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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

 Kasus yang diteliti oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui hal yang 

membuat SPT PPN dengan laporan laba rugi mengalami ketidakselarasan 

antara keduanya dan juga mengetahui solusi yang dapat digunakan CV. CSD 

untuk menyelesaikan ketidakselarasan tersebut. Maka, kesimpulan yang dapat 

diambil oleh penulis, yaitu: 

 

1. Penghasilan CV. CSD memiliki omset kurang dari Rp 4.800.000.000, 

namun CV. CSD memilih mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena 

pajak (PKP) sejak tahun 2016. Sebenarnya CV. CSD belum begitu 

memahami mengenai PPN. Seperti membedakan jasa dan barang kena 

pajak, penggunaan jenis-jenis faktur pajak dan juga kode dan nomer 

seri serta peraturan peminjaman faktur pajak (pinjam bendera). 

Namun, untuk masalah setor dan lapor, CV. CSD sudah mengetahui 

terakhir setor dan lapor supaya tidak dikenakan denda.  

 

2. Tahun 2016, CV. CSD melaksanakan transaksi penjualan dan 

pembelian. Transaksi yang terjadi dengan pemerintah dan juga selain 

pemerintah. Transaksi dengan pemerintah untuk penjualan pengadaan 

barang kena pajak (BKP) Rp 3.300.000.000 dan pembelian BKP Rp 

2.700.000.000. Transaksi dengan selain pemerintah untuk penjualan 

jasa kena pajak (JKP) Rp 270.000.000.  Semua transaksi tersebut 

tertera dalam laporan laba rugi. Total penjualan Rp 3.570.000.000 
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dalam laporan laba rugi disebut omset dan total pembelian dalam laba 

rugi merupakan pembelian material sebesar Rp 2.700.000.000. 

 

3. Faktor SPT PPN dengan laporan laba rugi (SPT PPh Badan) 

mengalami ketidakselarasan yaitu CV. CSD meminjamkan faktur 

pajak ke pihak lain dan pihak tersebut tidak mengetahui jika penjualan 

mengenai pengadaan barang harus dikenakan PPN dan CV. CSD juga 

tidak mengetahui jika jasa yang ditawarkan CV. CSD kepada pihak 

selain pemerintah harus dikenakan PPN juga sehingga kedua hal 

tersebut mengakibatkan omset dan HPP antara SPT PPN dengan 

laporan laba rugi (SPT PPh Badan) tidak selaras. Dari ketidakselarasan 

tersebut, CV. CSD mendapatkan surat himbauan dari AR (Account 

Respresntative) mengenai CV. CSD yang belum melaporkan dan 

menyetorkan SPT PPN pada tahun 2016. 

 

4. CV. CSD melaporkan, menyetorkan dan membayar denda dari 

ketidakselarasan antara SPT PPN dengan laporan laba rugi (SPT PPh 

Badan). Pada transaksi dengan pemerintah, CV. CSD hanya 

menghitung denda karena telat melaporkan saja, karena untuk setoran 

PPN sudah disetorkan oleh pihak pemerintah ke bendaharawan. Total 

setoran selama tahun 2016 mengalami lebih bayar Rp 270.000.000. 

Setoran tersebut ditangguhkan lagi ke tahun berikutnya, yaitu pada 

tahun 2018. Total denda untuk transaksi dengan pemerintah sebesar Rp 

6.000.000. Sedangkan transaksi selain dengan pemerintah, CV. CSD 

menghitung denda untuk telat setor SPT PPN sebesar Rp 10.180.000 

dan telat lapor SPT PPN sebesar Rp 6.000.000 sehingga total denda 

untuk transaksi selain dengan pemerintah tahun 2016 sebesar Rp 

16.180.000. Total PPN kurang bayar (KB) yang harus disetorkan oleh 

CV. CSD sebesar Rp 27.000.000, sehingga total denda dan kurang 

bayar untuk selain dengan pemerintah sebesar Rp 43.180.000. Maka 

CV. CSD harus membayar keseluruhan denda dan juga kurang bayar 
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PPN selama tahun 2016 sebesar Rp 49.180.000 serta melaporkan SPT 

PPN selama tahun 2016. 

 

5.2 Saran 

 

Kesimpulan yang telah penulis buat, maka penulis memiliki beberapa 

saran untuk beberapa pihak, yaitu: 

 

1. CV. CSD lebih memahami peraturan perpajakan agar lebih berhati-hati 

dalam menggunakan faktur pajak supaya tidak sembarangan 

meminjamkan faktur pajak kepada pihak lain karena termasuk dalam 

menyalahgunakan NPWP dan juga nama pengusaha kena pajak (PKP). 

Pada peraturan KUP pasal 39 mengenai pidana untuk peminjaman 

faktur. 

 

2. CV. CSD juga mempelajari lebih baik mengenai objek PPN sehingga 

tidak mendapatkan denda karena telat melaporkan dan menyetorkan 

PPN hanya karena tidak tahu jika barang atau jasa sebenarnya adalah 

objek PPN. 

 

3. Untuk pemerintah lebih banyak penyuluhan mengenai peraturan 

perpajakan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar menjadi 

PKP, sehingga pemerintah tidak perlu bekerja dua kali untuk 

memberikan surat himbauan karena keterlambatan setor dan lapor, 

mengurangi kesalahan, kerugian bagi masyarakat (wajib pajak) serta 

bagi negara. Selain penyuluhan kepada PKP, juga kepada pengusaha 

yang berpotensi menjadi PKP agar tidak takut dan menghindari 

pembayaran pajak karena dapat memberikan keuntungan bagi negara 

dan masyarakat lainnya. 
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4. Penulis memberikan saran untuk KKP ACM agar tetap menjadi KKP 

yang jujur, tanggung jawab, mengedukasi dan membantu para klien 

untuk mengerjakan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin agar 

tidak terjadi kesalahan seperti pada tugas akhir ini. Selain mengedukasi 

para klien KKP, penulis juga berharap KKP ACM dapat memberikan 

ilmu dan pengalaman mengenai bidang perpajakan dengan baik kepada 

mahasiswa/i yang magang di KKP. 
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