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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data dan analisa yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Lucas Djaja Pharmaceutical merupakan pihak ketiga yang 

melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas penghasilan pegawainya. Untuk pelaksanaan 

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Lucas Djaja 

Pharmaceutical melaksanakannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena penulis 

menggunakan data Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Lucas Djaja 

Pharmaceutical untuk periode tahun 2005 maka PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan adalah PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebelum Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No 137/PMK.04/2005. 

2. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Lucas Djaja 

Pharmaceutical dilakukan oleh bagian pajak dengan menggunakan 

formulir Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari NPWP, nama Wajib 

Pajak, alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, kode jenis setoran, tahun 

pajak, jumlah pembayaran dan pengesahan baik dari pihak Bank 

maupun penyetor. PT. Lucas Djaja Pharmaceutical melakukan 

pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum 

tanggal 20 bulan berikutnya melalui Bank NISP. 

3. PT. Lucas Djaja Pharmaceutical dalam melaporkan perhitungan 

dan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak 

(SPT). Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang digunakan PT. 

Lucas Djaja Pharmaceutical yaitu Surat Pemberitahuan Pajak 
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(SPT) Masa yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang pada suatu masa bulan pajak, 

dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang dipakai untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 

dalam suatu tahun pajak. Dalam pelaksanaan pelaporan Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan Pajak 

(SPT) Tahunan PT. Lucas Djaja Pharmaceutical sudah 

melaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku dan selama PT. Lucas Djaja 

Pharmaceutical berdiri belum pernah mengalami keterlambatan 

dalam pembayaran maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21. 

4. Ada beberapa masalah yang dihadapi PT. Lucas Djaja 

Pharmaceutical mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diantaranya 

adalah kurangnya konfirmasi dan penyuluhan dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) setempat mengenai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku dan perubahan yang terjadi 

terhadap perundang-undangan tersebut, sedangkan pelaksanaan 

dari peraturan perundang-undangan tersebut harus sudah 

diberlakukan. Selain itu kurangnya kesadaran dari sebagian 

pegawai PT. Lucas Djaja Pharmaceutical untuk membayar pajak 

sehingga kadang mereka tidak mau penghasilannya dipotong Pajak 

Panghasilan Pasal 21. hal ini dapat terjadi karena kurangnya 

informasi dan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

 

 

 

 

 

 



Bab V Simpulan dan Saran 

 61 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dibuat mengenai Pajak 

Penghasilan Pasal 21 di PT. Lucas Daja Pharmaceutical  penulis 

menemukan beberapa masalah yang timbul, oleh karena itu penulis 

menyampaikan beberapa saran untuk PT. Lucas Djaja Pharmaceutical 

sebagai bahan masukan sebagai berikut: 

1. Karena kurangnya konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

setempat mengenai perubahan perundang-undangan perpajakan 

yang terbaru maka sebaiknya perusahaan mencari informasi 

sendiri dengan cara mengkonfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) setempat atau dengan mencari informasi melalui media 

cetak dan media elektronik. Walaupun hal tersebut sudah dilakukan 

perusahaan akan tetapi perusahaan hanya melakukannya setiap 

akhir tahun ada baiknya jika pencarian informasi dilakukan 

setidaknya 3 (tiga) bulan sekali agar perusahaan dapat 

melaksanakan peraturan perundang-undangan terbaru yang 

berlaku. 

2. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai Pajak 

Penghasilan Pasal 21 maka sebagian pegawai tidak mau 

penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. oleh karena 

itu sebaiknya perusahaan menganggarkan dana untuk seminar dan 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik untuk menambah 

pengetahuan mengenai pentingnya pajak maupun menambah 

pengetahuan untuk bagian perpajakan dalam hal perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar 

pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan  perundang-

undangan perpajakan terbaru yang berlaku. 


