
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah di lakukan pada PT. PLN 

(Persero) mengenai pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 23 di dalam perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. a.  Proses perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas 

jasa pemasangan/instalasi yang dilakukan PT. PLN (Persero) 

mengenakan tarif jasa pemasangan/instalasi listrik yang diatur 

dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 

April 2007 dengan tarif 15 % x 30 % x PB atau tarif efektif 4,5 % 

x PB.  

b. Pelaksanaan Penyetoran pajak tersebut, PT. PLN (Persero) 

melakukannya dengan tepat waktu, untuk masa pajak bulan 

November 2007 disetor  pada tanggal 9 Desember 2007, dan 

melakukannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai salah 

satu sarana penyetoran atas pajak yang telah dipotong dan dilunasi 

oleh wajib pungut, serta sebagai laporan pembayaran pajak.  

c. Pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 

pemasangan/instalasi listrik dilakukan oleh bagian keuangan dan 

akuntansi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying dengan 

menggunakan prasarana Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, PT. 
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PLN (Persero) telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Dimana untuk pelaporan pajak penghasilan 

pasal 23 tahun 2007 telah dilaksanakan pada tanggal 19 (sembilan 

belas) Desember 2007. 

2. Pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 

atas jasa pemasangan/instalasi listrik dasarnya tidak ada hambatan-

hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan perhitungan dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 23. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. PLN 

(Persero), penulis mencoba mengemukakan saran yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 

pemasangan/instalasi  di dalam perusahaan. 

1. Dengan melihat dan mengamati sistem dan cara kerja di PT. PLN 

(Persero) pada dasarnya sudah baik, tetapi penulis menyarankan supaya 

efisiensi waktu kerja lebih di tingkatkan lagi. 

2. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, saran penulis adalah hendaknya pelaksanaan perhitungan dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemasangan/instalasi listrik 

untuk dipertahankan oleh PT. PLN (Persero) dan selalu mengikuti 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.     

 


