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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, pembahasan dan analisis, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. CV.XYZ merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

bengkel mobil, dimana kegiatan operasionalnya adalah melakukan 

perbaikan mobil dan juga menerima jasa angkutan barang atau jasa logistik. 

Omzet yang diperoleh CV.XYZ pada tahun 2015 sebesar Rp 

302.800.000,00. Karena omzet CV.XYZ tersebut kurang dari 4,8M, maka 

berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 CV.XYZ dikenakan PPh final sebesar 

1% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya. Jadi PPh Final yang 

telah dibayar CV.XYZ tahun 2015 adalah Rp 3.028.000,00. 

2. Selain dikenakan PPh Final, CV.XYZ juga dipotong PPh Pasal 23 oleh 

lawan transaksi atas jasa pengangkutan barang atau jasa logistik yang 

dilakukannya. Nilai transaksi atas kegiatan tersebut sebesar Rp 20.323.389 

dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% yaitu senilai Rp 406,468.  

3. CV.XYZ dikenakan pajak sebanyak dua kali atau pajak berganda atas satu 

transaksi yang sama yaitu setelah dikenakan PPh Final karena omzet yang 

didapatkan kurang dari 4,8 M per tahun, CV.XYZ masih dipotong PPh Pasal 

23 atas penyediaan jasa pengangkutan barang oleh lawan transaksinya. 

Transaksi tersebut memberatkan CV.XYZ. Oleh karena itu solusi yang 

dapat dilakukan oleh CV.XYZ adalah mengajukan Surat Keterangan Bebas 

pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 bagi wajib pajak yang 

dikenai PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. 

4. Pada Januari 2016 CV.XYZ telah mendapatkan SKB dari KPP terdaftar dan 

telah melakukan proses legalisasi SKB untuk dapat digunakan sebagai bukti 

agar mendapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi. 

Namun pada bulan Agustus 2016 saat CV.XYZ melakukan jasa 
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pengangkutan barang terjadi kesalahan yaitu pihak lawan transaksi tetap 

melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut. 

  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, pembahasan dan analisis maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak  

 Wajib pajak harus segera menyusun pencatatan dengan cepat 

mendapatkan SKB serta paham dan mengetahui mengenai peraturan 

undang-undang perpajakan yang berlaku, contohnya adalah PER-

21/PJ/2014 mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dapat digunakan 

oleh wajib pajak dengan kriteria omsetnya dibawah 4,8 M per tahun dan 

apabila wajib pajak tersebut juga dipotong atau dipungut PPh lainnya seperti 

misalnya PPh 23, maka dengan mengajukan SKB dapat pembebasan 

pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam, memperbaharui 

dan memberikan masukan tentang adanya perubahan tarif dari PPh Final 

1% menjadi 0,5%  mulai 01 Juli 2018 dan apakah peraturan mengenai 

SKBnya tetap sama seperti peraturan yang sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 


