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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penulis dengan ini dapat menarik kesimpulan atas Tugas 

Akhir  yang sudah diselesaikan, antaralain sebagai berikut: 

 

1. Bapak Dimas merupakan wajib pajak orang pribadi yang 

memiliki usaha dagang plastik sejak tahun 2000. Dari usaha 

tersebut Bapak Dimas memiliki beberapa harta atau aset 

beserta kewajiban atau hutang  diantara nya adalah sebuah 

rumah dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000, 

sebuah mobil Xenia dengan harga perolehan sebesar Rp 

160.000.000, mobil Fortuner harga perolehannya sebesar 

Rp 300.000.000, sepeda motor harga perolehan nya Rp 

15.000.000 dan uang tunai senilai Rp 350.000.000. Serta 

jumlah kewajiban senilai  Rp 273.524.996 kepada Bank 

Mandiri dan senilai Rp 217.837.496 kepada Bank BRI. 

Semua harta dan kewajiban  tersebut dilaporkan Bapak 

Dimas dalam SPT Tahunanya. Namun ada harta berupa 

tanah yang diperoleh pada tahun 2004 dan sebuah rumah 

yang berada di Singapura yang belum dilaporkan dalam 

SPT Tahunan Bapak Dimas dengan alasan minim nya 

pengetahuan tentang perpajakan. 

2. Penerapan penghitungan Tax Amnesty Bapak Dimas atas 

harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunanya yaitu 

harta yang berada di luar negeri adalah dengan mengalikan 

tarif sebesr 2%  dengan harta bersih berupa rumah sebesar 
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Rp. 1.000.000.000 menghasilkan uang tebusan sebesar Rp. 

20.000.000. Dan Penerapan penghitungan Tax Amnesty 

Bapak Dimas atas harta yang belum dilaporkan pada SPT 

Tahunanya yaitu harta yang berada di wilayah RI adalah 

dengan mengalikan tarif sebesar 0,5% dengan harta bersih 

berupa tanah sebesr Rp.120.000.000 menghasilkan uang 

tebusan sebesar Rp.600.000. sehingga total seuruh uang 

tebusan yang harus  dibayarkan oleh Bapak Dimas adalah 

jumlah uang tebusan dalam negeri dijumlahkan dengan 

jumlah uang tebusan luar negeri menghasikan uang tebusan 

sebesar Rp.20.600.000. 

3. Perlakuan perpajakan Pasca Tax Amnesty yang dilakukan 

Bapak Dimas Setelah mengikuti Tax Amnesty yaitu Bapak 

Dimas harus melaporkan laporan penempatan harta 

tambahan selama tiga kali dalam tiga tahun berturut-turut, 

sejak Bapak Dimas memperoleh surat keterangan 

pengampunan pajak yang dikirim oleh Kanwil. Surat   

Laporan Penempatan Harta Tambahan yang dilaporkan 

Bapak Dimas adalah Laporan Penempatan Harta Tambahan 

atas tanah yang diperoleh tahun 2004 dan Laporan Realisasi 

dan Pengalihan Harta Tambahan atas sebuah rumah yang 

berada di Singapura. 

4. Dalam SPT 2016 Bapak Dimas melaporkan harta dalam 

SPT 2015, harta dalam Tax Amnesty serta harta yang 

diperoleh pada tahun 2016. Namun di tahun 2016 Bapak 

Dimas tidak membeli harta dalam bentuk apapun, tetapi 

Bapak Dimas memiliki uang tunai senilai Rp 427.914.692. 

Sehingga pelaporan harta dan hutang dalm SPT Tahun 2016 

yaitu, satu unit rumah  yang berada di jalan Jati Cerah, dua 

unit mobil yang diperoleh pada tahun 2012 dan 2014, satu 

unit sepeda motor Honda tahun 2002,  sebidang tanah yang 
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berlokasi di Ungaran dan Investasi keuangan di Bank 

Persepsi atas penjualan rumah yang berada di Singapura 

dan serta uang tunai yang ada pada tahun 2016. Dan 

kewajiban  berupa sisa hutang di Bank Mandiri dan Bank 

BRI. 

 

5.2 Saran  

 

Penulis juga memiliki saran atau pendapat untuk menjawab 

rumusan masalah yang berkaitan dengan perlakuan tax amnesty 

dan pasca tax amnesty yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 

1. Untuk Wajib Pajak  

Wajib Pajak harus lebih update informasi tentang perpajakan 

yang yang berlaku di Indonesia dikarenakan adanya perubahan 

atas peraturan perundang-undangan perpajakan dan muncul nya 

beberapa kebijakan tentang perpajakan di Indonesia. Serta 

Wajib Pajak lebih menyadari dan bertanggung jawab akan 

pelakasanaan perpajakan yang dimilki, karena secara tidak 

langsung Wajib Pajak akan merasakan sendiri hasil dari 

ketaatan membayar kewajiban perpajakan yang dimilki melalui 

sarana dan prasara yang di sediakan oleh negara. 

 

2. Untuk Kantor Konsultan Pajak 

Supaya menjadi referensi serta dapat membantu menyelesaikan 

kasus perpajakan yang dihadapi wajib pajak. 

  

3. Untuk Penulis berikutnya  

Penulis berikutnya diharapkan laporan ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut di 

masa yang akan datang serta dapat melakukan penelitian lain 
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dari perumusan masalah. Dan lebih update tentang kebijakan-

kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang tax amnesty dan 

pasca tax amnesty yang terjadi di Negara Indonesia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


