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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan dan pembahasan maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. LH merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang 

pengepakan serbuk minuman sachet. Kegiatan PT. LH dimulai dari 

permintaan konsumen untuk mengepak serbuk minuman sachet dan 

memberi merk pada sachet tersebut. PT. LH menyewakan usahanya 

tersebut kepada PT. BT yaitu menyewakan mesin, peraatan, tenaga kerja, 

dan seluruh fasilitas pabrik yang digunakan untuk menunjang 

berlangsungnya kegiatan produksi PT. BT. Sehingga, PT. LH tidak 

langsung mendapatkan penghasilan dari kegiatan produksi minuman 

sachet, melainkan mendapatkan penghasilan dari sewa oleh PT. BT. Pada 

tahun 2017, penghasilan yang didapat PT. LH adalah 1.800.000.000. 

Karena PT.LH omset dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, 

maka kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. LH selama ini 

adalah menyetor PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 

tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omset setiap bulan. Selain itu, atas 

penghasilan sewa PT. LH dipotong PPh pasal 23 oleh PT. BT yaitu 2% 

dikalikan dengan penghasilan sewa 2% dikalikan dengan penghasilan 

sewa setiap bulan yang didapat PT.LH. 

2. Karena PT. LH dikenakan pajak 2 kali yaitu membayar PPh final 1% dan 

PPh pasal 23 sebesar 2%, maka PT. LH keberatan dalam pembayaran 
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pajak tersebut sehingga mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang 

diajukan oleh PT.LH ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftarnya. 

Dalam mengajukan SKB ada persyaratan yang harus dilengkapi PT.LH 

yaitu mengisi formulir permohonan SKB, bukti bayar PPh final 1% dan 

surat perjanjian kerjasama sewa menyewa fasilitas pabrik antara PT LH 

dan PT BT serta SPT tahunan PPh badan PT LH pada tahun 2016 (tahun 

sebelum mengajukan SKB). Dengan keluarnya surat legalisir SKB, maka 

PT. LH dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 23. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan dan pembahasan maka penulis 

dapat menarik saran sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan sepeti halnya 

pengajuan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 23. Sehingga kasus 

seperti yang dialami PT. LH tidak terjadi kembali dan wajib pajak dapat 

menerima keuntungan dari pemahamannya mengenai peraturan 

perpajakan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui dan memperdalam 

tentang surat keterangan bebas (SKB) tidak hanya atas PPh pasal 23 

melainkan juga, SKB PPh pasal 22 dan SKB PPN yang juga bermanfaat 

untuk wajib pajak dalam menjalankan usahanya. 

 




