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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari pembahasan yang Telah dijabarkan sebelumnya oleh penulis, dapat 

disimpulkan : 

1. Pajak penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) merupakan pajak atas 

pengahasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri. Lapisan tarif PPh Orang Pribadi yaitu 5% - 30 % . Wajib Pajak 

berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika 

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam 

bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong 

menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 

jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 

bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya 

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PIT) merupakan pajak langsung 

dikenakan atas penghasilan seseorang. Seseorang berarti seorang individu, 
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sebuah kemitraan biasa, tubuh non-hukum orang dan warisan yang belum 

terbagi. Secara umum, orang yang bertanggung jawab untuk PIT memiliki 

untuk menghitung kewajiban pajaknya, mengajukan pengembalian pajak 

dan membayar pajak, jika ada, sesuai dengan dasar tahun kalender. Lapisan 

tarif Personal Income Tax yaitu 0%-35%. Wajib Pajak dikenakan 

mengajukan pengembalian Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan 

melakukan pembayaran kepada Departemen Pendapatan dalam hari terakhir 

bulan Maret setelah tahun pajak. Wajib Pajak, yang memperoleh 

penghasilan yang ditentukan selama enam bulan pertama dari tahun pajak 

juga diperlukan untuk mengajukan setengah - tahunan kembali dan 

melakukan pembayaran kepada Departemen Pendapatan dalam hari terakhir 

September tahun yang kena pajak . Setiap pemotongan pajak atau pajak 

setengah-tahunan yang telah dibayarkan kepada Departemen Pendapatan 

dapat digunakan sebagai kredit terhadap kewajiban pajak pada akhir tahun. 

3. Pada dasarnya Sistem perpajakan di Thailand dan Indonesia menganut Self 

assessment system, merupakan metode yang memberikan tanggungjawab 

yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.  

5.2 Saran 

1. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 

Indonesia dan Thailand menganut sistem self assessment, di mana dalam 

prosesnya Negara secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban 
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perpajakannya maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak 

perlu sosialisasi wajib pajak orang pribadi bekerja sama dengan intansi 

terkait arti pentingnya pajak dan pemhaman pajak lebih di cermati. 

2. Sanksi denda yang di tanggung oleh wajib pajak diharapkan menjadi efek 

jera bagi wajib pajak. Perlu melakukan penjelasan-penjelasan mengenai 

sanksi yang di keluarkan oleh wajib pajak, sanksi denda hendaknya 

dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan dengan tidak mengurangi 

kewajiban denda yang harus dibayarkan. 

3. Dalam pemungutan pajak asas keadilan diutamakan sebagai langkah untuk 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, selain itu untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dari penerimaan pajak langkah 

selanjutnya dengan menyiapkan mekanisme untuk melakukan pengawasan 

terhadap kepatuhan dari wajib pajak agar tidak terjadi kecurangan dalam 

membayar pajak. Karena perlakuan yang tidak adil terhadap Wajib Pajak, 

akan menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar. 


