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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan melakukan 

pembahasan di Bab IV, penulis bertujuan untuk mengetahui proses 

perhitungan,penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang 

dilakukan oleh PT.Radio Rasika Dananda Utama selama tahun 2016, 

apakah sesuai dengan Undang – Undang Nomer 42 Tahun 2009. Berikut 

beberapa kesimpulan mengenai analisisyang dilakukan penulis : 

1. Dengan mengikuti dan berpedoman pada Undang – Undang Nomer 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai  dalam melakukan proses 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Pengusaha Kena Pajak dihindarkan dari denda administrasi. 

2. Pajak masukan merupakan pajak yang didapat dari transaksi pembelian, 

dimana fungsi dari pajak masukan dapat digunakan sebagai pengkreditan 

pajak keluaran. Jika dalam suatu masa pajak terdapat pajak masukan yang 

lebih besar dibanding pajak masukan, berarti telah terjadi lebih bayar 

dimana selisih antar pajak masukan dan pajak keluaran dapat 

dikompensasikan atau dikreditkan ke masa pajak berikutnya sehingga 

pada masa pajak berikutnya lebih ringan dalam pembayaran Pajak 
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Pertambahan Nilai yang terhutang. Atau pengusaha juga dapat 

mengambil kelebihan pajak tersebut atau sering yang disebut dengan 

restitusi. Namun jika terjadi pajak keluaran lebih besar dibanding pajak 

masukan, maka terjadi kurang bayar dimana selisih antara pajak masukan 

dan pajak keluran yang harus disetor. 

3. Sebagai Pengusaha Kena Pajak mereka wajib melakukan pemungutan 

pajak keluaran atas transaksi penjualan yang dilakukan, dengan tarif 10%  

dan mencatat transaksi penjualan dalam faktur penjualan. Sebagai 

Pengusaha Kena Pajak juga akan dipungut pajak pertambahan nilai  atau 

sebagai pajak masukan bagi perusahaan pada saat melakukan transaksi 

pembelian. Pengusaha kena pajak juga wajib menyetor Pajak 

Pertambahan Nilai yang terhutang ke Kantor pos atau bank yang telah 

ditunujuk oleh Dirjen pajak. Penyetoran PPN terhutang dilakukan paling 

lambat setiap akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak dan 

sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

disampaikan. Dan melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP)  ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan paling 

lambat pada akhir bulan berikutnya atau setelah berakhirnya masa pajak 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka 

beberapa saran akan diberikan oleh penulis, sebagai berikut : 

1. Kepada PT.Radio Rasika Dananda Utama supaya mempertahankan apa 

yang telah diterapkan dalam, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah sesuai dengan Undang – 

Undang Nomer 42 Tahun 2009. 

2. Kepada PT.Radio Rasika Dananda Utama agar selalu memperhatikan 

Undang – Undang Nomer 42 Tahun 2009 dalam melaksanakan 

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak melakukan kesalahan dan 

melakukan perhitungan secara efektif dan benar. 

3. Untuk semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan memungut 

Pajak pertambahan Nilai atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak , 

menyetor Pajak tehutang tepat waktu, dan melaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak Tempat pengusaha terdaftar dengan tepat waktu. Karena 

mereka harus mempertanggungjawabkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai 

yang terhutang. 

4. Bagi Pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

sebaiknya menggunakan Undang – Undang Nomer 42 Tahun 2009 

sebagai pedoman dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan 
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Nilai yang terhutang, menyetor, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


