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BAB III 

PENUTUP 

 

 

3.1   Kesimpulan 

Dari uraian hasil Laporan Tugas Akhir studi kasus PT. X di 

Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa atas penyerahan Batu Kapur dan Batu Lempung 

yang dilakukan PT. X sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (1) dimana Batu Kapur dan Batu 

Lempung yang seharusnya termasuk jenis barang yang tidak dikenakan 

PPN, akan tetapi setelah KPP melihat langsung proses produksi 

menyatakan bahwa transaksi tersebut terutang PPN karena meskipun 

diambil langsung dari alam tapi terjadi perubahan bentuk menjadi 

potongan kecil – kecil dan dihimbau agar PT. X segera melaporkan 

PPNnya sedangkan untuk PPN bulan Januari s.d. Juni 2016  yang 

sebelumnya belum dilaporkan dan baru dilaporkan di bulan Desember 

2016 dianggap oleh KKP bahwa PT. X terlambat dalam pelaporannya 

dan dikenakan sanksi denda. PT. X menerima jika transaksi tersebut 

terutang PPN, salah satunya agar PPN Masukan yang sudah dikreditkan 

mulai Januari s.d. Juni 2016 tetap dapat dikreditkan dan tidak dikoreksi. 

Dalam hal ini PT. X tidak begitu memahami tentang  perpajakan, 

sehingga saat PT. X memperoleh PPN Masukan PT. X begitu saja 

mengkreditkan PPN Masukan yang seharusnya tidak boleh dikreditkan 

jika tidak ada PPN keluaran, maka PT. X tidak seharusnya 

mengkreditkan PPN Masukannya. Akan tetapi untuk sanksi dendanya 

PT. X pada awalnya tidak menerima karena dianggap tidak kesengajaan 

PT. X untuk membuka fakur pajak terlambat. Hingga Pada akhirnya PT. 

X membayar sanksi denda yang sesuai dengan perhitungan di STP 

karena jika tidak membayar denda KPP akan segera melakukan 

pemeriksaan serta  membayar PPN Terutangnya.   
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3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di bab 2, terdapat saran bagi  PT. X 

saran tersebut adalah PT. X sebaiknya merekrut orang yang mengerti di 

bidang  perpajakan dan diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan 

perpajakannya agar tidak timbul sanksi – sanksi di masa mendatang 

yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap Peraturan Perpajakan 

yang berlaku.  
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