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2. BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bapak S merupakan pengusaha kendaraan bermotor bekas maka dalam 

penghitungan PPN terutang setiap masa pajak dilakukan dengan 

menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 

Peredaran bruto Bapak S bulan Januari 2016 adalah Rp 66.900.000, maka 

pajak keluaran sebesar Rp 6.690.000 dan pajak masukan dihitung sebesar 

90% dari pajak keluaran yaitu Rp 6.021.000. Oleh karena itu PPN terutang 

Bapak S masa pajak Januari 2016 diketahui sebsar Rp 669.000. 

2. Bapak S sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas mengisi SSE 

dengan mengisi bagian kode akun pajak dengan kode 411211 dan memilih 

kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN masa dalam negeri. 

Kemudian Bapak S menyetorkan PPN terhutang tersebut ke kas negara 

melalui bank persepsi. Bapak S selalu melakukan kewajiban penyetoran 

PPN terutang ini dengan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan 

berikutnya. 

3. Bapak S melaporkan penghasilannya dengan menggunakan SPT Masa 

PPN 1111 DM sesuai peraturan perpajakan yang berlaku bagi pengusaha 

yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Bapak S telah menggunakan e-
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SPT dan e-filing dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Selama ini 

Bapak S selalu melaporkan SPT tepat waktu, misalnya untuk SPT Masa 

PPN Januari 2016 telah dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2016. 

4. Selama ini Bapak S telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai 

pengusaha kendaraan bermotor bekas dengan benar sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku baik dalam menghitung, menyetor dan 

melaporkan PPN. Oleh karena itu Bapak S tidak pernah dikenakan sanksi 

administrasi perpajakan baik berupa denda maupun bunga. 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis antara lain : 

1. Bagi Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas 

Pengusaha kendaraan bermotor bekas dalam menghitung, menyetor dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya sebaiknya lebih meningkatkan 

ketelitian sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan 

terjadi dan diharapkan agar dalam melakukan penyetoran dan pelaporan 

dilakukan sebelum batas waktu jatuh tempo yang ditetapkan yaitu paling 

lambat akhir bulan berikutnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai penggunaan 

SPT PPN 1111 DM bagi wajib pajak selain pengusaha kendaraan 

bermotor bekas, seperti pengusaha emas dan pengusaha dengan omzet 

tertentu (kurang dari Rp 1,8 M). 


