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BAB V 

5 PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Dari tugas akhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Badan usaha dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun 

wajib membayar pajak dengan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu 

sebesar 0.5%.  Badan Usaha yang menerima kegiatan jasa wajib 

memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% . 

2. Badan Usaha dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dapat 

mengajukan Surat Keterangan untuk mendapat pembebasan potongan 

dan atau pungutan atas penghasilannya, sehingga menghindari double 

taxes pungutan pajak ganda atas penghasilan yang sama yaitu jasa 

manajemen. 

3. Sebuah keuntungan bagi Badan Usaha dengan mengajukan Surat 

Keterangan karena akan menekan angka kerugian akibat double taxes, 

sehingga setelah memperoleh Surat Keterangan Badan Usaha dapat 

terbebas dari potongan dan/atau pungutan dari lawan transaksi, hingga 

masa aktif Surat Keterangan tersebut berakhir 5 tahun atau hingga 

omzetnya sudah tidak lagi kurang dari Rp 4.800.000.000 
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5.2 SARAN 

Dari tugas akhir ini penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak PT.BIGHIT lebih memahami mengenai hak dan 

kewajiban perpajakannya sehingga tidak terjadi double tax kembali dan 

tidak merugikan perusahaan. Apabila masih mengalami kesulitan dalam 

administrasi perpajakan tenaga administrasi perusahaan dapat 

mengikuti sertifikasi brevet pajak, atau menggunakan  jasa konsultan 

pajak. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya mengajukan Surat 

Keterangan PPh 23 untuk tahun pajak 2019 dan 5 tahun kedepan supaya 

mendapatkan pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh 23 yang 

dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. 

 

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak supaya memberikan 

informasi yang bukan hanya berupa update di laman www.pajak.go.id 

saja, tetapi juga dapat merambah sosial media yang lebih ringan dan 

mudah dipahami oleh masyarakat (wajib pajak), misalnya membuat 

feeds yang menarik melalui akun instagram, maupun audio visual 

misalnya youtube.   

 

  

 

http://www.pajak.go.id/
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap peneliti dapat menemukan kasus yang lebih 

kompleks atas pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23, tidak hanya 

dikenakan atas satu objek pajak saja dalam hal ini jasa manajemen, 

tetapi juga pada objek pajak yang lainnya misalnya dividen, royalti, 

hadiah, sewa dan sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
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