
 

INTISARI 

 

 PPh pasal 25 Badan merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan 

berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya dari wajib pajak yang bersangkutan 

dan kegiatan seperti yang dimaksud dalam PPh pasal 25 Badan menurut Undang-

Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 Badan pada 

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung yang bertempat di Jalan Otto 

Iskandardinata No 70 Bandung. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah 

metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang bertujuan 

menggambarkan dan membahas keadaan di perusahaan, kemudian ditarik 

kesimpulan serta saran-saran bilamana diperlukan sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. 

 Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

bahwa Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung selaku pemberi kerja telah 

melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 

Badan, perhitungan PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun 

sebelumnya yang mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan 

penghasilan tahun sebelumnya. Pemotongan PPh pasal 25 untuk pajak tahun 

berikutnya dihitung dari sisa hasil usaha (SHU) tahun sebelumnya dibagi 12 untuk 

di perhitungkan tahun berikutnya. Dan penyetoran pengerjaannya dilakukan pada 

per 31 Desember dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) dan bukti 

lampiran yang sudah disediakan oleh perusahaan dan penyetorannya dilakukan 

sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Setelah dilakukan penyetoran Bendahara 

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung melaporkan PPh pasal 25 Badan pada 

akhir tahun dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan 

sedangkan dilaporkan dan disetorkan pada tanggal 25 maret tahun berikutnya. 

 Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung mengalami kendala dalam 

melaksanakan kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

PPh pasal 25 Badan, kendala yang dihadapi dalam pembayaran pajak tahun 

berikutnya dihitung dari sisa hasil usaha (SHU) tahun sebelumnya sedangkan 

dalam pelaksanaan untuk pelaporan tersebut belum bisa di prediksi dari hasil 

keuntungan yang diperoleh perusahaan apakah ada kemajuan atau tidaknya 

perusahaan dalam memperoleh sisa hasil usaha tersebut. 

 

 

 

 

 


