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4. BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Perhitungan Kewajiban PPh Final Koperasi Sejahtera Tahun 2017 

 Koperasi termasuk salah satu jenis badan usaha sama seperti PT, CV, yayasan 

atau lembaga. Koperasi Sejahtera merupakan koperasi yang berjenis simpan pinjam. 

Koperasi Sejahtera berdiri di Semarang pada tahun 2016. Sebagai wajib pajak badan, 

Koperasi Sejahtera memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi yaitu 

membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan yang telah diterima.  

Penghasilan koperasi simpan pinjam berasal dari bunga pinjaman atas 

sejumlah uang yang dipinjam oleh anggota koperasi. Atas penghasilan yang 

diterimanya tersebut Koperasi Sejahtera memiliki kewajiban melakukan pemotongan 

pajak atas bunga simpanan yang diterima anggota koperasi  Kewajiban perpajakan 

Koperasi Sejahtera meliputi beberapa jenis pajak berikut ini : 

4.1.1 PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun  2013 

 Koperasi Sejahtera merupakan wajib pajak badan yang memiliki 

omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa atas penghasilan dari 

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam hal ini 
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yang dimaksud Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari usaha 

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak 

Penghasilan yang bersifat final ditetapkan sebesar 1% dari peredaran bruto 

yang diterima setiap bulan. Oleh karena itu atas penghasilan yang diterima 

Koperasi Sejahtera dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari 

peredaran bruto setiap bulan. 

 Pada bulan Januari 2017 Koperasi Sejahtera memiliki peredaran bruto 

sebesar Rp 12.487.500 maka perhitungan Pajak Penghasilan Final atas 

penghasilan tersebut yaitu sebagai berikut : 

PPh Final Januari 2017 = Tarif X Peredaran bruto Januari 2017 

    = 1% X Rp 12.487.500 

    = Rp 124.875 

Jadi pajak terutang Koperasi Sejahtera pada bulan Januari adalah sebesar Rp 

124.875. 

Berikut ini akan ditampilkan perhitungan PPh Final yang harus disetor oleh 

Koperasi Sejahtera selama tahun 2017. 
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Tabel 4.1 Perhitungan PPh Final Terutang Koperasi Sejahtera Selama 

Tahun 2017 

Masa Pajak Peredaran Bruto PPh Final 1% 

Januari Rp 12.487.500   Rp    124.875  

Februari Rp 12.660.000   Rp    126.600  

Maret  Rp 13.890.000   Rp    138.900  

April  Rp 13.087.500   Rp    130.875  

Mei  Rp 14.580.000   Rp    145.800  

Juni  Rp   9.975.750   Rp      99.758  

Juli  Rp 15.540.750   Rp    155.408  

Agustus  Rp 14.198.250   Rp    141.983  

September  Rp 14.715.750   Rp    147.158  

Oktober  Rp 15.548.250   Rp    155.483  

November Rp 14.295.750  Rp    142.958  

Desember Rp 16.537.500  Rp    165.375  

    

Total Rp         167.517.000  Rp 1.675.170  

Sumber : Koperasi Sejahtera, 2017. 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa peredaran bruto Koperasi 

Sejahtera selama tahun 2017 yaitu Rp 167.517.000 dan atas peredaran tersebut 

Koperasi Sejahtera harus membayar PPh Final sebesar Rp 1.675.170. 

 

 

 



28 
 

4.1.2 PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan Koperasi 

 Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai koperasi simpan pinjam, 

Koperasi Sejahtera memiliki kewajiban untuk membagikan bunga simpanan 

kepada para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi simpan pinjam yang 

menyimpan uang di koperasi tersebut berhak menerima bunga atas simpanan 

miliknya. Dalam hal ini Koperasi Sejahtera juga memiliki kewajiban untuk 

melakukan pemotongan pajak atas bunga simpanan koperasi tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan berupa bunga simpanan yang 

dibayarkan koperasi kepada anggotanya dikenakan Pajak Penghasilan yang 

bersifat final atau PPh Pasal 4 Ayat (2). Namun bunga simpanan yang 

dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak termasuk bunga yang berasal dari Sisa 

Hasil Usaha (SHU). Tarif yang dikenakan atas bunga simpanan koperasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu untuk penghasilan dari bunga simpanan 

koperasi dengan jumlah kurang dari Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu 

rupiah) dikenakan tarif pajak 0%. Sedangkan untuk penghasilan dari bunga 

simpanan koperasi dengan jumlah lebih dari Rp 240.000 dikenakan tarif 

sebesar 10%.  

 Pada Januari 2017 Koperasi Sejahtera membagikan bunga simpanan 

koperasi kepada para anggotanya dengan jumlah sebesar Rp 21.617.500. Atas 

bunga simpanan tersebut Koperasi Sejahtera wajib melakukan pemotongan 

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dengan perhitungan sebagai beriku: 
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PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang = Tarif X Dasar Pengenaan Pajak 

     = 10% X Rp 21.617.500 

     = Rp 2.161.750 

Jadi pajak yang harus disetor Koperasi Sejahtera masa Januari 2017 atas 

bunga simpanan koperasi yaitu sebesar Rp 2.161.750. 

 

4.2. Penyetoran PPh Final Koperasi Sejahtera Tahun 2017 

 Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak tidak berhenti 

sampai pada menghitung pajak yang terutang, tetapi juga menyetorkan atau 

membayar pajak tersebut ke kas negara. Adapun sistem pembayaran pajak di 

Indonesia saat ini sudah dapat dilakukan secara online atau disebut dengan e-billing, 

sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam hal menghemat waktu, biaya dan 

tenaga. Begitu pula dengan yang harus dilakukan oleh Koperasi Sejahtera. Setelah 

menghitung jumlah pajak yang terutang maka Koperasi Sejahtera wajib menyetorkan 

pajak tersebut. Koperasi Sejahtera melakukan pembayaran pajak secara online 

melalui laman sse.pajak.go.id dan membayarkan pajak ke Kantor Pos atau Bank 

persepsi. Berikut ini penjelasan mengenai pajak yang harus dibayarkan Koperasi 

Sejahtera sesuai dengan jenis pajak masing-masing. 

4.2.1 PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun  2013 

 Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan perhitungan PPh 

Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang harus dibayarkan Koperasi 

Sejahtera atas penghasilan bruto yang diterima dalam satu masa pajak. Setelah 
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mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar, maka Koperasi Sejahtera 

harus melakukan pembayaran pajak. 

 Dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau yang saat ini disebut 

Surat Setoran Elektronik (SSE), Koperasi Sejahtera harus menginput data 

yang benar seperti nama wajib pajak, NPWP dan alamat sesuai dengan yang 

terdaftar di KPP setempat. Selain itu Koperasi Sejahtera juga harus memilih 

kode jenis pajak dan kode jenis setoran dengan benar sesuai dengan jenis 

pajak yang akan dibayar. Untuk pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 

Tahun 2013 maka Kode Akun Pajak (KAP) yang harus dipilih yaitu 411128 

dengan Kode Jenis Setoran (KJS) yaitu 420 untuk wajib pajak yang memiliki 

penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu Koperasi Sejahtera 

juga harus memasukkan jumlah pajak terutang dengan benar agar tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Misalnya untuk masa Januari 

2017 jumlah pajak yang harus disetor yaitu sebesar Rp 124.875. Kewajiban 

membayar pajak untuk jenis PPh Final ini dapat dilakukan paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila 

melewati batas waktu tersebut dapat dikenakan sanksi keterlambatan 

membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yaitu sebesar 2% per 

bulan. 
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4.2.2 PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan Koperasi 

 Langkah yang harus dilakukan Koperasi Sejahtera setelah menghitung 

pajak yaitu membayar pajak yang terutang. Cara yang dilakukan sama halnya 

dengan penjelasan sebelumnya, yang membedakan adalah data yang diinput 

saat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam melakukan pembayaran pajak 

atas bunga simpanan koperasi maka Koperasi Sejahtera mengisi SSP dengan 

memilih Kode Akun Pajak (KAP) 411128 yang merupakan kode untuk jenis 

pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) dan memilih kode jenis setoran 417 untuk 

pembayaran bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

koperasi yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Koperasi Sejahtera wajib 

melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga simpanan 

koperasi ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya 

masa pajak. Berdasarkan perhitungan sebelumnya maka dapat diketahui 

jumlah pajak yang dibayarkan oleh Koperasi Sejahtera untuk masa Januari 

2017 yaitu sebesar Rp 2.161.750. Jadi untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) masa 

Januari 2017 telah disetorkan Koperasi Sejahtera tanggal 17 Februari 2017. 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa apabila wajib pajak terlambat 

melakukan pembayaran pajak maka dapat dikenakan sanksi sebesar 2% per 

bulan dari jumlah pajak yang terutang. 
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4.3. Pelaporan PPh Final Koperasi Sejahtera Tahun 2017 

 Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Sejahtera tidak 

berhenti sampai pada menghitung kemudian menyetorkan pajak yang terutang, tetapi 

Koperasi Sejahtera juga wajib melaporkan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT). 

Berikut ini akan dibahas bagaimana pelaporan pajak yang harus dilakukan Koperasi 

Sejahtera disesuaikan dengan masing-masing jenis pajak yang terutang. 

4.3.1 PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun  2013 

 Koperasi Sejahtera merupakan wajib pajak badan dengan omzet 

kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun, oleh karena itu Koperasi Sejahtera 

dikenakan PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh setiap 

bulan. Dengan demikian setiap bulan atau setiap masa pajak Koperasi 

Sejahtera memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh Final atas penghasilan 

yang diterimanya. Namun untuk jenis pajak ini, Koperasi Sejahtera tidak perlu 

melakukan pelaporan pajak tersendiri menggunakan SPT setiap bulan. Hal ini 

disebabkan karena pada saat menyetorkan PPh Final berdasarkan PP 46 

Tahun 2013 ini wajib pajak sudah dianggap sekaligus melaporkan pajak. 

Namun Koperasi Sejahtera tetap harus melaporkan SPT setiap satu tahun 

sekali pada akhir tahun pajak.  

 SPT yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan PPh Final 

yaitu SPT Tahunan 1771 yang merupakan jenis SPT yang diperuntukkan bagi 

wajib pajak badan. Formulir SPT Tahunan 1771 Lampiran I Bagian I diisi 

sesuai jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri yang diterima, 
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kemudian pada kolom Penghasilan yang Dikenakan PPh Final diisi sesuai 

jumlah penghasilan bruto Koperasi Sejahtera yang telah dipotong PPh Final 

selama tahun 2017 yaitu Rp 167.517.000. Pada Lampiran IV Bagian A Nomor 

14, kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi sesuai dengan jumlah penghasilan 

bruto selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp 167.517.000, dan kolom tarif diisi 

1% dan kolom PPh Terutang adalah 1% dari penghasilan bruto atau sejumlah 

total PPh Final yang telah disetorkan Koperasi Sejahtera selama tahun 2017 

yaitu Rp 1.675.170. Setelah itu pada bagian SPT 1771 Induk yang perlu diisi 

hanya Bagian F Nomor 15 yaitu berupa nilai PPh Terutang yang jumlahnya 

sama dengan nilai PPh Terutang pada Lampiran IV. 

 Selain itu saat melaporkan SPT Tahunan, Koperasi Sejahtera juga 

wajib melampirkan rekap daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh 

Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per masa pajak dan pembukuan (laporan 

keuangan). SPT Tahunan paling lambat dilaporkan empat bulan setelah akhir 

tahun pajak atau pada tanggal 30 April tahun pajak berikutnya. Jadi Koperasi 

Sejahtera telah melaporkan SPT Tahunan 1771 tanggal 28 April 2018. 

Apabila terlambat melakukan pelaporan SPT Tahunan maka Koperasi 

Sejahtera dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan 

perpajakan yaitu denda sebesar Rp 1.000.000.  
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4.3.2 PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan Koperasi 

 Dalam kewajibannya sebagai koperasi simpan pinjam maka Koperasi 

Sejahtera wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga 

simpanan koperasi kepada anggota koperasi. Selain melakukan perhitungan 

dan penyetoran pajak atas bunga simpanan koperasi tersebut, Koperasi 

Sejahtera juga harus melaporkannya dengan menggunakan SPT Masa Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 

Ayat (2) tersebut dilakukan dengan mengisi Bagian B Nomor 8 yaitu bunga 

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang 

pribadi. Kolom Nilai Obyek Pajak diisi dengan jumlah bunga simpanan 

koperasi yang dibagikan kepada anggotanya yaitu Rp 21.617.500, kemudian 

tarif diisi sebesar 10% dan PPh yang dipotong/dipungut sendiri diisi dengan 

hasil perkalian jumlah bunga simpanan dengan tarif yaitu Rp 2.161.750. 

 Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 ini dilampiri dengan 

Surat Setoran Pajak serta Bukti Potong PPh Final Pasal 4 Ayat (2). SPT Masa 

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 

bulan berikutnya. Jadi PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga simpanan yang 

dibayarkan Koperasi Sejahtera kepada anggotanya untuk masa Januari 2017 

sejumlah Rp 2.161.750 telah dilaporkan ke KPP setempat pada 17 Februari 

2017. Apabila pelaporan SPT ini terlambat dilakukan maka Koperasi 

Sejahtera dapat dikenakan sanksi admnistrasi berupa denda sebesar Rp 

100.000. 
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