
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab 4 (empat) tentang perbedaan yang terdapat 

pada SPT Masa PPN formulir 1111 dengan SPT bentuk lama SPT Masa PPN 1107 

dan 1108, penulis dapat menarik kesimpulan beberapa kesimpulan diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perbedaan nampak jelas terdapat pada formulir SPT Masa PPN dari bentuk lama 

dengan SPT Masa PPN bentuk baru.  

a) Perbedaan dalam banyaknya formulir yang terdapat pada 1107, 1108, dan 

1111 terdiri dari : 

a. Pada formulir 1107 mempunyai lembar formulir yang lebih sederhana 

daripada formulir SPT Massa PPN 1111. Formulir 1107 terdiri dari 3 

lembar yaitu Induk, A dan juga B. 

b. Pada formulir 1108 juga terdiri dari 3 lembar yaitu Induk, A dan juga B. 

c. Sedangkan pada formulir 1111 terdiri dari 7 lembar yang terdiri dari 

Induk, AB, A1, A2, B1, B2, dan B3. 

b) Pada formulir 1107 dan 1108 PKP yang menggunakan Pedoman 

Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan PKP lainnya menggunakan 

bentuk formulir yang sama. Sedangkan untuk SPT Masa PPN bentuk baru 

dibedakan, untuk PKP yang mengguanakan Pedoman Penghitungan 

Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan  SPT Masa PPN 1111 DM, 

sedangkan PKP lainnya tetap menggunakan SPT Masa PPN 1111. 

c) Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN 

1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM , PKP tidak perlu melampirkan lampiran 

tersebut. Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi PKP yang 

menyampaikan SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM dalam 

bentuk formulir kertas dan mengurangi beban administrasi DJP. Hal ini 



berbeda jika dibandingkan dengan bentuk lama. Dalam SPT Masa PPN 1107 

atau SPT Masa PPN 1108 walaupun tidak ada data yang dilaporkan dalam 

lampiran SPT Masa PPN 1107 atau SPT Masa PPN 1108 PKP tetap harus 

melampirkan lampiran tersebut. 

2. Selain perbedaan pada formulirnya, perbedaan juga terdapat pada tata cara 

penyampaian fakturnya. 

a) SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data 

elektronik wajib digunakan oleh PKP yang melaporkan ekspor atau Faktur 

Pajak dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) 

Masa Pajak. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan bentuk lama, SPT 

Masa PPN 1107 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP 

yang melaporkan ekspor atau Faktur Pajak dengan jumlah lebih dari 30 (tiga 

puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. Dengan demikian SPT Masa 

PPN bentuk baru lebih membatasi PKP dalam menggunakan SPT dalam 

bentuk kertas (hardcopy). 

b) Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2 adalah semua faktur 

pajak yang menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang 

strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak. 

Termasuk juga yang identitasnya tidak lengkap. Hal ini berbeda dengan SPT 

Masa PPN bentuk lama. Dalam lampiran 1107 A atau 1108 A angka III yang 

dirinci hanya faktur pajak standar, sedangkan faktur pajak lainnya 

dimasukkan dalam faktur pajak sede 

5.2. Saran 

Adapun saran yang penulis tuangkan dalam laporan tugas akhir ini selama 

melakukan kerja praktik di KPP Pratama Bandung Cibeunying agar menjadi 

pertimbangan diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan – peraturan terbaru mengenai 

SPT Masa PPN sebaiknya lebih ditingkatkan kembali, karena masih banyak 



Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan mengalami kebingungan dalam tata 

cara pengisian dan tata cara penyampaiannya Surat Pemberitahuan (SPT). 

2. KPP Pratama Bandung Cibeunying sebaiknya sering mengadakan seminar – 

seminar perpajakan tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan Direktur Jenderal 

Pajak. Dengan mengadakan kegiatan tersebut, diharapkan Wajib Pajak lebih bisa 

mengetahui dan lebih mengikuti perkembangan undang – undang perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


