
 
 

36 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat mearik 

kesimpulan : 

1. Kewajiban perpajakan pasangan suami istri yaitu Bapak Agus dan 

Ibu Siska selama ini adalah yang pertama Bapak Agus tidak 

bekerja dan tidak mempunyai NPWP. Sedangkan Ibu Siska 

memiliki NPWP yang bekerja sebagai supervisor disebuah 

perusahaan dengan pajak penghasilan pada tahun 2017 sebesar Rp. 

3.757.600. Ibu Siska mengikuti Tax Amnesty karena ada harta 

berupa rumah kos-kosan yang belum dilaporkan atas nama Bapak 

Agus, tetapi karena Bapak Agus tidak memiliki NPWP maka Ibu 

Siska yang mengikuti Tax Amnesty pada bulan Oktober 2016 dan 

membayar uang tebusan sebesar Rp. 2.549.940. 

2. Pada tahun 2017 rumah kos-kosan tersebut disewakan oleh Bapak 

Agus dan penghasilan sewanya diterima Bapak Agus sehingga 

Bapak Agus membuat NPWP dan membayar pajak atas 

penghasilan sewa rumah kos-kosan. Sementara itu Ibu Siska telah 

melaporkan rumah kos-kosan didalam SPT tahunannya, maka 

konsekuensi perpajakan dari kasus yang dialami Bapak Agus dan 
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Ibu Siska adalah Bapak Agus melakukan pemindahbukuan atas 

pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Bapak Agus dialihkan 

kepada Ibu Siska. Walaupun sebenarnya pemindahbukuan tidak 

perlu dilakukan tetapi karena telah dilakukan oleh Bapak Agus 

maka hal tersebut tetap terlaksana. 

3. Kewajiban perpajakan terkait kasus yang dialami pasangan suami  

istri  yaitu Bapak Agus dan Ibu Siska apabila dilihat dari kewajiban 

perpajakan yang seharusnya dilakukan jika melaporkan SPT 

tahunan dengan tidak terpisah, maka Ibu Siska seharusnya 

menghapus NPWP nya dan mengikuti NPWP suaminya yaitu 

Bapak Agus. Sementara kewajiban perpajakan Ibu Siska apabila 

NPWP sudah dihapus, maka penghasilan atas gaji akan memakai 

NPWP suami dan SPT tahunannya tidak perlu lagi dilaporkan. 

4. Kewajiban perpajakan terkait kasus yang dialami pasangan suami  

istri  yaitu Bapak Agus dan Ibu Siska apabila dilihat dari kewajiban 

perpajakan yang seharusnya dilakukan jika melaporkan SPT 

tahunan terpisah, maka dilakukan secara masing-masing. Dalam 

pelaporan SPT tahunannya Ibu Siska menggunakan formulir 1770 

S dan Bapak Agus melaporkan SPT tahunannya menggunakan 

formulir 1770.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat memberikan 

saran :  

1. Bagi wajib pajak  

Wajib pajak diharapkan dapat mengetahui peraturan perpajakan 

yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya sehingga tidak 

terjadi kasus seperti Bapak Agus dan Ibu Siska. Dimana 

seharusnya menggunakan NPWP digabung dan Ibu Siska 

menghapus NPWP nya dan mengikuti NPWP suaminya yaitu 

Bapak Agus. Apabila wajib pajak tetap memilih untuk 

melaporkan secara terpisah maka istri harus mengajukan 

NPWP sendiri, lalu dalam SPT Tahunan harus menggunakan 

mekanisme penghitungan PH-MT dengan menyertakan 

Lampiran PH-MT dimana pajak terutangnya dihitung dengan 

melakukan penggabungan penghasilan neto suami dan istri lalu 

dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan 

penghasilan neto mereka. 

2. Bagi Bapak Agus dan Ibu Siska 

Dalam permasalahan ini sebaiknya Bapak Agus dan Ibu Siska 

melaporkan penghasilannya dengan digabung. Walaupun 

penghitungan pajak yang terutang apabila melaporkan dengan 

NPWP digabung maupun jika melaporkan tersendiri diperoleh 
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hasil yang sama yaitu NIHIL, namun penggabungan NPWP 

akan lebih mempermudah dalam proses penghitungan dan 

pelaporan pajak. Selain itu dalam penyelesaian permasalahan 

ini seharusnya Bapak Agus tidak perlu melakukan 

pemindahbukuan karena rumah tersebut atas nama Bapak Agus 

sehingga penghasilan atas sewa rumah tersebut sudah benar 

dipotong PPh Final dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh 

Final Pasal 4 Ayat (2) oleh Bapak Agus. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperjelas, 

memperdalam mengenai pelaporan SPT orang pribadi yaitu 

pasangan suami istri yang memiliki NPWP terpisah dan 

digabung. Seperti suami yang memiliki  penghasilan dan istri 

yang juga memiliki penghasilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


