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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis dapat 

menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:  

1. Hasil yang dihitung oleh penulis diatas, Neto pertahun seluruh karyawan 

tidak melebihi dari PPh, ilustrasinya adalah pegawai bernama Yayan yang netto 

pertahunnya adalah Rp. 34.300.260 sementara PTKP paling kecil tarifnya adalah 

Rp. 54.000.000. hal menunjukan bahwa gaji karyawan yang diakumulasikan 

dalam setahun tidak memenuhi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan 

menghasilkan jumlah yang minus, sehingga untuk penghitungan selanjutnya yaitu 

PPh Pasal 21 terutang pertahun dan perbulan tidak dihitung karena gaji kurang 

dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. 

2. Kurangnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan terjadi karena gaji 

pokok karyawan yang diterima dari koperasi sangat minim. Salah satu karyawan 

yang memiliki gaji tertinggi sebesar Rp. 2.500.000 yang telah diakumulasikan 

menjadi neto pertahun yang hasilnya tidak melebihi dari PTKP. Maka dari itu, 

karyawan Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera tidak kena pajak atau 

bebas pajak. 
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5.2 Saran 

` Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya. Penulis memberikan 

sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – 

pihak yang membutuhkan, adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera khususnya bagian 

bendahara, dalam penghitungan PPh pasal 21 bagi karyawan, dapat dipelajari agar 

suatu saat ketika gaji karyawan naik atau tunjangan lainnya bertambah maka 

hasilnya akan berubah, dan karyawan agar tidak salah faham bahwa pemotongan 

pajak tidak langsung dari gaji pokok dipotong, tetapi masih ada uraian lainnya. 

2. Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera bilaman gaji atau 

tunjangan bertambah, diharap kepada bendahara untuk menghitung neto yang 

diakumulasikan dalam setahun dan dipastikan apakah neto setahun memenuhi 

PTKP atau tidak. 
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