
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan pada Koperasi 

Pedagang Pasar Baru Bandung tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 Badan pada Koperasi Pedagang Pasar 

Baru Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.   a.   Pelaksanaan perhitungan pajak PPh pasal 25 Badan di Koperasi 

Pedagang Pasar Baru Bandung telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pada umumnya cara 

menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun 

sebelumnya, artinya kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini 

sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. 

 b.   Pelaksanaan pemotongan pajak PPh pasal 25 Badan di Koperasi 

Pedagang Pasar Baru Bandung dari hasil pemotongan PPh pasal 25 

Badan disetorkan ke bank dan telah disesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, cara 

pemotongan tersebut dengan pemotongan setiap bulan untuk tahun pajak 

berikutnya dihitung dari Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun sebelumnya 

dibagi 12 untuk diperhitungkan tahun berikutnya. 

 



 

 c.   Pelaksanaan penyetoran pajak PPh pasal 25 Badan di Koperasi Pedagang 

Pasar Baru Bandung telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu tidak melebihi 

tanggal 20 pada setiap bulannya jika melebihi waktu dari tanggal tersebut 

maka akan dikenai denda atau sanksi administrasi sebesar 100%, dan 

melakukan penyetoran dengan tepat waktu dengan menggunakan sarana 

atau dokumen yang benar yaitu surat setoran pajak (SSP). 

 d.   Pelaksanaan penyetoran pajak PPh pasal 25 Badan di Koperasi Pedagang 

Pasar Baru Bandung telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melakukan 

pelaporannya dengan tepat waktu dengan menggunakan sarana atau 

dokumen yang benar yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan). 

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Koperasi Pedagang 

Pasar Baru Bandung pada dasarnya dalam pelaksanaan perhitungan 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 Badan di Koperasi 

Pedagang Pasar Baru Bandung bahwa PPh pasal 25 merupakan angsuran 

pajak dalam tahun berjalan berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya 

dari wajib pajak yang bersangkutan. 

2.   Kendala yang dihadapi di Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung adalah 

dalam pembayaran pajak tahun berikutnya dihitung dari sisa hasil usaha 

(SHU) tahun sebelumnya, sedangkan dalam pelaksanaan untuk pelaporan 

tersebut belum bisa diprediksi dari hasil keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, apakah ada kemajuan atau tidaknya perusahaan dalam 



 

memperoleh sisa hasil usaha tersebut, sedangkan pemerintah menetapkan 

harus membayar atau memaksakan pembayaran penghasilan setahun yang 

lalu dari perusahaan. 

3.   Upaya untuk mengatasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan PPh pasal 25 

selama ini bahwa Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung telah 

meningkatkan kinerja usahanya dari sektor pinjaman dan penimbaan jasa 

pada anggota koperasi dan penarikan jasa atau bunga pada anggota koperasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan pada Koperasi 

Pedagang Pasar Baru Bandung tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 Badan pada Koperasi Pedagang Pasar 

Baru Bandung. maka saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Terhadap wajib pajak yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran 

diharapkan kantor Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung dapat 

memberikan suatu penghargaan untuk merangsang wajib pajak lainnya 

karena apabila wajib pajak tersebut telah menjadi anggota koperasi, maka 

dalam peminjaman uang ke kantor koperasi akan mendapatkan kemudahan 

dalam pemberian pinjaman tersebut. 

2. Dengan melihat dan mengamati sistem dan cara kerja di Koperasi Pedagang 

Pasar Baru Bandung pada dasarnya sudah baik namun lebih baik saat 

melakukan penyetoran ke bank dilakukan tidak selalu di akhir bulan karena 



 

tidak semua wajib pajak dalam menerima penghasilan gaji atau pendapatan 

tidak selalu di akhir bulan, ada yang di awal bulan ataupun di pertengahan 

bulan. 

3. Kantor Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung dapat memberikan 

penyuluhan kepada wajib pajak agar tidak terjadi salah pengertian antara 

wajib pajak dengan petugas pemungut pajak dalam penerapan peraturan 

perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


