
31 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Pada pembahasan bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui manfaat menggunakan Pedoman Pengkreditan 

Pajak Masukan bagi CV. LJ karena tuntutan lawan transaksi 

perusahaan harus mengeluarkan faktur pajak, sehingga PPN Kurang 

Bayar tersebut apabila dihitung dengan menggunakan norma 

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan lebih kecil dalam membayar 

pajaknya dibanding dengan  menggunakan perhitungan PPN Kurang 

Bayar SPT 1111. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. CV.LJ merupakan PKP sejak tahun 2013 dan total transaksi 

penjualannya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 437.568.182 

dimana dalam satu tahun, omset  CV. LJ masih kurang dari Rp. 

4.800.000.000. Maka CV.LJ harus menggunakan Pedoman 

Pengkreditan Pajak Masukan agar membayar pajaknya lebih kecil. 

Pembelian CV. LJ ada yang dikenakan PPN karena beli di PKP dan 

ada yang beli di bukan PKP sehingga tidak dikenakan PPN. Tetapi, 

karena CV. LJ menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan 

atau menggunakan fasilitas PPN DM sehingga PPN atas pembelian 

tidak dapat dikreditkan. Sedangkan seluruh penjualan yang dilakukan 

CV. LJ harus dikenakan PPN  karena CV.LJ merupakan PKP, jadi 

seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan CV. LJ dibuat 

faktur pajak dan dikenakan PPN.  
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2. CV. LJ merupakan PKP yang melakukan penjualan barang kena 

pajak ( BKP ) atau Pajak Masukannya adalah 70% dari pajak 

keluaran, dan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan 

sehingga pelaporan SPT masa PPN nya menggunakan formulir 1111 

DM. Dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak CV.LJ 

selalu menyetor dan melaporkan pajaknya dengan tertib dan tepat 

waktu, yaitumenyetor dan melaporkan SPT masa PPN DM pada 

akhir bulan berikutnya. 

3. Adanya perbandingan perhitungan terhadap CV.LJ, bila 

menggunakan perhitungan PPN KB Norma hasil PPN nya sebesar 

Rp.13.127.045 dibandingkan, CV.LJ menggunakan perhitungan PPN 

KB 1111 hasil PPN nya sebesar Rp. 26.270.585. Dapat dilihat 

perbandingganya CV. LJ lebih menguntungkan menggunakan 

perhitungan PPN KB Norma. 

5.2 Saran   

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis 

maka penulis memberikan saran, sebagai berikut : 

1.     Bagi Wajib Pajak 

Kepada Wajib pajak disarankan agar  pembuatan laporan 

keuangannya untuk lebih rapi dan jelas serta untuk terus 

mengikuti perubahan setiap peraturan-peraturan baru yang ada 

pada standart akuntansi maupun  pada UU Perpajakan, sehingga 

dalam penghitungan PPN menunjukan kewajaran. Serta apabila 
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wajib pajak omset dalam setahunnya kurang dari Rp. 

4.800.000.000 lebih menguntungkan apabila menggunakan 

pedoman pengkreditan pajak masukan karena tarif PPN nya lebih 

kecil yaitu sebesar 3% bagi yang melakukan penyerahan BKP dan 

4% bagi yang melakukan penyerahan JKP karena apabila 

menggunakan PPN 1111 tarif PPN nya adalah 10%.  

2.     Bagi KKP 

KKP harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan 

kliennya dengan mendetail laporan keuangan setiap bulan dengan 

menyesuaikan laporan SPT masa PPN , sehingga tidak terjadi 

kesalahan pada tugas akhir ini. 

3.      Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperdalam 

pengetahuan tentang penerapan Pedoman Pengkreditan Pajak 

Masukan. Sehingga bisa memastikan perhitungan terhadap PPN 

KB NORMA dan PPN SPT 1111. Serta menjabarkan juga 

mengenai tata cara pengisian SPT 1111 DM dan SPT 1111. 

 

 

 

 

 

 


