
 

  

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota 

Bandung yang berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 serta hasil pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.  a. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung selaku pemberi kerja 

telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan sistem 

komputerisasi dan dalam pelaksanaan perhitungannya telah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan di  Bagian Pajak yang 

berada di Bagian Keuangan. 

      b. Hasil pemotongan PPh Pasal 21 disetorkan oleh Bagian Keuangan ke 

Bank yang telah ditunjuk yaitu Bank Jabar.  

 c. Penyetoran penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan dilakukan 

tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yaitu 

tidak melebihi tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Untuk masa pajak 

bulan Desember 2008 disetor bulan Januari 2009, dan melakukannya 

dengan Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai salah satu sarana penyetoran 

atas pajak yang telah dipotong. 

      d. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan 

dilakukan tepat waktu, sesuai dengan peraturan Undang-Undang 

Perpajakan yaitu tidak melebihi tanggal 20 bulan takwim berikutnya. 

Bagian Keuangan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung – Karees dimana perusahaan 

tersebut terdaftar. 

2. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pada dasarnya tidak 

mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 



 

  

 

Karena sistem yang dipakai dalam penghitungan PPh Pasal 21 pada Dinas 

Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung menggunakan Sistem 

Komputerisasi sehingga lebih memudahkan Bagian Pajak dalam 

melakukan pemotongan PPh Pasal 21. 

   

5.2 Saran 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan agar 

sistem yang diterapkan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 21 agar dipertahankan sesuai ketentuan undang-undang yang 

berlaku dimana setiap wajib pajak dianjurkan untuk memiliki NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak) sesuai peraturan No. 16 Tahun 2000 mengenai NPWP bahwa 

wajib pajak yang mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk itu wajib pajak harus 

memiliki NPWP karena jika tidak memilikinya akan mendapat sanksi yang 

terkandung didalam peraturan tersebut yakni denda mulai dari 20% sampai 

dengan 100%. 

 


