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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Setelah penulis melakukan penelitian, pembahasan, dan juga penghitungan 

maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tuan Hidayat adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

usaha bebas yaitu home industry kerupuk udang dan masuk kedalam kategori 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan penghasilan sampai dengan 

10 Milyar. Tuan Hidayat memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 

754.720.000,00 dan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Tuan Hidayat juga 

mempunyai kewajiban sebesar Rp. 172.400.000,00 kepada Maybank Finance. 

2. Tuan Hidayat mengikuti program Tax Amnesty dan mengungkapkan hartanya 

yang tertinggal sebesar Rp. 170.000.000,00. Tarif Tax Amnesty yang 

dikenakan kepada Tuan Hidayat adalah 0,5% sesuai dengan tarif UMKM. 

Dan uang tebusan yang harus dibayar oleh Tuan Hidayat sebesar Rp. 

850.000,00.  

3. Pada tahun 2017 Tuan Hidayat memilih untuk ikut program PAS-Final untuk 

melaporkan harta tambahan atau yang belum dilapor pada saat Tax Amnesty. 

Tuan Hidayat dikenakan tarif PAS-Final sebesar 12,5% karena Tuan Hidayat 
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memiliki usaha bebas dan masuk dalam Wajib Pajak Tertentu, sehingga 

membayar tebusan untuk PAS-Final sebesar Rp. 550.242.471,00.  

4. Setelah mengungkapkan hartanya pada program Tax Amnesty, ternyata masih 

ada aset yang belum dilaporkan oleh Tuan Hidayat Tax dan disertakan 

kedalam program PAS-Final. Aset yang belum dilaporkan kedalam SPT 

maupun Tax Amnesty berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 558.500.000,00. 

5.2 Saran 

 Penulis juga akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan dan juga perhitungan sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Apabila masih ada harta yang belum atau kurang dilaporkan sebaiknya segera 

diungkapkan baik yang sudah mengikuti Tax Amnesty maupun yang tidak 

mengikuti dengan jujur agar terhindar dari sanksi dengan tarif pajak final yang 

telah ditentukan melalui program PAS-Final yang diadakan oleh pemerintah.  

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Dengan adanya program lanjutan pasca Tax Amnesty yaitu PAS-Final, 

diharapkan mampu membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan masalah 

perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak. 
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3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penulis selanjutnya diharapkan mampu untuk meneliti kasus-kasus baru di 

masa depan dan dapat memperbaharui informasi mengenai program PAS-

Final yang sedang berjalan saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


