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BABV 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di bahas maka kesimpulan yang 

ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Putu Arya adalah orang yang memiliki usaha dagang accecoris 

mobil yang omsetnya satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, 

sehingga kewajiban perpajakannya menggunakan peraturan 

pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu dengan menyetor PPh final 

sebesar 1%. Bapak Putu Arya selama 2016 memiliki total penjualan 

sebesar Rp. 582.090.300 sehingga total PPh Final selama tahun 2016 

adalah Rp 5.820.903. Sebagai seorang wajib pajak Bapak Putu Arya 

juga memiliki harta yang belum dilaporkan yaitu rumah dan mobil. 

Karena ada harta yang tidak dilaporkan dengan nilai sebesar Rp. 

350.000.000 berupa rumah dan Rp. 200.000.000 berupa mobil maka 

Bapak Putu Arya mengikuti Tax Amnesty. 

2. Uang tebusan yang harus dibayar oleh Bapak Putu Arya terkait 

keikutsertaannya dalam Tax Amnesty yaitu sebesar Rp 2.750.000 

didapat dari nilai harta bersih yang belum dilaporkan yaitu mobil 

seharga Rp 200.000.000 ditambah rumah seharga Rp 350.000.000. 

Tarif Tax Amnesty sebesar 0,5% berdasarkan Undang-Undang Tax 

Amnesty yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2016 pasal 4 ayat (3) 
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huruf a. Bapak Putu Arya menggunakan jasa Konsultan KKP Adyanto, 

yang dilaporkan pada tanggal 25 Maret 2017 ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) terdaftar Bapak Putu Arya. 

3. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak Putu Arya setelah 

mengikuti Tax Amnesty adalah Laporan penempatan harta tambahan 

tersebut dilaporkan ke KPP dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang 

berisi  kode harta, nama harta yang dilaporkan dalam Tax Amnesty, 

tahun perolehan, alamat serta nilai harta juga ditanda tangan diatas 

materai oleh wajib pajak dalam hal ini adalah Bapak Putu Arya. 

Laporan penempatan harta tersebut dilaporkan selama 3x dalam 3 

tahun berturut turut yaitu laporan pertama paling lambat tanggal 31 

Maret 2018, laporan yang kedua paling lambat tanggal 31 Maret 2019 

dan yang ketiga paling lambat tanggal 31 Maret 2020. Setelah itu 

barulah kewajiban Tax Amnesty Bapak Putu Arya selesai. 

5.2  Saran 

1. Bagi Wajib Pajak  

Saran bagi wajib pajak adalah agar Wajib Pajak melaporkan 

seluruh hartanya dan tidak ada yang di sembunyikan sehingga Wajib 

Pajak sebenarnya tidak perlu membayar uang tebusan Tax Amnesty 

apabila seluruh hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunannya. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar lebih dapat 

memperjelas, memperdalam, dan memberikan masukan mengenai 

program Tax Amnesty dengan kasus yang lebih kompeks seperti 

adanya hutang yang belum dilaporkan terkait harta yang belum 

dilaporkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


