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BAB V 

     PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh 

penulis, maka penulis memnberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usaha dari PT Maju Makmur adalah industri pakan ternak dan disebutkan 

dalam peraturan  Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 2 menyebutkan 

bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak 

Tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. PPN Masukan yang 

dibayar untuk perolehan barang kena pajak atas penyerahannya dibebaskan 

dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan, sehingga seluruh PPN Masukan 

dimasukan dalam kolom formulir SPT Masa bulan juni PPN 1111 pada 

lampiran B3 yaitu daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau 

mendapat fasilitas pada bulan juni tahun 2016 sebesar Rp 225.503.891.  

2. PT Maju Makmur menjual pakan ternak dan atas penjualannya tersebut 

PPNnya dibebaskan, walaupun dibebaskan PT Maju Makmur tetap 

menerbitkan faktur pajak keluaran dengan nominal 10% dikalikan dengan 

penjualan. Tetapi kode faktur pajak yang diterbittkan oleh PT Maju Makmur 

adalah 080, diamana kode 080 adalah penyerahan atau penjualan yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN. Meskipun penyerahannya dilakukan dengan 

faktur pajak tetapi PT Maju Makmur tidak memungut PPN dari pembeli 

karena kode 080 dibebaskan dari pengenaan PPN. Total faktur pajak keluaran 

pada bulan  juni tahun 2016 adalah Rp 32.783.009.550. 

3. Pelaporan PPN PT Maju Makmur menggunakan formulir SPT Masa PPN 

1111 dengan memakai aplikasi e-faktur. Kemudian dari aplikasi e-faktur 
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tersebut SPT Masa PPN 1111 diprint menggunakan kertas F4. Karena PPN 

terutangnya nihil, maka tidak perlu membayar ke bank. Laporan PPN PT Maju 

Makmur pada bulan juni tidak ada kurang bayar atau lebih bayar karena atas 

penjualan atau penyerahan pakan ternak PPN keluarannya dibebaskan dan atas 

pembelian bahan baku pakan ternak PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan, 

maka dalam SPT Masa PPN pada bulan juni PT Maju Maju tidak ada PPN 

terutang atau PPNnya pada bulan juni nihil. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh 

penulis, maka penulis  memberikan saran: 

1. Bagi Wajib Pajak  

Wajib Pajak harus mengetahui peraturan khusunya mengenai atuaran-aturan 

khusus seperti apa saja yang tergolong dalam perlakuan PPN yang dibebaskan, 

sehingga Wajib Pajak dapat dengan benar memenuhi kewajiban perpajakannya 

baik dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan SPT masa PPNnya  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kasus tidak hanya mengenai 

perlakuan PPN yang dibebaskan tetapi juga perlakuan PPN tidak dipungut dan 

tidak terutang PPN. 

 

 

 

 

 

 

 


