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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan pada Dinas
Pendidikan Pemprov Jabar mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan
pelaporan PPh pasal 22 dan 23 pada bulan Mei 2015 maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:

1. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan 23 pada
dinas pendidikan dilaksanakan dengan mnghitung terleih dahulu
pajak yang akan dipungut yaitu dengan cara mengalikan nilai belanja
dengan tarif yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan.
pajak yang di pungut akan di catat sebagai utang yang akan
dibayarkan melalui kantor Pos dan dilaporkan ke KPP Bojonegara.

2. Ketika terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak, bendaharawan
dinas pendidikan akan menghitung kembali besaran pajak yang
seharusnya dipungut. Jika besaran pajak yang dipungut lebih besar
dari yang seharusnya maka kelebihan pajak yang dipungut akan
dikembalikan kepada wajib pajak terkait, sebaliknya jika besaran
pajak yang dipungut kurang dari yang seharusnya maka bendaharawan
memungut kembali sisa kekurangannya. Kemudian koreksi jurnal
pencatatan akan dilakukan untuk mengurangi atau menambah kas
yang diakibatkan oleh pengembalian atau pemungutan kembali
kekurangan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya oleh
penulis yaitu mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan
23 pada Dinas Pendidikan Pemprov Jabar , penulis mencoba menyampaikan
beberapa saran. Diharapkan saran-saran tersebut dapat berguna bagi Dinas
Pendidikan Jabar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun sara-
saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal
22 dan 23 bendaharawan dinas pendidikan sebaiknya lebih teliti, dan
melihat kembali pada Undang-undang perpajakan yang berlaku.
Sehingga dapat dengan jelas memisahkan dan membedakan objek
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mana saja yang termasuk pada PPh pasal 22 dan objek yang termasuk
pada PPh pasal 23 dengan demikian kesalahan dalam pemungutan
PPh tidak terus terjadi.

2. Dalam memperbaiki kesalahan dalam pemungutan PPh pasal 22, dan
23 bendaharawan dinas pendidikan sudah melakukan langkah-langkah
yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga hal tersebut
perlu dipertahankan.


