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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. CV. SMA dalam laporan PPN memiliki kendala dalam Faktur pajak masukan yang 

terjadi human error. Pihak lawan transaksi CV. AK melakukan pembatalan 

terhadap nomor faktur tetapi transaksi tersebut tidak batal. Sedangkan CV. SMA 

tidak mengetahui adanya pembatalan nomor faktur tersebut, dan CV. SMA telah 

melakukan pelaporan SPT PPN masa November 2016. CV. AK sebagai lawan 

transaksi memberitahukan terjadi kesalahan pada tahun 2016 ditahun 2017.  

2. Penghitungan PPN sebelum pembetulan terjadi lebih bayar sebesar Rp. 

10.089.149,00 di bulan November; dengan adanya kelebihan tersebut kemudian 

dikompensasikan pada bulan Desember 2016 sehingga pada bulan Desember CV. 

SMA wajib melakukan setor dengan total sebesar Rp 11.87.353,00 atas PPN masa 

Desember 2016. 

3. Berdasarkan pada pembetulan nomer faktur yang semula terjadi kesalahan karena 

human error atas pembatalan faktur pajak maka perlu adanya perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak CV. SMA adalah dengan cara melakukan revisi terhadap faktur 

pajak 011.033-16.49170880, setelah direvisi maka perhitungan PPN November 

2016 tetap menjadi lebih bayar Rp 10.089.149,00 yang dikompensasikan pada 
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pelaporan PPN masa Desember 2016, sehingga pelaporan PPN Desember 2016 

tidak perlu melakukan pembetulan, karena perhitungannya sama. 

4. Implikasinya terhadap pembeli CV. SMA Apabila faktur dengan nomor seri 

010.033-1649170896 dibatalkan dan tidak dilakukan pembetulan maka dianggap 

batal. Jika batal maka akan terjadi kurang setor sebesar Rp. 3.213.131,00 dan akan 

muncul terbitnya STP berupa sanksi bunga 2% sebesar Rp. 192.787,8.  

Sedangkan implikasi terhadap penjual CV. AK dalam menghindari kurang setor 

pada lawan transaksi dan munculnya STP maka perlu adanya perencanaan pajak 

dengan cara membetulkan nomor faktur 010.033-16.49170880 menjadi 011.033-

16.49170880 dengan detail transaksi faktur yang dibatalkan ditambahkan dengan 

transaksi 010.033-16.49170880. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi KKP JM Harianto dalam permasalahan nomor faktur CV. SMA, agar dapat 

lebih mendampingi CV. SMA dalam proses perpajakan supaya dapat menghindari 

kasus seperti ini terulang kembali. 

2. Bagi CV. SMA sebagai pembeli sebaiknya melakukan konsultasi kepada KKP JM 

Harianto terhadap permasalahan human error atas faktur pajak masukan dari CV. 

AK dan sebaiknya melakukan koordinasi dengan cara memberitahukan jika terjadi 

kesalahan secepatnya supaya dalam pengurusan administrasi perpajakan dapat 

ditangani secepatnya. 
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3. Bagi CV. AK sebagai penjual sebaiknya apabila terjadi kesalahan segera dilakukan 

koordinasi supaya tidak terjadinya kesalahan diakan datang, dan lebih mengawasi 

karyawan supaya dapat terhindar dari human error. 

4. Bagi penulis selanjutnya apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama 

yaitu kesalahan dalam nomor faktur, penulis berharap agar lebih mempelajari tata 

cara pembuatan faktur pajak, pembuatan faktur pajak pengganti, dan pembetulan 

laporan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam bidang perpajakan dan 

mengikuti perkembangan mengenai peraturan terbaru yang dikeluarkan 

pemerintah. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


