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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data dan analisa yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. RSB Bandung selaku pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan menerapkan sistem komputerisasi dan dalam 

pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan 

yang berlaku. Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dilakukan oleh Bagian 

Pajak yang berada di Bagian Keuangan. Karena penulis menggunakan data 

Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. RSB Bandung untuk periode 2013 maka 

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012. 

2. Untuk Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. RSB Bandung dilakukan 

oleh Bagian Pajak yang berada di Bagian Keuangan dengan menggunakan 

formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisikan NPWP, nama Wajib Pajak, 

kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa atau tahun pajak 

dan jumlah pembayaran PT. RSB Bandung. Hasil pemotongan PPh Pasal 21 

disetorkan oleh Bagian Keuangan ke Bank Persepsi (Bank yang ditunjuk oleh 

Dirjen) Pajak Penyetoran Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan dan 

Tenaga Ahli - Dokter dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-

Undang Perpajakan yaitu tidak melebihi tangal 10 bulan takwim berikutnya. 

Untuk masa pajak bulan Desember 2013 disetor paling lambat tanggal 10 

Januari 2014, dan melakukannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai 

salah satu sarana penyetoran atas pajak yang telah dipotong. 

3. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan dan tenaga 

ahli dilakukan tepat waktu, yaitu tanggal 17 sesuai dengan peraturan/Undang-

undang Perpajakan tidak melebihi tanggal 20 bulan takwim berikutnya 

dilakukan oleh Bagian Keuangan (KPP) Madya dimana PT. RSB Bandung 

tersebut terdaftar.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan data dan hasil analisis serta kerja praktik yang telah penulis 

lakukan, ternyata tidak ditemukan hambatan atau masalah khususnya mengenai 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penulis tetap akan menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut agar kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

PT. RSB Bandung yaitu: 

1. PT. RSB Bandung untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta 

pelanggaran- pelanggaran contohnya dalam hal penyetoran yaitu keterlambatan 

pembayaran ketika akan menyetorkan SSP ke Bank Persepsi dan tetap 

mengamati informasi-informasi yang terbaru yang diberlakukan oleh Menteri 

Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak. 

2. Sebaiknya Bagian Keuangan PT. RSB Bandung mengikuti pelatihan 

perpajakan guna menambah pengetahuan tentang pajak dengan melakukan 

training di bidang perpajakan. Contohnya seperti dalam pelaporan Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan menggunakan e-SPT terdapat sedikit 

kesulitan untuk memahami ketika sistem layanan fasilitas e-SPT pertama kali 

mulai diberlakukan, ini merupakan hal biasa dan wajar terjadi ketika sistem 

atau aplikasi (software) baru digunakan atau diterapkan, sehingga untuk 

pelaporan selanjutnya Bagian Keuangan sudah tidak lagi mengalami kesulitan 

karena sudah terbiasa dan mengetahui role (aturan/tata cara) dari penggunaan 

e-SPT itu sendiri. 

 


