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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bapak Sumanto merupakan wajib pajak orang pribadi dan terdafar 

sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari sejak Tahun 

2010, Bapak Sumanto adalah direktur dari CV. ABC dan mengambil 

prive dari CV. ABC sebagai penghasilannya. CV. ABC merupakan 

perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang perdagangan alat tulis, 

dengan omset satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 sehingga 

kewajiban perpajakannya menyetor PPh final 1% dari omset setiap 

bulan. Total harta yang dimiliki Bapak Sumanto dalam SPT 2015 

sebesar Rp 1.650.000.000 sedangkan total harta CV. ABC dalam SPT 

2015 sebesar Rp 704.390.000. 

2. Ada harta yang belum dilaporkan baik oleh Bapak Sumanto maupun 

oleh CV. ABC yaitu 2 unit mobil. Jika Bapak Sumanto mengikuti tax 

amnesty pada periode yang ketiga yaitu pada bulan januari 2017 

dengan tarif 5%, maka uang tebusan yang dapat dibayarkan sebesar 

Rp. 10.000.000.  Akan tetapi 2 unit mobil tersebut digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan sehingga apabila dilaporkan oleh CV. 



41 
 

ABC dalam tax amnesty tarif adalah 0,5% sehingga uang tebusan yang 

harus dibayarkan oleh CV. ABC sebesar Rp. 1.000.000.   

3. Konsekuensi apabila mobil dilaporkan oleh Bapak Sumanto adalah 

uang tebusan dalam tax amnesty Bapak Sumanto lebih besar daripada 

mobil tersebut dilaporkan melalui tax amnesty CV. ABC. Dan mobil 

yang dilaporkan melalui tax amnesty CV. ABC dapat dilakukan 

penyusutan aktiva tetap, dan merupakan biaya yang dapat ditanggung 

oleh CV. ABC, sedangkan apabila mobil dilaporkan oleh Bapak 

Sumanto maka perlakuan dua unit mobil tersebut tidak dapat 

disusutkan, sehingga tidak bisa menjadi biaya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengambil saran sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak diharapkan mengetahui aturan perpajakan seperti 

perlakuan serta tarif tax amnesty, karena hal tersebut akan 

menguntungkan wajib pajak seperti tarif mana yang dipilih lebih 

menguntungkan tetapi juga tidak boleh menyalahi aturan undang-

undang perpajakan yang berlaku, seperti tax amnesty pada periode 

yang pertama bagi non UMKM tarifnya masih 2% sedangkan pada 

periode yang ke 3 tarifnya naik menjadi 5%. Apabila wajib pajak 

mengetahui aturan tersebut maka wajib pajak non UMKM seharusnya 
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memilih mengikuti tax amnesty pada periode yang pertama sehingga 

membayar uang tebusanpun lebih kecil. 

2. Bagi KKP Drs. Supriyanto 

KKP Drs. Supriyanto diharapkan selalu bekerja dengan baik dalam 

melayani masyarakat kususnya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai 

klien di kantor konsultan pajak Drs. Supriyanto. 

3. Bagi KPP tempat wajib pajak terdaftar 

Penelitian ini dapat sebagai saran untuk KPP agar lebih gencar dalam 

mengawasi wajib pajak baik badan  maupun orang pribadi untuk 

mengikuti program Tax Amnesty, supaya pendapatan Negara dapat 

meningkat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas dan 

memperdalam mengenai perlakuan tax amnesty baik bagi wajib pajak 

orang pribadi maupun badan dengan data yang lebih kompleks seperti 

tanah dan/ bangunan dan menjelaskan lebih rinci mengenai perlakuan 

tax amnesty pada masing-masing wajib pajak tersebut. 

  


