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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan bendaharawan pada PT.X, 

maka dapat disumpulkan sebagai berikut: 

1. Total PPN kurang bayar yang harus disetorkan oleh PT.X kepada kas negara 

adalah senilai Rp.16.715.011. Nilai tersebut didapat dari Pajak Keluaran yang 

dipungut PT.X dikurangkan dengan nilai Pajak Masukan yang ada. Bagian total 

PPN kurang bayar tersebut terdapat pada lembar SPT Masa PPN pada kolom 

II.D. 

2. Dalam transaksi penyerahan BKP kepada bendaharawan maka PT.X mempunyai 

kewajiban untuk membuat Faktur Pajak, namun PPN-nya tetap dipungut oleh 

bendaharawan selaku pemungut PPN.Dalam kasus ini, PPN yang dipungut oleh 

SMK 1 Semarang sebesarRp.315.018.00 atas penyerahan barang kena pajak 

sebesar Rp.3.150.181.00. Sementara itu PPN yang dipungut KPP Kabupaten 

Kudus sebesar Rp.343.000.00 atas penyerahan BKP dengan total 

Rp.3.430.000.00. 

3. PPN disetorkan sendiri oleh bendaharawan dan SSP-nya diserahkan kepada 

PT.X agar dapat digunakan sebagai bukti bahwa PPN tersebut telah disetorkan 
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sendiri oleh bendaharawan. Oleh karena itu dalam menghitung pajak terutang, 

PPN yang dipungut oleh bendaharawan tidak digunakan sebagai penambah Pajak 

Keluaran.PPN kurang bayar Masa Juni 2017 milik PT.X diketahui sebesar 

Rp.16.715.011 diperoleh dari pajak keluaran yang PPN-nya dipungut sendiri 

sebesarRp. 656.302.560 dikurangi pajak masukan sebesar Rp. 639.587.549. 

4. Dalam melaporkan pajaknya, PT.X menggunakan SPT Masa PPN 1111, jumlah 

PPN yang dipungut oleh Bendaharawan dicantumkan dalam SPT Induk kolom 

I.A.3 yang diperoleh dari lembar rekapitulasi pada kolom I.C.2. 

 

5.2  Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan bendaharawan pada PT.X, 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

 Untuk memudahkan PT.X dalam melakukan pelaporan pajak 

terutangnya, PT.X disarankan untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN 

melalui E-SPT. Sebab pada laporan sebelumnya PT.X masih melakukan 

pelaporan SPT dengan cara manual, sehingga dirasakurang praktis. Pelaporan 

dengan cara E-SPT dapat mengurangi kesalahan pada pengitungannya. 

Sehingga dapat memudahkan PT.X untuk melakukan penghitungan 

kewajiban perpajakannya. 
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2. Bagi Instansi Pemerintah 

 Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah SMK 1 Semarang dan KPP 

Kabupaten Kudus. Instansi Pemerintah tersebut sebaiknya melakukan 

konfirmasi kepada PKP pada saat melakukan transaksi agar PKP tidak 

memungut pajak yang sudah dipungut bendaharawan. Sehingga wajib pajak 

terhindar dari kesalahan dalam melaporkan pajaknya.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukannya evaluasi dengan cara 

memperluas sampel penelitian terkait kasus PPN atas transaksi dengan 

bendaharawan. Tidak hanya melakukan penelitian dari segi pandang badan 

usaha namun perlu dilakukan juga penelitian dari segi pandang 

bendaharawan. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang akurat dan 

sistematis.  

 

 

 

 

 

 


