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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis data dan berhasil mengumpulkan data serta 

informasi dalam penelitian ini. Maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa pengaruh 

pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dapat mempengaruhi harga pokok 

penjualan (HPP) walaupun tidak berpengaruh besar dan dapat mempengaruhi 

pendapatan perusahaan secara signifikan. Peneliti mengambil 32 Laporan keuangan 

perusahaan dan beberapa bukti faktur pengeluaran. Berdasarkan data yang di 

peroleh, hasil analisis data dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti maka, 

dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil Uji Parsial (Uji t) bahwa nilai variabel tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel Harga Pokok Penjualan (HPP) (Y1). Di karenakan (t hitung>t tabel) 

yaitu (-2.320>2.042) sementara nilai signifikansi yang di dapat adalah sebesar 

0.027 (Sig<0.05) Dengan demikian, maka kesimpulannya H0 di tolak dan Ha 

diterima yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh variabel tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) secara parsial terhadap variabel Harga Pokok 

Penjualan (HPP) (Y1). 

2) Berdasarkan hasil Uji Parsial (Uji t) bahwa nilai variabel tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) (X) berpengaruh negative signifikan terhadap 

variabel Pendapatan(Y2). Di karenakan (t hitung>t tabel) yaitu (-2.097 >2.042)
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sementara nilai signifikansi yang di dapat adalah sebesar 0.044 (Sig<0.05) 

Dengan demikian, maka kesimpulannya H0 di tolak dan Ha diterima yang 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh variabel tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) secara parsial terhadap variabel Pendapatan (Y2).

 

3) Berdasarkan hasil uji Signifikansi F (Uji F) bahwa nilai variabel tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

Harga Pokok Penjualan (HPP) (Y1). Hal itu dapat di lihat dari F hitung sebesar 

5.383> F tabel sebesar 4.17 dengan nilai signifikansi 0.027< 0.05. Berdasarkan 

hasil uji Signifikansi F (Uji F) bahwa nilai variabel tarif Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) (X) secara simultan berpengaruh Pendapatan (Y2). Hal itu dapat 

di lihat dari F hitung sebesar 5.383> F tabel sebesar 4.17 dengan nilai 

signifikansi 0.044< 0.05 
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran terhadap 

perusahaan, yaitu: 

1) Perusahaan sebaiknya melakukan antisipasi dengan melakukan 

penyesuaian dengan harga jual produk dengan tepat sehingga laba yang di 

peroleh tetap sesuai dengan di targetkan tanpa harus merugikan konsumen. 

2) Berkaitan dengan pendapatan yang menurun di alami perusahaan karena di 

kenakan nya tarif PPN. Perusahaan harus lebih semaksimal mungkin untuk 

memasarkan barang, agar pendapatan perusahaan tidak turun terlalu jauh. 

3) Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih sangat banyak 

kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan. Adapun saran penulis yang selanjutnya. Di perusahaan 

juga mengalami kesulitan dalam pembuatan faktur dan pelaporan SPT 

masa PPN, peneliti sarankan untuk mencari informasi terlebih dahulu 

mengenai pajak pertambahan nilai. Juga mencari tenaga yang memahami 

mengenai pajak pertambahan nilai dan proses pelaporannya dan sebaik nya 

selau mengikuti perkembangan teknologi meliputi perpajakan karena pada 

saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menggunakan elektronik 

untuk setiap transaksi atau pelaporan surat pemberitahuan (SPT). 

 


