
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Pedagang Pasar Baru  yang 

berhubungan dengan Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta hasil pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. a)  Koperasi Pedagang Pasar Baru selaku pemberi kerja telah                  

melaksanakan kewajiban perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

terhadap penghasilan karyawannya karena menggunakan sistem 

komputerisasi untuk memudahkan dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21  dan dalam 

pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku.  

 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan pada Koperasi Pedagang Pasar   

Baru  dilakukan oleh Bendahara, yaitu pada saat penghasilan atas gaji 

karyawan tersebut dihitung tanggal 26 setiap bulan. 

b) Setelah melakukan perhitungan, kemudian Bendahara melakukan 

pemotongan pajak atas penghasilan pasal 21 setiap kali karyawan 

menerima gaji bulanan, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan setiap 

tanggal 27. Karyawan Koperasi Pedagang Pasar Baru mendapatkan slip 

gaji dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan.    

c) Hasil pemotongan PPh Pasal 21 disetorkan oleh Bendahara                       

melalui  Bank BNI pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan                  

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaksanaan penyetoran                  

pada Koperasi Pedagang Pasar Baru tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena keterlambatan 

dalam penyetoran PPh Pasal 21 yang melebihi tanggal 10 bulan 



 

berikutnya. Namun demikian, menurut Bendahara Koperasi Pedagang 

Pasar Baru, KPP memberikan kebijakan penyetoran PPh Pasal 21 sampai 

dengan tanggal 20. 

d)  Pelaporan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan dilakukan tepat                  

waktu sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan, yaitu                

tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya. Bendahara  melaporkan  SPT 

untuk  Masa Juli ke KPP Bojonagara, pada tanggal 18 Agustus 2010. 

2.   Koperasi Pedagang Pasar Baru pada dasarnya  tidak mengalami kendala 

dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

5.2 Saran 

           Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

saran penulis adalah sebaiknya Bendahara Koperasi Pedagang Pasar Baru 

mengikuti  pelatihan perpajakan guna menambah pengetahuan tentang pajak. 

Dalam hal ini mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

pajak penghasilan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


