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BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang ditarik penulis dari pembahasan sebelumnya yaitu sebagai berikut : 

1. PT AAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Pada 

tahun 2017 PT AAT memiliki peredaran bruto sebesar Rp 35.961.929.338. PPh 

terutang PT AAT tahun 2017 yaitu sebesar Rp 46.236.244 dan telah dibayar pada 01 

Desember 2017. PT AAT juga telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan 1771 pada 

29 April 2018. 

2. PT AAT melakukan beberapa perubahan terhadap Harga Pokok Penjualan dan biaya 

operasional dalam laporan laba rugi tahun 2017 yang menyebabkan PPh terutang naik 

dari Rp 46.236.244 menjadi Rp 46.897.694 sehingga terdapat kurang bayar sebesar 

Rp 661.450. PT AAT telah membayar kurang bayar tersebut pada 01 Desember 2018, 

namun salah dalam menuliskan tahun pajak yang seharusnya 2017 menjadi 2018 saat 

mengisi SSP e-billing. 

3. Atas kesalahan penyetoran pajak maka PT AAT harus mengajukan permohonan 

pemindahbukuan PPh sebesar Rp 661.450 dari tahun pajak 2018 ke tahun pajak 2017, 

serta membayar sanksi bunga Rp 92.603 karena membayar PPh kurang bayar 

melebihi batas jatuh tempo. Selain itu PT AAT juga harus melakukan pembetulan 

SPT Tahunan PPh Badan 1771 dengan mengubah beberapa nilai pada formulir SPT 

seperti perdaran bruto, penghasilan neto fiskal dan PPh terutang sesuai dengan 

perubahan yang dilakukan pada laporan laba rugi. 
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5.2 Saran 

 Berikut ini saran dari penulis untuk beberapa pihak yaitu 

1. Bagi PT AAT 

 PT AAT disarankan untuk meninjau kembali penyusunan laporan laba rugi 

sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh. Apabila terdapat perubahan dalam 

laporan laba rugi sebaiknya dilakukan sebelum pelaporan SPT Tahunan sehingga 

tidak menyebabkan jumlah PPh terutang berubah sehingga timbul kurang bayar dan 

harus melakukan pembetulan SPT. Kondisi ini akan merepotkan bagi PT AAT 

sendiri karena harus bekerja dua kali serta menghabiskan waktu dan tenaga. 

2. Bagi KKP JM Harianto 

 KKP JM Harianto disarankan untuk membantu para kliennya, dalam hal ini 

PT AAT, untuk melakukan pengecekan kembali sebelum membayar pajak dan 

melaporkan SPT agar tidak terjadi kesalahan yang disebabkan karena kurang teliti 

seperti kesalahan penulisan tahun pajak. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan 

kerugian bagi Wajib Pajak apabila tidak segera dilakukan pembetulan karena dapat 

menimbulkan sanksi perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai permasalahan 

yang dialami Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak tersebut harus melakukan 

pembetulan SPT yang justru menyebabkan wajib pajak mengalami lebih bayar dan 

bagaimana langkah penyelesaiannya agar tidak menimbulkan pemeriksaan.  

 

 

 

 


