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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT ABC merupakan perusahaan jual beli peralatan rumah tangga dan telah 

dikukuhkan sebagai PKP. Pada bulan Mei 2017, PT ABC melakukan 

transaksi pembelian dengan PT X dan terdapat Pajak Masukan sebesar Rp 

8.000.000. Namun karena kesalahan yang dilakukan karyawan PT ABC, 

Pajak Masukan sebesar Rp 8.000.000 yang seharusnya dapat dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran masa Agustus 2017 tersebut justru tidak dikreditkan, 

sehingga menimbulkan kerugian bagi PT ABC karena sudah melewati batas 

waktu maksimal pengkreditan Pajak Masukan. 

2. PPN kurang bayar PT ABC pada masa pajak Mei 2017 yaitu Rp 5.508.000. 

Sedangkan PPN terutang masa Agustus 2017 adalah kurang bayar sebesar Rp 

3.344.660. Padahal apabila Pajak Masukan sebesar Rp 8.000.000 tersebut 

dikreditkan dengan benar maka penghitungan PPN masa Agustus 2017 

seharusnya menjadi lebih bayar sebesar Rp 5.494.000. 

3. PT ABC perlu menerapkan manajemen perpajakan dengan cara 

mengkreditkan pajak masukan tidak pada masa pajak yang sama sehingga 

dapat lebih mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk membayar Pajak 
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Pertambahan Nilai. Seperti halnya pada bulan februari jumlah pajaknya lebih 

bayar Rp 900.500 tetapi menjadi kurang bayar 218.070. Begitu pada bulan-

bulan selanjutnya mengalami penurunan yang cukup besar, sehingga PPN 

yang lebih bayar bisa menjadi kurang bayar karena adanya manajemen 

perpajakan .  Dengan adanya kurang bayar tersebut maka akan mengurangi 

resiko timbulnya pemeriksaan pajak. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan penulis antara lain: 

1. Bagi PT ABC 

 Agar tidak menderita kerugian maka PT ABC disarankan untuk  

melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2017. Namun 

sebelumnya penulis menyarankan agar PT ABC menerapkan manajemen 

perpajakan atau menggunakan sistem Tax Planning yaitu dengan 

mengkreditkan pajak masukan tidak pada masa pajak yang sama sesuai 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 

Ayat (9). 

2. Bagi Masyarakat  

 Bagi masyarakat umum sebaiknya melakukan perencanaan pajak 

terlebih dahulu dengan mempelajari aturan perpajakan yang berlaku. Dengan 

demikian dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan 

dapat memanfaatkan fasilitas dalam bidang perpajakan yang diberikan 
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pemerintah dengan benar seperti kesempatan melakukan pengkreditan Pajak 

Masukan sesuai dengan peraturan perpajakn yang berlaku.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dalam 

bidang Pajak Pertambahan Nilai namun menggunakan topik pembahasan lain 

yang belum pernah dibahas sebelumnya seperti penggunaan  norma 

penghitungan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak atau jenis usaha tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




