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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan, analisis dan penghitungan penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penghitungan SPT masa PPN tahun 2015 PT. GWT sebelum dilakukan 

pembetulan  memiliki penghasilan bruto Rp 1.409.328.650 dan pembelian 

Rp 1.374.704.560 dengan rincian PPN pajak Keluaran Rp 140.932.865, 

PPN pajak masukan Rp 137.470.456 dan PPN terutang Rp 3.462.409 

2. Setelah dilakukan penelitian terhadap laporan SPT masa PPN dari tahun 

2010-2015 PT. GWT ditemukan kesalahan penghitungan pada tahun 2015. 

Dimana hal ini mengakibatkan PT. GWT melakukan pembetulan terhadap 

SPT masa PPN tahun 2015. Berdasarkan pembetulan SPT masa PPN 

tahun 2015 ditemukan adanya faktur ganda dengan total PPN terutang Rp 

1.988.401, faktur tidak dilaporkan dengan total PPN terutang Rp 

1.988.401 dan adanya akumulasi dari bulan januari- juni yang 

mengakibatkan terdapatnya kurang bayar Rp 10.000. Kurang bayar 

tersebut dapat menyebabkan munculnya bunga sebagai sanksi administrasi 

terlambat bayar Rp 1.800 yang dapat dibayar setelah adanya penerbitan 

Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
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3. Implikasi pembetulan SPT masa PPN bagi PT. GWT adalah adanya 

perubahan penghasilan bruto dari Rp 1.409.328.650 menjadi Rp 

1.409.428.650 dengan selisih penghasilan bruto setelah dilakukan 

pembetulan Rp 100.000. hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada 

laporan keuangan PT.GWT dimana laporan laba (rugi) sebelum 

pembetulan lebih besar dari pada setelah pembetulan yaitu Rp 

(380.837.904) dan Rp (380.737.904). 

Pada pembahasan PT.GWT ingin melakukan likuidasi yang disebabkan 

terjadinya kerugian selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Sebelum 

dilakukan likuidasi PT.GWT mengajukan permohonan pencabutan PKP 

pada bulan maret yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap 

PT.GWT dari  Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selama proses 

pemeriksaan PT.GWT tetap berkewajiban menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan, analisis dan penghitungan penulis memberikan 

saran berikut : 

1. Bagi PT.GWT sebaiknya melakukan perencanaan likuidasi atau 

penyelidikan terhadap harta, hutang, kelengkapan data dan kebenaran data. 

Sehingga PT. GWT dapat melakukan pembayaran kewajiban kegiatan 

operasional yang ada sebelum dilakukan likuidasi. 
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2. Bagi wajib pajak yang akan melakukan penghitungan SPT masa terutama 

SPT masa PPN sebaiknya lebih teliti dalam melakukan penghitungan dan 

penginputan data terhadap pelaporan pajak dengan cara menghitung dan 

meneliti ulang semua Faktur Pajak dan SPT sebelum dilaporkan. 

3. Bagi wajib pajak harus lebih berhati-hati atas pemberian nomor faktur 

pajak kepada lawan transaksi agar tidak mengalami kerugian akibat 

pengembalian DPP faktur pajak ganda dengan cara menandai faktur yang 

sudah diberikan kepada lawan transaksi dengan spidol atau dengan yang 

lainnya. 

4. Bagi wajib pajak yang akan melakukan penginputan data sebaiknya 

menandai data yang sudah di input maupun yang belum agar tidak terjadi 

penginputan dua kali dan data terlewati. 

5. Bagi wajib pajak sebaiknya melakukan penelitian kembali terhadap 

pelaporan pajak. 
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