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5. BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, dan pembahasan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. CV. WOY adalah Wajib Pajak badan yang bergerak dalam usaha dagang, 

sudah mempunyai NPWP dan dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013. Pada tahun 2014 CV. WOY telah melaporkan dan 

membayarkan PP 46 sebesar Rp 12.496.622, lalu pada tahun 2015 sebesar 

Rp 13.213.994, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 19.439.885, dan 

pada tahun 2017 sebesar Rp 22.010.189. 

2. Kinerja keuangan perusahaan CV. WOY berdasarkan laba setelah pajak 

melalui perhitungan Net Profit Margin pada tahun 2014 sebesar 2,2% dan 

pada tahun 2015 sebesar 7,3% mengalami kenaikan. Sedangkan pada 

tahun 2015 sebesar 7,3%, lalu pada tahun 2016 sebesar 7,2%, dan pada 

tahun 2017 sebesar 7,1% mengalami penurunan. 

3. Perbandingan perhitungan pajak CV. WOY berdasarkan peramalan laba 

dan peredaran bruto lebih menguntungkan menggunakan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dibanding menggunakan Pajak 

Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17, walau terdapat jangka waktu 

pengenaannya selama 4 tahun dan harus kembali menggunakan PPh 

berdasarkan tarif Pasal 17 setelah masa pengenaannya berakhir. Dengan 
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memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 CV. WOY dapat menghemat pajak 

terutang dari tahun 2019 hingga 2022 sebesar Rp 108.908.076.  

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, dan pembahasan maka penulis 

dapat mengambil saran bagi beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

CV. WOY sebagai wajib pajak diharapkan dapat menggunakan PP Nomor 

23 Tahun 2018 sehingga dapat memahami kewajiban perpajakan yang 

harus dilakukan, mulai dari penghitungan, penyetoran dan pelaporan 

sesuai dengan syarat dan jangka waktu pengenaannya. Setelah jangka 

waktu pengenaannya berakhir harus kembali menggunakan PPh 

berdasarkan tarif Pasal 17  sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam 

pembayaran dan pelaporan pajak.  

2. Bagi KKP 

 KKP sebagai pihak yang dipercaya wajib pajak diharapkan dapat 

menyarankan kepada CV. WOY untuk menggunakan PP Nomor 23 Tahun 

2018 sehingga dapat menghemat pajak terutang lebih besar serta 

bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang dapat 

dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah kewajiban perpajakan 

wajib pajak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat terhindar 

dari sanksi administrasi perpajakan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih membahas dengan jelas mengenai penghitungan PPh sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga bagi para pembaca 

yang masih awam dengan pajak dapat lebih memahami dan dapat 

melakukan penghitungan pajak sendiri, serta dapat membandingkan 

kinerja perusahaan dari segi keuangan dengan perusahan lain yang 

bergerak dalam bidang yang sama sehingga dapat mengetahui apakah 

kinerja perusahaan yang bersangkutan baik atau buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


