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4. BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koperasi Sejahtera selama tahun pajak 2017 telah melakukan penghitungan 

pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku diantaranya 

menghitung PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas peredaran 

bruto yang diterima setiap bulan dengan tarif 1% dan jumlah PPh Final yang 

telah dibayar selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1,675.170. Selain itu 

Koperasi Sejahtera telah melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas 

bunga simpanan yang diterima anggota koperasi pada masa pajak Januari 

2017 sesuai tarif yang berlaku yaitu 10% sehingga penghitungan pajak 

terutang menghasilkan jumlah sebesar Rp 2.161.750. 

2. Koperasi Sejahtera selama tahun pajak 2017 telah menyetorkan setiap jenis 

pajak yang terutang dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku 

yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Elektronik yang diakses 

melalui e-billing kemudian melakukan pembayaran ke bank persepsi sebelum 

tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini Koperasi Sejahtera menyetorkan PPh Final 

berdasarkan PP 46 Tahun 2013 menggunakan KAP 411128 dan KJS 420. 
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Sementara PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga simpanan disetorkan dengan KAP 

411128 dan KJS 417. 

3. Koperasi Sejahtera selama tahun pajak 2017 telah melaporkan kewajiban 

perpajakannya dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat 

waktu. Koperasi Sejahtera melaporkan penghasilannya menggunakan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan 1771 serta melampirkan rekap pembayaran PPh 

Final per masa pajak dan laporan keuangan. Kemudian Koperasi Sejahtera 

sebagai pemotong pajak atas bunga simpanan anggotanya juga telah 

melaporkan pajak menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 

Ayat (2).  

4. Koperasi Sejahtera selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan baik dalam 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Oleh karena itu Koperasi 

Sejahtera tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dalam bidang 

perpajakan. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak antara lain : 

1. Bagi Koperasi Sejahtera 

 Koperasi Sejahtera diharapkan dapat terus mempertahankan statusnya 

sebagai Wajib Pajak patuh dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Selain itu Koperasi Sejahtera diharapkan terus 
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memperbaharui perkembangan informasi perpajakan sehingga dapat terus 

mengikuti peraturan-peraturan baru yang berlaku. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan terkait 

kewajiban perpajakan koperasi atau badan usaha lainnya yang memiliki omzet 

kurang dari Rp 4.800.000.000 dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai 

penurunan tarif PPh Final menjadi sebesar 0,5%. Selain itu peneliti 

selanjutnya juga dapat melakukan pembahasan mengenai pemenuhan 

kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan bidang usaha lainnya 

yang belum pernah dijadikan bahan pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan misanya bidang ekspor impor, pertambangan, perkebunan, dan lain-

lain. 
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