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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penulis mengenai Prosedur Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Alat Kantor di Bank BRISyariah 

KC Sukabumi, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:  

1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa Alat Kantor di Bank BRISyariah KC 

Sukabumi menggunakan tarif sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan atas 

jumlah bruto dari hasil sewa alat kantor tersebut, sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Penyetoran PPh Pasal 23 Bank BRISyariah KC Sukabumi menggunakan        

e-Billing yang penerapannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, 

yang penyetorannya dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim 

berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 

3. Pelaporan PPh Pasal 23 Bank BRISyariah KC Sukabumi dilakukan langsung 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Bank BRISyariah KC 

Sukabumi dalam pelaporan pajaknya sudah tepat waktu yaitu melakukan 

pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor sebelum 20 (dua puluh) hari 

setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT.
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis memberi saran kepada Bank BRISyariah KC Sukabumi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penulis menyarankan agar selalu mempertahankan kejujuran dan 

meningkatkan ketaatannya dalam proses memotong, menyetor, dan 

melaporkan PPh Pasal 23 nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku agar terhindar dari sanksi pajak. 

2. Penulis menyarankan dalam proses menyimpan berkas-berkas arsip penting 

perusahaan sebaiknya dilakukan dengan rapi dan aman, supaya tidak terjadi 

kehilangan berkas dan memudahkan dalam proses pencarian berkas. 

3. Penulis menyarankan perlunya memperbarui software komputer secara terus 

menerus serta mencadangkan data di komputer, agar dapat terhindar dari 

terjadinya kehilangan data yang dapat merugikan proses pengolahan data dan 

informasi. 
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