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5. BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT ABC merupakan wajib pajak badan yang pada tahun 2015 

memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 10 M. Oleh karena itu dalam 

menghitung Pajak Penghasilan tahun 2015, PT ABC menggunakan 

tarif Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan 

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Berdasarkan 

penghitungan diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak PT ABC yaitu 

Rp 1.570.000.000 sehingga PPh terutang PT ABC pada tahun 2015 

yaitu sebesar Rp 298.300.000. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang 

harus dibayar PT ABC tahun 2016 yaitu Rp 22.677.842 per bulan. 

2. PT ABC telah menyetor PPh Badan untuk tahun 2015 secara online 

melalui aplikasi e-billing pada tanggal 28 April 2016. Dalam 

melakukan pengisian Surat Setoran Pajak, PT ABC memilih KAP 

411126 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan KJS 200 untuk 

pembayaran pajak yang masih harus dibayar pada tahun 2015 dengan 

jumlah sebesar Rp 27.493.340. 

3. PT ABC melakukan pelaporan pajak menggunakan SPT Tahunan 

1771 yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan dengan 
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melampirkan laporan keuangan selama tahun 2015 serta 

membubuhkan tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan. PT ABC 

telah melakukan pelaporan SPT ke KPP setempat pada tanggal 29 

April 2016. 

5.2. Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak Badan 

Bagi wajib pajak badan seharusnya lebih aktif dalam 

menghitung penghasilan yang diterimanya dan lebih update supaya 

dapat mengetahui berapa tarif yang akan dikenakan jika memiliki 

peredaran bruto tertentu, supaya tidak tekena sanksi administrasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi atau Bentuk Usaha 

Tetap (BUT). Topik yang dapat dijadikan bahan pembahasan 

misalnya perbedaan pengenaan tarif dan penghitungan Pajak 

Penghasilan terhadap masing-masing Wajib Pajak, apakah perlu 

disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diterima atau tidak.  

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

 Pihak KKP disarankan untuk selalu memantau dan mengingatkan 

para Wajib Pajak yang menjadi kliennya dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor dan 
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melaporkan pajak sehingga Wajib Pajak tidak keliru dalam 

menggunakan tarif pajak ataupun dalam memahami peraturan 

perpajakan terbaru. Dengan demikian Wajib Pajak dapat terhindar dari 

pengenaan sanksi administrasi perpajakan baik berupa bunga maupun 

denda.  

 

 

 

 

 

 


