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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Data yang diperoleh oleh penulis dari Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi 

berkaitan dengan Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai atas pengadaan barang. Berdasarkan pembahasan dengan 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :   

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Bendaharawan 

Pemerintah Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 (Pasal 18), dengan besaran 

pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Barang tersebut dengan 

tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Maka 

pengadaan barang jika transaksi di atas Rp.2.000.000 akan dikenakan PPN 

dan PPh Pasal 22 dengan tarif 1.5 % dan dikalikan dengan DPP. 

2. Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi telah melakukan kewajiban penyetoran 

Pajak Pertambahan Nilai dengan menerapkan sistem elektronik yaitu e-

Billing untuk menerbitkan dan mengelola kode billing, dan dalam 

penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi 

telah melakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan 

yang berlaku. 

3. Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi menjalankan kewajibannya untuk 

melakukan pelaporan Pajak pertambahan Nilai dengan menerapkan sistem 
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elektronik yaitu e-SPT PUT dengan formulir SPT PPN 1107 PUT dan 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat 

disimpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk saat 

melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

atas pengadaan barang. Adapun saran tersebut, sebagai berikut : 

1. Diharapkan pelaksanaan kegiatan perpajakan pada Kantor ATR/BPN Kota 

Sukabumi selalu dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku serta menyadari akan pentingnya Perpajakan di 

Indonesia. 

2. Diharapkan kegiatan perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik 

tanpa adanya keterlambatan dalam Penyetoran PPN maupun Pelaporan e-

SPT PUT dengan tepat waktu, dan pada saat pengisian diharuskan lebih 

teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan Penyetoran maupun 

Pelaporan PPN. 

3. Diharapkan untuk penulis berikutnya terkait objek penelitian wajib pajak 

agar lebih memahami terkait proses penyetoran dan pelaporan dengan 

menggunakan e-Billing dan e-SPT PUT. 

 

 

 


