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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tuan X memiliki usaha di bidang grosir onderdil motor, kewajiban 

perpajakannya masih atas nama orang pribadi. Tuan X telah berNPWP dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan yaitu menyetor PPh final 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 selama tahun 

2017 omset yang didapatkan tuan X adalah Rp 4.474.902.300 dan 

membayar PPh final sebesar Rp 44.749.023. Omzet dari usaha Tuan X 

setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga Tuan X memperkirakan 

omzetnya dapat melebihi dari 4,8 milyar, dan Tuan X akan 

mempertimbangkan kegiatan usahanya tersebut berubah menjadi badan 

hukum dalam bentuk PT. Dalam kewajiban perpajakannya Tuan X 

mengharapkan keuntungan yang besar dan memperkecil pajak yang dibayar 

tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga 

Tuan X ingin membandingkan bagaimana perlakuan perpajakan apabila 

Tuan X menghitung pajak menggunakan NPWP pribadi dengan perlakuan 

perpajakan apabila Tuan X menghitung pajak menggunakan NPWP PT. 

2. Apabila Tuan X tetap menggunakan NPWP pribadi, maka menghasilkan 

PPh terutang Rp 35.086.500  dan angsuran PPh pasal 25nya setiap bulan   

adalah Rp 2.923.875. Sedangkan jika Tuan X menggunakan NPWP PT, 

menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 107.836.566 dan angsuran PPh pasal 

25 nya setiap bulan PT X adalah Rp 8.986.380. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan, bahwa perhitungan PPh pasal 25 yang lebih menguntungkan 

tetapi tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan bagi Tuan 

X adalah sebaiknya kasus Tuan X ini lebih menguntungkan jika 

menggunakan NPWP pribadi. 
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5.2 Saran 

Dalam penelitian ini penulis menarik saran sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak  

Wajib Pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlakun di 

Indonesia dan penerapannya karena sistem perpajakan di Indonesia 

menganut system self assessment. Kasus Tuan X ini lebih 

menguntungkan jika tetap menggunakan NPWP badan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjunya diharapkan dapat lebih memberikan gambaran 

pelaporan surat pemberitahuan (SPT) nya Orang Pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


