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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam 

Karya Ilmiah ini adalah: 

1. Perubahan PTKP berdampak besar terhadap penerimaan PPh Pasal 21. 

Dalam jangka pendek, penerimaan PPh Pasal 21 akan menurun (rugi). 

Namun jika dilihat dalam jangka panjang, adanya perubahan PTKP dapat 

meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21  ketika sudah mencapai titik 

keseimbangan baru. 

2. Perubahan PTKP tidak begitu berdampak terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2. 

Hal itu karena pemotongan atas pendapatan bunga tabungan maupun 

investasi dilakukan oleh pihak perbankan. Sehingga penerimaan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 tergantung pada KPP di mana pihak perbankan tersebut 

terdaftar. Namun, dengan adanya Wajib Pajak yang mengalokasikan 

dana ke tabungan dapat membuat pihak perbankan memutarkan kembali 

uang tersebut sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian 

Indonesia. 

3. Perubahan PTKP berdampak besar terhadap penerimaan PPN dan 

PPnBM. Masyarakat menjadi lebih konsumtif dan dikenakan pajak atas 

BKP dan JKP untuk setiap transaksi. Meningkatnya daya beli masyarakat 

juga dapat membuat omzet perusahaan meningkat, sehingga perusahaan 
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dapat mengalokasikan omzet lebihnya untuk menaikkan gaji karyawan 

maupun meningkatkan produksi. 

4. Perubahan PTKP perlu dilakukan lagi guna meningkatkan daya beli 

masyarakat. Ketika PTKP tidak dinaikkan setiap tahunnya, maka daya 

beli masyarakat akan menurun. Kenaikan PTKP juga tetap 

memperhatikan pendapatan per kapita terlebih dahulu. 

 

B. Saran 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak agar lebih dapat lagi meyakinkan 

masyarakat agar turut serta membayar pajak dan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah sebuah 

kewajiban warga negara. 

2. Bagi KPP Pratama Kramat Jati agar dapat memilah atau menyaring data 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 per objek pajak. Misalkan, PPh Pasal 4 

Ayat 2 khusus untuk penerimaan atas pendapatan bunga dari tabungan 

maupun investasi dan lain sebagainya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar menganalisis hasil perubahan PTKP 

terhadap PPh Pasal 21 dalam jangka pendek, yaitu ketika penerimaan 

PPh Pasal 21 menurun karena adanya perubahan PTKP. Selain itu, agar 

penelitian selanjutnya dapat memfokuskan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk 

penerimaan dari pendapatan bunga atas tabungan maupun investasi.  
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