
33 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut; 

1.  Perusahaan ini mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015, dan telah 

menyetor PPh pasal 25 setiap bulannya dari bulan Juni 2015 sampai 

dengan Maret 2016, pada saat penyusunan SPT tahunan PPh badan PT. 

Bagus baru menyadari bahwa dalam laporan laba-ruginya omzet pada 

tahun 2015 kurang dari 4,8 M, sehingga seharusnya selama tahun 2016 

PT. Bagus menyetor PPh final sesuai PP 46 tahun 2013, tetapi 

kenyataannya PT. Bagus telah menyetor PPh pasal 25. Pembayaran pajak 

PPh pasal 25 dari bulan Juni 2015 ( perusahaan baru beroprasi ) sampai 

dengan bulan Maret 2016 ( sebelum SPT Tahunan PPh Badan ) sebesar Rp 

2.900.225 setiap bulan. 

2.  PT Bagus sudah terlanjur menyetor pajak PPh pasal 25 dari Januari 

sampai Maret 2016 maka solusi yang harus dilakukan oleh PT bagus 

adalah melakukan pemindahbukuan ke PPh Final 1% pada bulan Januari 

sebesar Rp. 2.900.225, Februari Rp. 2.864.390, dan Maret Rp. 2.900.225.  

PT Bagus juga harus membayar kurang bayar pada bulan Januari Rp. 

635.251 dan bulan Maret Rp. 817.315, Februari Lebih Bayar sebesar 

35.835 yang dipindahbukukan ke Pph Final masa April, selain itu karena 
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terlambat membayar dan melaporkan pajak maka ada denda dan bunga 

yang harus dibayar oleh PT Bagus dengan total Rp. 254.461.  

3. Kewajiban pajak penghasilan PT Bagus pada tahun 2015 adalah 

membayar Pph pasal 29 pada saat SPT tahun 2015 sebesar Rp. 22.437.498 

dibayar pada tanggal 27 April 2016 dan dilaporkan pada tanggal yang 

sama dengan menggunakan formulir 1771. 

 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil pembahsan diatas penulis menarik saran sebagai 

berikut; 

1. Bagi Wajib Pajak  

Wajib pajak harus mengetahui peraturan perundang undangan perpajakan 

yang menjadi kewajibannya, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan 

kesalahan seperti PT Bagus yang menimbulkan kerugian karena harus 

membayar sanksi administrasi berupa bunga karena terlambat bayar pajak 

pph psal 4 ayat 2 serta juga harus melakukan pemindahbukuan. 

 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya harus lebih memperjelas, memperdalam, dan 

memberikan masukan mengenai tatacara pemindahbukuan yang tidak 

hanya karena kesalhan setor jenis pajak melainkan hal lainnya seperti 

kesalahan dalam mencamtumkan masa pajak ataupun tahun pajak.  

 




