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BAB V 

 
PENUTUP 

 
 
 
 

5.1       Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 
1.   Pada tahun 2017 CV SAK memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.875.240.000. 

 
Oleh karena itu CV SAK termasuk dalam kriteria Wajib Pajak UMKM. Dengan 

demikian dalam menghitung pajak atas penghasilan yang diterimanya maka CV SAK 

berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013. Penghitungan PPh Final dilakukan dengan mengkalikan tarif pajak sebesar 1% 

dengan peredaran bruto sehingga dapat diketahui besarnya PPh Final  yang harus 

dibayarkan oleh CV SAK pada setiap masa pajak. Dalam hal ini CV SAK telah 

melakukan pelaporan penghasilan bruto yang diterimanya selama tahun 2017 sebesar 

Rp 2.875.240.000. 

2.   Adapun beberapa kesalahan yang dilakukan CV SAK dalam membayar pajak selama 

tahun 2017 yaitu bulan Januari 2017 CV SAK salah memilih Kode Jenis Setoran (KJS). 

Kode yang seharusnya dipilih untuk jenis pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas 

penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu 

adalah 420. Namun CV SAK justru memilih kode 320 yang merupakan kode untuk 

pembayaran SKPKBT PPh Pasal 4 Ayat (2), kemudian Februari 2016 CV SAK salah 

dalam memasukkan jumlah pajak yang terutang. Jumlah PPh Final yang dimasukkan 

terlalu besar sebesar Rp 1.000.000. Dan kesalahan terakhir adalah bulan November CV 

SAK salah dalam memilih masa pajak. Seharusnya CV SAK melakukan pembayaran 

PPh Final untuk masa pajak November 2017.
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3.   Beberapa kesalahan tersebut dapat menyebabkan CV SAK mengalami kerugian karena 

akan dianggap belum atau tidak membayar PPh Final yang seharusnya terutang. Apabila 

demikian maka CV SAK dapat dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan 

membayar pajak. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan di atas maka

 solusi   yang   dapat   dilakukan   CV   SAK   adalah   dengan   melakukan 

pemindahbukuan.  Pemindahbukuan  merupakan  proses  memindahkan  penerimaan 

pajak yang salah untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang seharusnya. 

 

 
 

5.2       Saran 

 
Berdasarkan penelitian penulis dapat mengambil saran sebagai berikut: 

 
1.   Bagi wajib pajak 

 
Wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

contohnya mengenai masalah dalam penelitian ini yaitu pemindahbukuan dimana wajib 

pajak harus paham agar dapat menemukan solusi apabila terdapat kesalahan dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya 

 
Peneliti selanjutnya di harapkan dapat lebih mengetahui dan memperdalam mengenai 

permasalahan pemindahbukuan yang belum di bahas dalam penelitian ini. Contohnya 

kesalahan dalam menulis NPWP maupun nama wajib pajak ke dalam SSP, kemudian 

dilakukan pemindahbukuan. Selain itu, memperbaharui peraturan perpajakan  yang 

terbaru yaitu PP 46 Tahun 2013 yang telah digantikan oleh PP 23 Tahun 2018 yang 

mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018 bagi wajib pajak UMKM.


