
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan – pembahasan mengenai 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas 

pembayaran sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang 

dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan                          

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung telah sesuai dengan Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.  

2. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pembayaran 

sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

disesuaikan dengan tarif yang baru, yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto tidak 

termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). Dan  dokumen  yang  digunakan  

 

 

 

 

 

 



oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung pada saat Pemotongan 

adalah lembaran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga) yang 

didalamnya berisi NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat, dan Jenis Penghasilan 

yang diperoleh. Pemotongan dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk DIVRE III (Jabar & Banten), setelah semua bukti pemotongan telah 

lengkap, maka bukti pemotongan tersebut langsung dimutasi / dikirimkan ke 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung.  

3. Dokumen yang digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung 

dalam melakukan Penyetoran adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) 

rangkap 5 (lima), yang telah diisi atas Nama Wajib Pajak serta ditandatangani 

oleh Wajib Pajak. Setelah semua bukti pemotongan diterima oleh               

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung, maka langsung dilakukan 

penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke Bank Persepsi (Bank BNI) 

dan/atau Kantor Pos ke masing – masing Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal 

ini Penyetoran dilakukan oleh Bendaharawan rutin yaitu, Staf Administrasi 

dan Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung.                           

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung selalu tepat waktu dalam 

melaksanakan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Namun di bulan 

Mei dan Juli terdapat keterangan telat setor, itu disebabkan oleh kesalahan 

dari Bank persepsi (Bank BNI) atau Kantor Pos, sehingga menimbulkan 

adanya keterangan telat setor oleh Kantor Pelayanan Pajak, namun                           

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung tidak mau dikenai sanksi 

administrasi bunga, karena itu bukan kesalahan dari pihak                                

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung. 

4. Dokumen yang digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung 

dalam melakukan Pelaporan adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).    

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung dalam melakukan Pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 selalu tepat waktu sesuai dengan Daftar 

Tabel Pelaporan yang tertera tidak ada keterangan telat dalam pelaporannya. 

 



5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian dan 

pembahasan – pembahasan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain yang 

sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain yang dilakukan oleh  

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung melakukan 

pengecekan rutin minimal satu bulan sekali terhadap sistem komputer 

(Finest) nya, agar tidak selalu mengalami gangguan yang dapat menghambat 

kerja divisi Tax maupun divisi yang lainnya. 

2. Sebaiknya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung membandingkan 

antara tanggal cap validasi Bank Persepsi (Bank BNI) dan/atau Kantor Pos di 

SSP dengan tanggal pengiriman Dokumen Pertanggungan dan SSP dari 

perpajakan ke perbendaharaan, serta mengklarifikasi jika ada perbedaan 

tanggal penyetoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


