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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, analisis dan pembahasan, penulis dapat 

menarik kesimpulan : 

1. Pelaporan harta, kewajiban dan ekuitas PT. Kuhani Candamani sebelum mengikuti  

tax amnesty yaitu berupa kas dan setara kas sebesar Rp 30.770.787, piutang usaha 

pihak ketiga Rp 466.245.828, persediaan Rp 5.668.324.877, tanah dan bangunan Rp 

2.808.092.438, aktiva tetap lainnya Rp 1.242.820.100 dan dikurangi akumulasi 

penyusutan Rp 887.221.752. Sehingga jumlah harta PT. Kuhani Candamani sebesar 

Rp 9.329.032.278. Sedangkan kewajibannya  yaitu hutang usaha pihak ketiga 

sebesar Rp 56.893.300, hutang pajak Rp 32.968.996, hutang bank Rp 

5.471.809.389, kewajiban lancar lainnya Rp 1.273.261.895, dan ekuitas yaitu modal 

saham Rp 1.500.000.000, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya Rp 731.928.139 dan 

laba ditahan tahun ini Rp 262.170.560. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas  PT. 

Kuhani Candamani adalah sebesar  Rp 9.329.032.278.  

 

2. Pelaporan harta, kewajiban dan ekuitas  PT. Kuhani Candamani setelah mengikuti  

tax amnesty yaitu harta yang sudah dilaporkan sebelumnya dalam SPT 2015 yaitu 

sebesar Rp 9.329.032.278, kemudian ditambah dengan harta yang belum dilaporkan 

PT. Kuhani Candamani yaitu uang tunai sebesar Rp 60.000.000. Harta yang belum 

dilaporkan tersebut menjadi penambah harta pada elemen neraca kas dan setara kas 

sehingga nilai kas dan setara kas semulanya Rp 30.770.787 menjadi Rp 90. 770.787 

dan menjadi penambah ekuitas pada elemen neraca laba ditahan tahun-tahun 
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sebelumnya, sehingga nilai mulanya Rp 731.928.138 bertambah menjadi Rp 

791.928.138. dengan demikian total seluruh harta, kewajiban dan ekuitas PT. 

Kuhani Candamani menjadi sebesar Rp 9.389.032.278. 

 

3. Perhitungan uang tebusan dalam tax amnesty PT. Kuhani Candamani yaitu nilai  

harta bersih berasal dari harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri 

yang dialihkan ke dalam negeri dan belum pernah dilaporkan dalam SPT senilai Rp 

60.000.000 dikalikan dengan tarif tax amnesty periode I (1 Juli 2016 s.d 30 

September 2016)  yaitu 2% hasilnya adalah Rp 1.200.000.  

 

 

4. Fasilitas yang diperoleh  PT. Kuhani Candamani  dalam mengikuti tax amnesty 

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang sebesar Rp 7.500.000, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar Rp 3.600.000 dan 

sanksi pidana perpajakan yaitu kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 

lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit 1 (satu) kali, paling banyak 2 

(dua) kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar yaitu 1 X Rp 7.500.000 = Rp 

7.500.000 atau 2 X Rp 7.500.000 = Rp 15.000.000., tidak dilakukan pemeriksaan, 

pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, 

pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, jaminan rahasia dimana data 

pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan tindak 

pidana lain.  Sedangkan  dampak  PT. Kuhani Candamani  tidak mengikuti tax 

amnesty yaitu harta tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat 

ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Dengan demikian total keuntungan yang diperoleh PT. 

Kuhani dalam mengikuti tax amnesty yaitu penghapusan Pph terutang sebesar Rp 
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7.500.000 dan hanya membayar uang tebusan sebesar Rp 1.200.000 kemudian  

sanksi administrasi yang dibebaskan sebesar Rp 3.600.000  serta  bebas dari sanksi 

pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan 

atau denda paling sedikit 1 (satu) kali, paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang kurang bayar yaitu 1 X Rp 7.500.000 = Rp 7.500.000 atau 2 X Rp 

7.500.000 = Rp 15.000.000 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, analisi dan pembahasan, penulis dapat 

memberikan saran : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak sebaiknya memanfaatkan kebijakan tax amnesty secepat mungkin, 

karena periode  tax amnesty akan berakhir pada bulan maret tahun 2017. Selain itu, 

wajib pajak juga harus mengungkapkan seluruh  harta dan kewajibannya secara riil. 

Karena apabila tidak mengikuti tax amnesty serta tidak mengungkapkan seluruh 

harta dan kewajibannya dapat terkena sanksi perpajakan.  

 

2. Bagi Peneliti selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya perlu mengupdate peraturan baru mengenai tax amnesty 

agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitiannya. 

 

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai cara pengisian formulir tax 

amnesty sehingga wajib pajak yang ingin  mengikuti kebijakan tax amnesty dapat 

mengerti dan tidak bingung cara pengisiannya.  




