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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari uraian berdasarkan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini 

memberikan kesimpulan, antara lain: 

1. Dalam mengikuti Tax Amnesty, PT W memiliki daftar harta yang telah 

dilaporkan sebesar Rp3.889.388.778. Sebesar Rp37.881.340 sebagai harta 

belum dilaporkan pada tahun 2015. Harta ini belum dilaporkan karena 

ketidaktahuan perusahaan yang menyebabkan kesalahan pencatatan.  

2. PT W mengikuti program Tax Amnesty pada bulan Februari 2017, yang 

merupakan periode terakhir program Tax Amnesty (1 Januari – 31 Maret 

2017) dengan melampirkan Form A1 (Jumlah nilai harta telah dilaporkan 

dalam SPT terakhir) Rp3.889.388.778 , Form A2 (Jumlah nilai utang telah 

dilaporkan dalam SPT terakhir) Rp81.339.294 , serta Form B1 (Jumlah 

nilai harta belum dilaporkan dalam SPT terakhir) Rp 37.881.340. Dan 

membayar tebusan sebesar Rp189.407. 

3. Dengan mengikuti Tax Amnesty, PT W mendapatkan keuntungan secara 

ekonomi, karena hanya akan terutang uang tebusan sebesar Rp189.407 

dibanding melakukan pembetulan serta pemindahbukuan (PBK) dan harus 

membayar uang Kurang Bayar (KB) pajak sebesar Rp13.676.969 

ditambah denda bunga sebesar 2% atas jumlah pajak kurang bayar yang 

dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan terakhir sampai dengan 
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tanggal pembayaran. Selain keuntungan ekonomi, PT W akan terhindar 

dari pemeriksaan pajak jika benar dalam melaporkan hartanya baik saat 

mengikuti program Tax Amnesty, maupun paska program Tax Amnesty. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber data dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya seperti masalah yang terjadi saat Tax Amnesty 

atau laporan yang ditolak dan sebagainya. Perusahaan atau objek yang 

berbeda, dan menyertakan data dan peraturan yang terbaru dan bervariasi 

untuk melengkapi data pada karya ilmiah ini. 

 

2. Bagi PT W 

PT W harus lebih memperhatikan peraturan pajak yang berlaku, 

perhitungan laporan keuangan, perhitungan laporan perpajakannya, tepat 

waktu dalam melaporkan pajaknya menggunakan Peraturan Pemerintah no 

46 tahun 2013 dengan tarif 1% kedepannya jika memiliki omset dibawah 

4.8 M, serta bersungguh-sungguh dalam perpajakannya paska Tax Amnesty 

dengan tidak kembali menyembunyikan atau tidak melaporkan hartanya. 

Karena jika kedepannya masih terdapat harta yang disembunyikan dapat 

terkena sanksi yang lebih berat.  
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Selain itu, bagi PT W yang melakukan deklarasi harta dalam negeri 

memiliki kewajiban untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari 

Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama tiga tahun terhitung 

sejak PT W menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). 

 

3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi perpajakan 

pemerintah kedepannya setelah berakhirnya program Tax Amnesty, 

terutama dalam memperbaiki dan memperbarui peraturan perpajakannya, 

serta rutin melakukan sosialisasi agar WP dapat lebih taat dalam 

perpajakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




