BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penulis, yang dapat

disimpulkan dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, antara lain:
1. PT ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengajukan
pengembalian pendahuluan, karena memenuhi syarat sebagai Wajib
Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013. Selain itu, PT
ABC sebagai PKP harus memenuhi analisis resiko yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak Patuh. Untuk
mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan PKP dapat
menyampaikan permohonan secara tertulis.
2. Manfaat Pengembalian Pendahuluan atas PPN lebih bayar terhadap
kinerja keuangan PT ABC yang dianalisis menggunakan Current
Ratio, Quick Ratio, Profit Margin, Return on Asset dan Debt to Asset
Ratio yaitu pengembalian pendahuluan menyebabkan kinerja keuangan
lebih baik daripada sebelum terjadi pengembalian pendahuluan.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari Laporan Praktik Kerja

Lapangan ini, saran yang diberikan oleh penulis, antara lain:
1. Bagi Pembaca atau Masyarakat
Masyarakat, yang merupakan Wajib Pajak sebaiknya mengetahui
perkembangan-perkembangan mengenai perpajakan. Sehingga dapat
mengetahui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan
keuntungan semaksimal mungkin tanpa melanggar aturan perpajakan.
2. Bagi Perusahaan
Perusahaan, yang merupakan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
198/PMK.03/2013 melakukan pengambalian pendahuluan atas PPN lebih
bayar, serta dialokasikan ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan
pendanaan. Hal ini dapat dilakukan karena akan lebih memperbaiki kinerja
perusahaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui perkembangan
peraturan perpajakan berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai,
khususnya pengembalian pendahuluan. Selain itu, dpeneliti selanjutnya
diharapkan dapat lebih mengeksplorasi dan memberikan analisis yang
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lebih

mendalam

mengenai

kinerja

perusahaan

jika

melakukan

pengembalian pendahuluan.

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak
Kantor Konsultan Pajak diharapkan dapat lebih mengetahui perkembangan
peraturan perpajakan berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai,
khususnya pengembalian pendahuluan. Sehingga dapat memberikan saran
terbaik kepada para klien yang menggunakan jasanya.
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