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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

      Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Prosedur pemenuhan kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan 

oleh CV. X sebagai Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:  

a. CV. X telah melakukan pembukuan dengan mencatat semua transaksi 

atas pembelian dan penjualan, yang sudah dilakukan dengan benar dan 

tepat sesuai aturan dari pasal 28 UU KUP. Pembukuan dilakukan dengan 

itikad baik, paling sedikit pembukuan dilakukan dengan mencatat secara 

rinci tentang lawan transaksi, jenis barang, jumlah barang hingga harga 

dari barang tersebut.   

b. Telah melakukan perhitungan atas Pajak Keluaran dan Masukan bulan 

Januari 2016, yang diinput dalam aplikasi e-faktur dan menghasilkan 

SPT dengan status lebih bayar PPN Masa Januari 2016 yang 

dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.  

c. CV. X juga telah melakukan pelaporan atas SPT masa Januari 2016 yang 

dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016, dan menerima bukti 

penerimaan surat sebagai bukti pelaporan SPT Masa Januari 2016.    

2. Prosedur pemenuhan kewajiban atas PPN yang dilakukan CV. X sudah 

dilakukan sesuai aturan dari Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.  

3. Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prioritas 

utama bagi CV X sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak yang baik.  
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3.2 SARAN  

      Setelah seluruh proses dan simpulan tersebut, akan diberikan saran yang 

mungkin berguna khususnya untuk CV. X dan Program Diploma III Perpajakan 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.  

 

3.2.1 Saran untuk CV. X 

1. CV. X harus terus mengikuti perubahan-perubahan dari undang-undang 

yang menyangkut pemenuhan kewajibannya dalam Pajak Pertambahan 

Nilai 

2. Penyimpanan data-data terkait pembukuan dan dokumen terkait transaksi 

yang dilakukan seharusnya tidak disimpan dalam komputer file master 

saja tapi juga di back up sebagai cadangan penyimpanan data apabila data 

dalam komputer file master terkena virus, sehingga rusak dan tidak dapat 

digunakan lagi, sehingga masih ada data cadangan yang dapat digunakan 

sebagai bukti data atas transaksi yang dilakukan.  

 

3.2.2 Saran untuk Universitas Airlangga   

1. Sebaiknya pedoman dalam format penulisan Laporan Tugas Akhir lebih 

diperinci, diperjelas serta diberikan ilustrasi mengenai format penulisan  

tersebut. Sehingga laporan dapat  menjadi karya yang bermanfaat bagi 

mahasiswa, pembaca, dan Universitas Airlangga.   
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