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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya 

yaitu sebagai berikut : 

1. CV ABC merupakan distributor bahan kimia dan telah terdaftar sebagai 

wajib pajak di KPP Madya Semarang. Penghasilan bruto CV ABC tahun 

2017 yaitu Rp 26.092.973.121 dengan jumlah PPh terutang yang harus 

dibayar yaitu Rp 509.287.669. Sementara itu angsuran PPh Pasal 25 yang 

harus dibayar CV ABC selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 82.038.014 

per bulan. Selama ini CV ABC telah melakukan pembayaran pajak dan 

pelaporan SPT dengan tepat waktu. 

2. CV ABC menerima surat panggilan dari KPP Madya Semarang pada 

Agustus 2018 untuk melakukan konfirmasi atas perbedaan jumlah 

angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan dengan jumlah yang dilaporkan 

dalam SPT Tahunan PPh. Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar 

CV ABC yaitu Rp 82.038.014 per bulan, namun CV ABC hanya 

melakukan pembayaran sebesar Rp 40.035.400 per bulan selama Mei 

sampai Agustus 2018, sehingga totsl jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang 

kurang dibayar CV ABC adalah Rp 168.010.456. 
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3. CV ABC disarankan untuk segera melakukan pelunasan angsuran PPh 

Pasal 25 yang kurang bayar tersebut. Apabila CV ABC membayar pajak 

kurang bayar tersebut pada Juni 2019 maka bunga yang dibebankan 

kepada CV ABC sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp 35.282.196, 

sehingga total pajak yang harus dibayar CV ABC ditambah pokok pajak 

sebesar Rp 168.010.456 menjadi Rp 203.292.652. Apabila CV ABC 

menunda pembayaran pajak maka sanksi bunga akan semakin besar.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak antara lain : 

1. Bagi CV ABC 

 CV ABC disarankan untuk selalu melakukan pengecekan kembali 

terhadap jumlah pajak yang harus dibayar untuk menghindari kesalahan 

dalam membayar pajak terulang kembali. Pengecekan ini dapat dilakukan 

secara berjenjang dari staf hingga kepala bagian atau manajer sehingga 

pembayaran dan pelaporan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu 

orang karyawan. Selain itu CV ABC juga disarankan untuk selalu 

melakukan konfiirmasi dengan KKP JM Harianto mengenai pembayaran 

maupun pelaporan pajak yang akan dilakukan sehingga KKP JM Harianto 

dapat membantu melakukan pengecekan dan apabila terjadi kesalahan 

dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan denda pajak yang 

tinggi. 

2. Bagi Wajib Pajak 
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 Para Wajib Pajak di Indonesia disarankan untuk lebih teliti dan 

berhati-hati serta selalu tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran dan 

pelaporan pajak sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi 

administrasi perpajakan. Untuk meminimalkan risiko adanya kesalahan 

maka para wajib pajak disarankan untuk memeriksa kembali SPT sebelum 

disampaikan kepada pihak KPP. Selain itu para wajib pajak juga dapat 

meminta bantuan atau berkonsultasi dengan konsutan pajak mengenai 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan apabila terjadi permasalahan 

atau kesalahan dalam membayar pajak diharapkan untuk segera 

menyelesaikannya atau tidak menunda sehingga sanksi yang dikenakan 

tidak menjadi semakin besar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Dalam penelitian ini telah dilakukan pembahasan mengenai 

kesalahan dalam pembayaran pajak yang menyebabkan kurang bayar. 

Oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan 

pembahasan mengenai permasalahan dalam pembayaran pajak yang 

menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih bayar dan bagaimana 

cara penyelesaiannya.  

 

  


