
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Terjadi kekeliuran pada SPT Masa PPN 2017 yang dilaporkan oleh 

CV.ABC. Kekeliruannya adalah terdapat faktur masukan atas 

pembelian barang dagangan yang tertinggal atau belum terinput dalam 

e-faktur. Kesalahan itu baru diketahui oleh CV.ABC pada bulan 

September 2017 setelah CV.ABC melakukan pelaporan SPT Masa 

PPN bulan Mei, Juni, dan Juli 2017. 

 

2. Dari kekeliruan tersebut, penghitungan PPN Masa Mei 2017 sebelum 

pembetulan terjadi PPN kelebihan bayar sebesar Rp 294.500. 

Kemudian CV.ABC melakukan pembetulan dengan mengkreditkan 

atas kelebihan pembayaran itu. 

3.  Alternatif yang digunakan oleh CV.ABC dalam menyelesaikan kasus 

kelebihan pembayaran PPN ini adalah dengan cara melakukan 

pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama 

setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan.  Cara 

ini terkesan lebih praktis, dapat menghemat waktu dan tidak 

merepotkan karena kelebihan pembayaran PPN langsung dapat 

dikreditkan pada bulan yang belum dilaporkan. Dalam kasus ini 

adalah masa pajak bulan September 2017.  

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

 Berdasar kasus yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan 

saran kepada: 

1. Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Consultant 

 Sebagai  kantor pelayanan jasa yang ahli dalam bidang perpajakan, 

IPM Consultant harus berperan lebih proaktif, melakukan cek kepada 

CV.ABC setiap bulan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik kepada CV.ABC 

agar tidak terjadi kekeliruan dan CV.ABC dapat tetap setia 

menggunakan jasa IPM Consultant. 

 

2. CV.ABC 

Sebagai wajib pajak CV.ABC harus lebih teliti dalam mengecek 

dokumen, menyimpan dokumen dan menginput data setiap masa 

pajak supaya tidak ada Faktur Pajak yang tertinggal. CV.ABC sebagai 

klien yang menggunakan jasa IPM Consultant, sebaiknya melakukan 

kosultasi dengan IPM Consultant terhadap perhitungan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

 

3. Bagi Penulis Berikutnya 

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

masih banyak kekurangan. Penulis berikutnya diharapkan dapat 

menganalisis Pajak Pertambahan Nilai dalam waktu yang panjang 

untuk dapat mengetahui variasi pola terjadinya lebih bayar PPN. 

 

 

 

 

 


