
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil pelaksanaan kerja praktek  tentang tinjauan 

terhadap prosedur operasional pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi Bandung atas penghasilan dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perhitungan yang digunakan oleh PT. Jasa Marga telah sesuai 

dengan dasar hukum yang berlaku dengan menggunakan tarif yang benar 

yaitu 10%. 

2. Pelaksanaan penyetoran/pemotongan yang dilakukan PT. Jasa Marga tidak 

sesuai dengan administrasi perpajakan karena seharusnya 

penyetoran/pemotongan di lakukan oleh penyewa. 

3. Pelaksanaan pelaporan yang dilakukan PT. Jasa Marga karena tidak sesuai 

dengan administrasi perpajakan yang ada. Hal tersebut dapat terjadi karena 

karyawan bagian perpajakan di PT. Jasa Marga selama ini mengikuti 

prosedur-prosedur operasional perpajakan yang sudah ada sebelumnya 

tanpa memastikan lagi apakah prosedur operasional tersebut sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah 

dan/atau bangunan. 

5.2 Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dan sekiranya dapat menjadi 

bahan masukan bagi perusahaan.

1. Perusahaan khususnya bagian perpajakan sebaiknya memperbaiki 

kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur operasional PPh Pasal 4 ayat (2) 

atas persewaan tanah dan/atau bangunan sesuai dengan administrasi 

perpajakan yang benar untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian



dalam pelaksanaan pajak di perusahaan yang bisa berpengaruh terhadap 

kondisi perusahaan.

2. Karyawan perusahaan di bagian perpajakan akan lebih baik selalu 

mengikuti perkembangan tentang perpajakan yang ada sehingga 

perusahaan dapat mengikuti dan menyesuaikan aturan-aturan pajak yang 

terbaru.

3. Pelatihan-pelatihan tentang perpajakan baik itu seminar, training ataupun 

studi kasus perlu diikuti oleh karyawan perusahaan terutama bagian pajak 

agar dapat menambah wawasan karyawan akan ilmu perpajakan sehingga 

dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat 

kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang pajak.

4. Agar tugas akhir ini bisa menjadi masukan dan pengetahuan bagi 

pembaca, penulis menyarankan agar pembahasan atau pengambilan judul

dari tugas akhir bisa lebih bervariasi dan berwawasan luas dengan cara 

mengambil judul Tugas Akhir yang belum di buat oleh penulis-penulis 

sebelumnya seperti pembahasan mengenai Laba rugi berdasarkan fiskal, 

pembahasan mengenai pajak penghasilan istri dengan harta yang digabung 

dengan suami atau mengembangkan judul serupa yaitu PPh Pasal 4 ayat 

(2) tentang pengerjaan jasa kontruksi di PT. Jasa Marga.


