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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat 

menarik kesimpulan yaitu: 

1. NAS merupakan Event Organizer yang berdiri sejak tahun 2010, dan telah 

menjadi wajib pajak dari tahun tersebut. pendapatan yang diterima oleh 

EO NAS dalam 1 tahun pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 

2.535.987.000,00, maka setiap bulannya kewajiban perpajakan EO NAS 

adalah menyetor PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dikali omset setiap 

bulan. EO NAS jika diberi penghasilan oleh pemberi kerja juga harus 

dipotong PPh pasal 23  sebesar 2% atas jasa yang diberikan EO NAS. EO 

NAS mengisi acara pada ulang tahun bank BCA atas imbalan dari jasa 

tersebut yang harus dilakukan oleh bank BCA sebagai pemberi kerja 

adalah memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dikalikan dengan penghasilan 

EO NAS.  

2. Berdasarkan undang-undang perpajakan, EO NAS memiliki kewajiban 

perpajakan menyetor PPh final  pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari omset 

setiap bulan serta dipotong PPh pasal 23 apabila memberikan jasa event 

organizer tersebut kepada pemberi kerja, lalu pemberi kerja memberikan 

bukti pemotongan PPh pasal 23. Dalam hal ini, PPH pasal 23 yang dibayar 

oleh EO NAS dapat dibebaskan yaitu berdasarkan peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2013, dengan syarat melampirkan bukti 

bayar PPh final pasal 4 ayat 2 dan perjanjian dihadapan notaris atas 

pemberian jasa Event Organizer serta mengisi formulir surat keterangan 

bebas (SKB). Disebutkan bahwa pendapatan EO NAS selama setahun 

kurang dari Rp 4.800.000.000 dapat dibebaskan dari pemotongan PPh 

pasal 23 dengan syarat mealmpirkan bukti bayar PPh pasal 4 ayat 2 dan 
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perjanjian dihadapan notaris atas pemberian jasa Event Organizer serta 

mengisi formulir surat keterangan bebas (SKB). 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak harus mengetahui ketentuan perpajakan bukan hanya 

kewajiban pajak setiap bulan melainkan hal yang lain juga, seperti halnya 

surat keterangan bebas (SKB), sehingga wajib pajak apabila mengetahui 

mengenai SKB dan mengajukan SKB tersebut ke KPP, maka wajib pajak 

diuntungkan karena tidak perlu membayar PPh pasal 23 sebesar 2%. 

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Kantor Konsultan Pajak harus lebih tertib dan konsisten dalam 

memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui 

ketentuan perpajakan seperti halnya Surat Keterangan Bebas (SKB). 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperdalam, memperjelas dan 

memberikan arahan yang terstruktur mengenai SKB dan tata cara 

pengajuannya.  

 

 

 

 


