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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Prosedur Pembayaran dan 

Pelaporan PPh Final untuk Wajib Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Saat akan melakukan pembayaran Wajib Pajak harus menghitung dulu PPh Final 

terutang yang akan dibayarkan dengan menjumlah peredaran bruto (omset) yang 

diterima atau diperoleh selama satu bulan, kemudian dikali 0,5% yang mana 

merupakan tarif yang telah diatur dalam PP 23 tahun 2018. 

2. Setelah menghitung PPh Final terutang Wajib Pajak harus membuat Kode 

Billing melalui laman djponline.pajak.go.id 

3. Apabila bila kode billing sudah dibuat atau dicetak, langkah selanjutnya adalah 

pembayaran, pembayaran bisa dilakukan melalui : Kantor Pos, Teller Bank, 

Internet Banking, atau ATM dengan menggunakan Id Billing yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

4. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti 

Penerimaan Negara) sebagai bukti bawah telah melakukan pembayaran. Dan 

dalam BPN akan disertakan diantaranya: NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara), Tanggal Pembayaran, dan Jumlah Pembayaran. 

5. Langkah selanjutnya adalah Pelaporan SPT Tahunan, Berikut adalah proses 

pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak UMKM: 

a. Login ke djponline.pajak.go.id 
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b. Pilih E-Form lalu pilih download aplikasi Form Viewer agar bisa mengisi SPT 

lalu Instal 

c. Selanjutnya pilih “Buat SPT” lalu akan muncul pertanyaan “Apakah anda 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebeas” pilih Ya, kemudian pada kolom 

kedua Klik “E-Form SPT 1770” untuk masuk lampiran pengisian SPT  

d. Setelah masuk ke lampiran SPT, isi lampiran-IV sampai lampiran I sesuai 

keadaan sebenarnya Wajib Pajak lalu pilih “Submit” apabila lampiran SPT 

sudah terisi dan pada saat bersamaan WP akan mendapatkan kode verifikasi 

melalui emailnya. 

e. Pada laman akhir atau “Submit Online” pastikan koneksi internet terhubung 

pada laptop, tablet atau smartphone WP. Lalu unggah lampiran PDF Peredaran 

Bruto WP selama tahun pajak (Januari s/d Desember), kemudian masukan Kode 

Verifikasi yang sebelumnya WP terima melalui email, lalu submit. 

f. Cek kembali email karna WP akan mendapatkan email berupa Bukti Penerimaan 

Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa WP telah melakukan Pelaporan SPT 

Tahunan. 

g. Simpan atau cetak Bukti Penerimaan Elektronik sebagai arsip WP dan proses 

pelaporan selesai. 

 

5.2 Saran  

1. Perlu adanya Sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini DJP tentang bagaimana 

proses penyelesaian PPh Final 0,5% kepada masyarakat khusunya pelaku 

UMKM dari mulai perhitungan, pembayaran, sampai pelaporan dengan 
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melibatkan Stakeholder baik itu mahasiswa, maupun LSM sehingga akan timbul 

kesadaran dalam diri masyrakat untuk ingin mengetahui sesuatu hal yang 

berkaitan dengan pajak seperti, perubahan tarif dengan aturan baru, penggunaan 

aplikasi atau layanan dalam bentuk digital yang pemerintah terapkan dan yang 

terpenting meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

2. Memperbaiki sistem layanan Djponline karena banyak pengalaman dari 

beberapa WP UMKM atau pelaku usaha pada saat melakukan pelaporan secara 

mandiri terjadi error pada bagian tahap akhir atau tahapan saat akan submit 

sehingga proses pelaporan gagal dan harus memulai kembali proses pelaporan 

dari awal. 


