
28 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, dan pembahasan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT.ABC merupakan badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan 

pelumas kendaraan yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 

pertahun, maka PT.ABC mengikuti Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 

2013 dengan tarif PPh Final sebesar 1%. Selama kurun waktu tahun 2017 

PT.ABC telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyetor PPh 

Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 40.660.730 dan hingga Juli 2018 sebesar 

Rp 25.586.325. 

2. Pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya PT.ABC telah 

melakukan beberapa kesalahan. Pada Februari 2017 salah kode setor yaitu 

yang seharusnya 411128-420 diinput 411126-100, Agustus 2017 

melakukan pembayaran pajak ganda pada bulan September, lalu pada 

bulan September 2017 terjadi transaksi kurang bayar sebesar Rp 500.000, 

dan yang terakhir pada bulan Juni 2018 melakukan kesalahan kembali 

dalam penginputan data Surat Setoran Pajak (SSP) yang seharusnya PPh 

Final terutang Juni 2018 terinput Juli 2018. 

3. Konsekuensi yang harus dialami PT.ABC terhadap beberapa kesalahan 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh final Pasal 4 Ayat 2 adalah 

dengan melakukan pemindahbukuan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian terhadap kasus yang terjadi maka penulis memberikan 

saran, sebagai berikut: 
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1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengalaman dan menjadi bahan 

pembelajaran sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama 

masa perkuliahan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

2. Bagi KKP 

Diharapkan dapat lebih teliti dalam penginputan data sehingga pada saat 

dihitung, dibayarkan, dan disetorkan tidak terjadi kesalahan yang serupa  

dan dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian kasus yang serupa terkait 

PPh Final Pasal 4 Ayat 2. 

3. Bagi Perusahaan 

Nantinya dapat lebih selektif dalam memilih jasa konsultan sehingga 

diharapkan tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan 

perusahaan dalam bentuk waktu maupun materi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini 

maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya supaya dapat menambahkan 

beberapa informasi mengenai pemindahbukuan dan perhitungan-

perhitungannya secara lebih rinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


