak penghasilan pasal 

4(2) walaupun omzet dibawah 4,8M. Sementara pada kenyataannya 

dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 CV. XYZ telah 

menyetor PPh final pasal 4(2) maka dari itu pengakuan pajak yang 

semula PPh final pasal 4(2) harus dirubah menjadi PPh 25 sehingga 

harus dilakukan pemindahbukuan tersebut. 
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3. Dampak adanya kesalahan tersebut menyebabkan pihak ketiga yaitu 

CV.Indo Karya Konsultan harus melakukan pemindah bukuan (pbk) 

yang semula CV.XYZ dikenai PPh pasal 4 ayat (2) menjadi PPh pasal 

25. Selain pemindahbukuan, CV. XYZ juga harus menyetor 

kekurangan bayar PPh pasal 25 serta sanksi administrasinya berupa 

bunga karena terlambat bayar PPh pasal 25. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan perhitungan yang telah 

dibahas. Maka penulis memberikan saran : 

1. Bagi Wajib Pajak Baru 

Sebagai wajib pajak sebaiknya ketelitian dalam memotong ataupun 

menyetor sendiri pajaknya lebih ditingkatkan lagi, supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam membayar ataupun melaporkan pajak dan tidak perlu 

repot melakukan pemindahbukuan atau membayar sanksi administrasi 

perpajakan disebabkan karena telat melaporkan pemindabukuan nya 

tersebut 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengerti, memperbaharui, 

memperdalam tentang adanya kesalahan dalam pengakuan pajak pada 

suatu perusahaan. Misalnya pajak lain selain seperti PPh 21 yang juga 

banyak ditemukan kesalahan dalam E-filling bukan hanya Pajak 

Penghasilan yang telah dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 25. 


