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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dalam pembahasan tentang pemajakan 

terhadap pedagang emas perhiasan, penulis dapat menarik kesimpulan :   

a. Bapak Sutardi memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Meskipun 

omsetnya kurang dari Rp 4.800.000.000 pertahun, Bapak Sutardi 

wajib melaporkan usahanya ke KPP  untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Seorang PKP wajib membuat faktur pajak dan wajib melaporkan SPT 

Masa PPN setiap bulannya atas penjualan emas perhiasan dan terutang 

PPN sebesar 10% dari DPP. DPP dari emas perhiasan adalah 20% dari 

harga jual emas perhiasan. Selain dipungut PPN, Bapak Sutardi juga 

harus menyetor PPh final 1%, karena omset yang diperoleh Bapak 

Sutardi selama tahun 2016 kurang dari Rp 4.800.000.000.  

b. Bapak Sutardi melakukan penjualan emas perhiasan setiap bulannya. 

Selama tahun 2016 jumlah peredaran usaha Bapak Sutardi sebesar Rp 

1.596.371.000. Jumlah PPN keluaran Bapak Sutardi selama tahun 

2016 sebesar Rp 159.637.100 didapat dari 10% x Rp 1.596.371.000, 

dan jumlah PPN masukan  selama tahun 2016 sebesar Rp 127.709.680 

didapat dari  80% x Rp 159.637.100. Sehingga PPN terutang Bapak 
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Sutardi selama tahun 2016 sebesar Rp 31.927.420 didapat dari jumlah 

PPN keluaran selama tahun 2016 dikurangi jumlah PPN masukan 

selama tahun 2016. 

Selain dikenai PPN, Bapak Sutardi juga dikenai PPh final pasal 4 ayat 

(2) setiap bulannya sebesar 1% dari omset. Selama tahun 2016, Bapak 

Sutardi melakukan penjualan emas perhiasan sebesar Rp 

1.596.371.000. PPh final 1% selama tahun 2016 sebesar Rp 

15.963.710 didapat dari Rp 1.596.371.000 x 1%.   

c. Selama tahun 2016, Bapak Sutardi melaporkan PPN terutangnya 

secara rutin dan tepat waktu. Bapak Sutardi melaporkan PPN terutang 

antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 setiap bulannya selama 

tahun 2016 dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111.   

Selain PPN terutang, Bapak Sutardi juga berkewajiban untuk 

menyetor PPh final 1% selama tahun 2016. PPh final tersebut, dibayar 

ke Bank yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan atau Kantor Pos. 

Penyetoran PPh final Bapak Sutardi tidak wajib melaporkan setiap 

bulannya, karena tanggal bayar PPh final 1% itu juga merupakan 

tanggal lapornya. Tetapi pada SPT Tahunan orang pribadi, Bapak 

Sutardi wajib melaporkan PPh final yang telah dibayarnya pada tahun 

tersebut. Pembayaran PPh final dilakukan paling lambat tanggal 15 

bulan berikutnya. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dalam pembahasan tentang pemajakan 

terhadap pengusaha emas perhiasan, penulis dapat memberikan saran : 

a. Bagi Wajib Pajak  

Wajib pajak disarankan agar mampu menghitung dan melaporkan 

usahanya sendiri dengan cara mempelajari bagaimana cara 

menghitung, melaporkan dan cara mengisis SPT baik SPT masa PPN 

maupun SPT PPh sehingga dapat melaporkan usahanya sendiri dalam 

pelaporan SPT untuk tahun-tahun berikutnya. Wajib pajak dapat 

mempelajarinya dengan cara mengikuti brevet pajak atau membaca 

dan mempelajari dalam situs-situs internet serta menyiapkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha misalnya data 

penjualan dan pembelian, sehingga dapat mempermudah dalam 

penghitungan dan pengisian SPT. 

b. Bagi Pemerintah 

Pemerintah disarankan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

terhadap wajib pajak misalnya membantu wajib pajak dalam kesulitan 

pelaporan SPT atau kesalahan dalam menghitung pajak sehingga dapat 

menambah informasi bagi wajib pajak. 

c. Bagi Pembaca 
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Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan dan 

memperbaharui data jika ada penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pemajakan terhadap pengusaha emas perhiasan misalnya 

dalam perubahan SPT Masa PPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


