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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dari uraian hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

Berdasarkan kronologi kejadian yang dialami, proses pengajuan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran P3B yang diajukan PT XYZ atas pemotongan 

penghasilan yang sehubungan dengan jasa tuan Yashi dapat dikabulkan oleh pihak DJP 

melalui KPP tempat PT XYZ terdaftar.  

SKPLB tetap dapat dikeluarakan oleh pihak KPP, meskipun terjadi 

keterlambatan penyampaian Surat Keterangan Domisili yang diajukan oleh tuan Yashi, 

selaku subjek pajak, karena berdasarkan pada peraturan yang baru dalam PER-

10/PJ/2017 apabila terjadi keterlambatan SKD tetap dapat mendapatkan manfaat dari 

tax treaty/P3B dan mengurus segala persyaratan administrasi yang diperlukan sudah 

terpenuhi dan PT XYZ juga mampu bersikap kooperatif terhadap segala pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pihak KPP. 

3.2 Saran 

 Setelah seluruh pembahasan dan kesimpulan tersebut, akan diberikan beberapa 

saran yang mungkin berguna bagi pihak PT XYZ dan Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Maka saran yang dapat diberikan, 

sebagai berikut : 

3.2.1 Saran Bagi PT XYZ 

Berikut saran yang diberikan penulis untuk PT XYZ : 
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1. Sebagai Wajib Pajak yang patuh dengan segala ketentuan perpajakan 

hendaknya PT XYZ meneliti dahulu segala transaksi yang akan dilakukan 

yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan agar meminimalisir 

kekurangan – kekurangan persyaratan kewajiban perpajakan. 

2. Diharapkan PT XYZ selalu memperbaruhi ketentuan-ketentua perpajakan 

yang sesuai dengan aturan Direktorat Jendral Pajak. 

3. PT XYZ harus lebih berhati – hati dan selalu meneliti dalam menjalankan 

kegiatan usahanya khususnya pada bidang perpajakan. 

4. Dalam setiap kegiatan usaha hendaknya PT XYZ mampu mempersiapkan 

dan menyimpan dengan baik dan tertata arsip – arsip yang dibutuhkan untuk 

mengantisipasi apabila terjadi pemeriksaan lagi oleh KPP. 

3.2.2 Saran Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan 

Berikut saran yang diberikan penulis untuk Program Studi Diploma III 

Perpajakan : 

1. Dalam perkuliahan setiap mata kuliah diharapkan materi – materi yang 

diberikan disertai dengan kasus – kasus perpajakan beserta dengan 

penyelesaiannya agar mahasiswa memiliki bekal ilmu yang siap dan cukup 

apabila sudah memasuki dunia kerja 

2. Diharapkan mampu memberikan fasilitas yang memadai untuk mengakses 

dan memperbarui peraturan – peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal 

Pajak. 
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