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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Solid maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak Badan PT.X telah menghitung dan memperhitungkan pajak 

terhutangnya selama tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan perhitungan normal 

dan menggunakan perhitunggan Peraturan Pemerintah Nomor  46 tahun 2013. 

2. Dilihat dari segi efisiensi dan kemudahan  perhitungan  PP No.46 tahun 2013 

lebih mudah dan sederhana untuk PT.X  yang omset dalam satu tahunnya 

tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. 

3. Pajak terhutang PT.X telah menerapkan PP No.46 tahun 2013 akan 

berbanding lurus dengan omset selama satu bulan. Hal ini didasari pada 

perhitungan final 1% berdasarkan omset selama 1 bulan. Apabila omsetnya 

bertambah banyak maka pajak terhutangnya akan bertambah pula dan begitu 

sebaliknya. 

4. Dalam menerapkan PP No.46 tahun 2013 terdapat kekurangan apabila Wajib 

Pajak tersebut mengalami kerugian, yang mana kerugian tersebut tidak dapat 

di kompensasikan ke tahun pajak berikutnya. 

5. Dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporannya PP No.46 tahun 2013 atas 

PPh final perbulan oleh PT.X telah dilakukan dengan tepat waktu yaitu paling 

lambat penyetorannya tanggal 15 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 
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3.2 Saran  

 Setelah seluruh proses dan simpulan tersebut, akan diberikan saran yang 

mungkin berguna khususnya pihak PT.X , Kantor Konsultan Pajak Solid dan 

Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

3.2.1 Saran Untuk PT.X 

1. Walaupun kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan telah 

dipenuhi dengan baik, kepatuhan tersebut harus tetap dijaga dengan 

baik bahkan ditingkatkan kehandalannya agar dikemudian hari jika 

terjadi pemeriksaan pajak, sanksi – sanksi yang mungkin timbul  

akibat kesalahan tertentu dapat diminimalkan. 

2. Sebaiknya PT X meningkatkan produktifitas perusahaan dan 

mempertahankan kestabilan omzet. Karena jika kondisi perusahaan 

memiliki omzet yang setiap tahunnya naik turun membuat perusahaan 

lebih rumit dalam perhitungan perpajakannya.  

3.2.2  Saran Untuk Kantor Konsultan Pajak Solid 

1. Sebaiknya Kantor Konsultan Pajak Solid diharapkan dapat menjalin 

kerjasama dengan Universitas Airlangga khususnya program studi 

perpajakan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di KKP Solid. 

2. Dan diharapkan Kantor Konsultan Pajak Solid dapat terus memperbarui 

pengetahuan dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-

undangan perpajakan terbaru 

3.2.3  Saran Untuk Program Diploma III Perpajakan 

1. Dalam perkuliahan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, sebaiknya 

ditambahkan materi berupa pengetahuan umum mengenai transaksi 

bisnis, macam-macam jenis usaha serta aspek perpajakan dan akuntansi 

yang berkaitan agar mahasiswa memiliki bekal yang cukup untuk 

memasuki dunia kerja. Sebagai contohnya adalah latihan soal dengan 

jenis usaha yang berbeda-beda seperti apabila suatu perusahaan 

mempunyai lebih dari satu macam jenis usaha bagaimana perlakuan dan 

perhitungan  akuntansi dan pajaknya.  
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2. Birokrasi dalam surat menyurat dengan pihak ke tiga dalam hal ini 

pihak tempat PKL sudah baik, dan perlu ditingkatkan hubungan 

baiknyanya agar untuk ke depannya para mahasiswa lebih mudah dalam 

mencari tempat untuk PKL. 
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