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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama 

Bandung yang berhubungan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dana Kapitasi Tenaga Ahli (Dokter), maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. BPJS Kesehatan telah melaksanakan perhitungan perpajakannya dengan baik 

dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 

2008. Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dilakukan 

oleh bagian kasir. 

2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas dana kapitasi tenaga ahli 

(dokter) dilakukan tepat waktu. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang 

Perpajakan yaitu tidak melebihi tanggal 20 setiap bulannya. Bagian kasir 

melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan  Pajak Bandung 

Karees Jalan Kiaracondong No.372 Bandung. 

3. Pada dasarnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung tidak 

mengalami kendala dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas dana kapitasi tenaga ahli (dokter), karena ketentuan 

pelaksanaanya telah baku dan sesuai. Apabila terjadi perubahan peraturan 

perpajakan bagian kasir akan menyesuaikan , karena Direktorat Jendral Pajak 

selalu memberikan pedoman yang berkaitan dengan peraturan perubahan 

tersebut. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan data dan hasil analisis serta kerja praktik yang telah penulis 

lakukan, ternyata tidak ditemukan hambatan atau masalah khususnya mengenai Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penulis tetap akan menyampaikan saran-

saran sebagai berikut agar kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung yaitu: 

1. BPJS Kesehatan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta 

pelanggaran-pelanggaran contohnya dalam hal penyetoran yaitu 

keteralambatan pembayaran ketika akan menyetorkan ke Bank persepsi.  

2. Sebaiknya karyawan BPJS Kesehatan yang memperhitungkan perpajakan 

mengikuti pelatihan perpajakan guna menambah pengetahuan tentang pajak 

dengan melakukan training di bidang perpajakan dan tetap mengamati 

informasi-informasi yang terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, 

maupun Direktorat Jendral Pajak. BPJS Kesehatan pun harus lebih 

meningkatkan kualitas sistem manajemennya untuk mengurangi keluhan dan 

komplain dari masyarakat. 


