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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penulis menarik kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dislesaikan ini sebagai 

berikut:  

1. Penghasilan yang diterima oleh Bapak Toni selama 5 tahun yang lalu masih 

berkisar antara Rp 890.529.000 hingga Rp 1.294.138.000 per tahun. 

Penghasilan tersebut belum mencapai Rp 4.800.000.000 sehingga dikenakan 

pajak dengan tarif 1% dari omset setiap bulannya sesuai dengan PP 46 secara 

final.  

2. Berubahnya peraturan pajak PP 46 menjadi PP 23/2018 menyebabkan 

perubahan dasar pengenaan pajak Bpk Toni. PP 23/2018 yang mulai berlaku 

Juli 2018 ini mempunyai tarif 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat 

opsional karena wajib pajak bebas memilih antara menggunakan PP 23 tahun 

2018 atau PPh pasal 17. Selain itu juga PP 23/2018 hanya berlaku selama 7 

tahun untuk orang pribadi maka Bpk Toni setelah 7 tahun kedepan wajib 

menggunakan PPh 17. 

3. Tarif pajak opsional akan mempengaruhi besaran pajak yang akan dibayar 

oleh Bapak Toni. Maka diperlukan Tax Planning untuk 7 tahun berikutnya. 

Dengan menggunakan perhitungan regresi maka dapat memperkirakan 
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penghasilan tersebut. Hasil perkiraan penghasilan 7 tahun kedepan menjadi 

dasar perkiraan pembayaran pajak Bapak Toni. Dan didapatkan hasil 

perkiraan omset selama 7 tahun ke depan masih kurang dari 4,8 milyar rupiah.  

4. Pembayaran pajak terutang berdasarkan PP 23/2018 dan berdasarkan PPh 

pasal 17 dibandingkan. Setelah dihitung maka perkiraan pembayaran pajak 

selama 7 tahun kedepan PP 23/2018 sebesar Rp 58.874.464 sedangkan PPh 

pasal 17 sebesar Rp 555.866.958. 

5. Setelah penghitungan secara statistik maka perkiraan penghasilan Bpk. Toni 

selama 7 tahun kedepan masih kurang dari Rp 4.800.000.000. Penulis 

menyarankan Bpk Toni untuk menggunakan PP 23/2018 karena pengenaan 

pajaknya jauh lebih kecil dari pada menggunakan PPh 17. Tetapi konsekuensi 

yang harus diterima bahwa PP 23/2018 tidak memperhitungkan laba bersih 

sehingga bila terdapat kerugian pendapatan maka akan tetap dikenakan pajak 

sebesar 0.5% dari omset. Dan ketika menggunakan PP 23/2018 maka Bapak 

Toni harus membuat laporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan 

mencantumkan PPh final  yang telah dipotong setiap bulan pada lampiran 

SPT. Ketika sudah mencapai 7 tahun maka Bapak Toni diharuskan 

menggunakan PPh pasal 17, dan disarankan menggunakan pembukuan bukan 

lagi pencatatan. 

 

 

 



37 
 

 

5.2 Saran 

Penulis mempunyai beberapa saran dan juga pendapat dalam menjawab 

rumusan masalah yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan Tax Planning 

tarif pajak opsional terhadap kegiatan usaha Bpk Toni: 

 

1. Untuk wajib pajak 

Wajib pajak diharapkan memanfaatkan PP 23/2018 selama jangka waktu 

maksimal yang telah ditetapkan agar dapat melakukan penghematan pajak. 

Penghematan pajak sebaiknya juga dibarengi dengan pengembangan 

usahanya.  

2. Untuk Kantor Konsultan Pajak 

Kantor Konsultan Pajak selaku mitra wajib pajak dalam mengkomunikasikan 

perpajakannya diharapkan dapat senantiasa membantu wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PP 23/2018. Dan memberikan 

gambaran perhitungan PPh terutang wajib pajak perorangan setelah 7 tahun ke 

depan dengan menggunakan PPh pasal 17.  

3. Untuk Penulis Berikutnya 

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi bagi penulis berikutnya 

dalam penulisan Tax Planning tarif pajak opsional PP 23/2018 dan PPh 17. 

Penulis berikutnya dapat menambahkan pengenaan pajak terhadap kegiatan 

usaha orang pribadi yang menggunakan metode pembukuan.


