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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 PT ABC merupakan perusahaan Jasa Konstruksi dalam bidang 

pembangunan sebuah gedung kantor CV XYZ. PT ABC ini belum dikukuhkan 

sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) dikarenakan omsetnya kurang dariRp 

4.800.000.000. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban pajaknya hasil analisis 

menunjukan bahwa :  

1. Pada dasarnya PT ABC merupakan perusahaan yang taat pada pajak. PT 

ABC ini sudah melakukan kewajibannya membayar pajak hanya saja PT 

ABC melakukan kesalahan dalam kewajiban membayar pajak, bukan 

karena terlambat untuk membayar. Akan tetapi PT ABC salah dalam hal 

penerapan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturanUndang-

undang. Kesalahan yang sudah Sembilan tahun dari 2008 hingga 2017 

yang selalu melakukan pembayaran PPN KMS. Pada dasarnya PT ABC 

bukan KMS melainkan terkena PPH Pasal 4 ayat 2. Dikarenakan PT ABC 

membangun suatu gedung perkantoran untuk digunakan oleh orang lain, 

sedangkan KMS membangun suatu bangunan yang digunakan oleh diri 

sendiri. PT ABC sendiri kurangnya sosialisasi kepada Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP), yang mengakibatkan PT ABC kurang mengerti tentang 

peraturan penerapan PPH Pasal 4 ayat 2.  
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2. Dalam hal ini PT ABC jauh lebih tinggi pembayaran pajaknya 

menggunakan PPN KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) diketahui dari 

perbandingan data perhitungan PPN KMS dan PPH Pasal 4 Ayat 2.  

3. Seharusnya PT ABC menggunakan penerapan pembayaran sesuai aturan 

PPH Pasal 4 ayat 2. Dengan dasarnya PT ABC meliputi bidang 

pembangunan yang akan digunakan oleh orang lain. Bukan menggunakan 

PPN KMS, karena PT ABC bukan membangun bangunan untuk dirinya 

sendiri. Sehingga pajak yang sudah terlanjur dibayar akan 

dipindahbukukan ke pajak yang seharusnya.  

 

5.2 Saran  

 Dari analisis yang sudahada, penulis dapat memberikan saran : 

1. Bagi PT ABC  

Meskipun PT ABC tertib dalam kewajiban pajaknya selalu membayar 

pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian PT ABC seharusnya 

menggunakan peraturan Jasa Konstruksi dengan yakni PPH Final 4 Ayat 

2. Seharusnya PT ABC bisa melakukan seperti : 

a) PT ABC harus lebih memperhatikan peraturan tentang Jasa 

Konstruksi yang benar supaya tidak merugikan perusahaan sendiri, 

selalu update peraturan-peraturan.  

b) Selalu berkonsultasi kepada pihak DJP maupun KKP yang sudah 

bekerjasama dengan PT ABC. 

 



 
 

41 
 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti atau penulis selanjutnya bisa membahas PPH 

Pasal 4 ayat 2 tentang Jasa Konstruksi yang lebih baik. Perusahaan selain 

PT ABC bisa menerapkan peraturan yang benar sesuai perundang-

undangan. Supaya tidak ada yang dirugikan dengan adanya pembayaran 

yang lebih tinggi.  

  


