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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, perhitungan dan pembahasan yang telah 

dilakukan. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Selama tahun 2018 Koperasi Tunggal Maju dalam perihal penyetoran 

kewajiban perpajakannya menggunakan PPh final yaitu PP 46/3013 

dengan tarif 1%, karena memiliki omzet dibawah Rp 4.800.0000. Namun, 

pada tahun 2018 terdapat pembaruan peraturan baru yaitu PP 23/2018 

dengan tarif 0,5% dan pada bulan Juli 2018 sudah mulai diberlakukan. 

Tetapi, Koperasi Tunggal Maju untuk masa Juli hingga Desember 2018 

masih menggunakan perhitungan PP 46/2013. Maka terdapat adanya 

kesalahan dalam hitung dan setor kewajiban perpajakannya.  

2. Dari kesalahan yang terjadi pada Koperasi Tunggal Maju atas penyetoran 

kewajiban perpajakannya, maka penyelesaiannya harus melakukan 

pembetulan yaitu dengan cara pemindahbukuan atas masa bulan Juli 

sampai Desember 2018. Pemindahbukuan yang dilakukan yaitu dengan 

menyesuaikan pajak terutang yang telah disetor menggunakan dasar 

perhitungan PP 23/2018 yaitu dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto.   

Sehingga lebih bayar yang ada pada tahun 2018 dapat dipindahbukukan 
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mulai masa Maret 2019, karena untuk masa Januari dan Febuari 2019 telah 

dilakukan pembayaran PPh Final.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, perhitungan dan pembahasan yang telah 

dilakukan. Maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Lebih mengerti dan memahami lagi untuk penelitian terhadap kasus yang 

dihadapi serta belajar lebih banyak dalam bidang perpajakan supaya dapat 

menghadapi masalah tentang perpajakan berikutnya di dunia kerja. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pembaca dapat dipakai untuk mengembangkan tentang perhitungan 

tahun–tahun berikutnya, bila dalam perihal omzetnya melebihi atau masih 

kurang dari Rp4.800.000.000.  

3. Bagi Koperasi Tunggal Maju 

Sebagai wajib pajak badan selalu memperbarui dan memahami dengan 

peraturan baru yaitu peraturan pemerintah yang berlaku. Salah satunya 

dengan sering berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak, supaya 

dalam menyetorkan kewajiban perpajakan tidak ada kesalahan yang 

terjadi. 

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Untuk KKP sendiri diharapkan membantu dan memantau kembali 

kewajiban perpajakan kliennya sudah sesuai dengan peraturan perundang 
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undangan perpajakan dan peraturan pemerintah yang berlaku atau belum, 

sebelum melakukan penyetoran pajak. Sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam penyetoran pajaknya apabila KKP meninjau terlebih dahulu 

kewajiban perpajakan kliennya maka bisa saja tidak terjadi kesalahan 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


