
 
 

62 
 

BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam 

pembahasan yang diangkat tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada pedagang 

eceran khususnya pada Toko MAWAR sebagai berikut :  

1. Pada toko MAWAR  setiap tahunnya selalu melaporkan dan menyetorkan Pajak 

Pertambahan Nilai ke KPP setempat sebelum masa pajak berakhir. Dalam 

perhitungan untuk jumlah omzetnya selama 2014 pada toko MAWAR tidak 

mencapai  Rp 4.800.000.000 Miliyar. Sehingga Wajib Pajak toko MAWAR  saat 

mengkreditkan pajak masukannya total  PPN terutang dalam satu tahun sebesar 

Rp 55.500.000. Sedangkan untuk peredaran brutonya dalam satu tahun sebesar Rp 

1.850.000.000 dan pajak keluaran total dalam satu tahun sebesar Rp  185.000.000. 

2. Dalam pelaporan toko MAWAR pajak Masukan atas PPN terutang pada toko 

MAWAR selalu melaporkan pada akhir bulan. Seperti pada bulan januari toko 

MAWAR dalam melaporkan pajaknya pada tanggal 28 februari maka  dalam 

melaporkan pajaknya toko MAWAR taat Menghitung pengkreditan pajak 

masukan dengan cara menyeselisihkan pajak keluaran. Bila pajak masukan lebih 

besar dari pajak keluaran maka akan terjadi kurang bayar.Sehingga Toko 

MAWAR harus menyampaikan SPT Masa PPN 1111.     

3. Dalam pengkreditan pajak masukan toko MAWAR ini untuk melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di kenai 70% maka dalam satu tahun buku 

selama 2014 hanya mencapai Rp 129.500.000. Sehingga wajib Pajak toko 

MAWAR harus melaporkan kembali Pajaknya ke KPP setempat. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut :  

1. Bagi Toko MAWAR  

Sebagai pengusaha yang melakukan usaha tertentu salah satunya dalam 

pedagang eceran yang merupakan toko peritel seperti toko MAWAR. Sebagai  

pengusaha yang melakukan transaksi jual beli toko MAWAR memerlukan jasa orang 

lain dibidang pencatatan administrasi perpajakan dalam penjualan maupun pembelian. 

Supaya dalam menghitung PPN terutang pada toko MAWAR  lebih sempurna dan 

terperinci secara lengkap. Diharapkan juga tidak akan terjadi kesalahan dalam 

menghitung PPN terutang dalam setiap masa dan dapat menghindari denda akibat 

keterlambatan penyetoran dan pelaporannya.  

2. Bagi Penulis  

Beberapa hal yang terjadi ini dapat memberikan suatu pengetahuan tentang 

bagaimana cara untuk menyetor dan melaporkan PPN yang terutang serta mengetahui 

cara untuk menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan. Penulis juga menjadi 

paham tentang pajak masukan lebih dan kurang bayar sehingga dalam penulisan ini 

dapat di sempurnakan menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


