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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah didapat dan setelah dilakukan analisis, padaPT. 

DNTY penulis dapat berpendapat bahwa : 

a. Untuk aset yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Masa ataupun 

SPT Tahunan dan SPT lainnya dapat dilaporkan dengan cara mengikuti 

program yang diberi kesempatan oleh pemerintah yaitu pengampunan 

pajak. Dengan menyerahkan surat pernyataan yang dilaporkan maka 

wajib pajak diharuskan untuk menyertakan uang tebusan sebagai 

penebus aset yang baru diungkapkan dengan nominal yang sudah 

dihitung berdasarkan Undang-Undang. 

b. Dampak dari adanya kompensasi PPN lebih bayar yang dimiliki oleh 

wajib pajakapabila mengungkapkan aset dengan mengikuti 

pengampunan pajak maka yang terjadi pada kewajiban pajak PT. 

DNTY yaitu tidak diperbolehkan lagi mengkompensasi PPN lebih 

bayar pada masa pajak ataupun tahun pajak berikutnya. Tetapi setelah 

mengikuti program pengampunan pajak PT. DNTY mendapatkan 

fasilitas salah satunya yaitu pemberhentian pemeriksaan kewajiban 

perpajakan yang sangat menguntungkan untuk PT. DNTY.  

c. Adanya konsekuensi yang harus dilakukan wajib pajak yaitu PT. 

DNTY pasca program pengampunan pajak berakhir. Dalam Surat 
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Pemberitahuan untuk masa pajak setelah akhir tahun pajak terakhir, 

wajib melakukan pembetulan.  

d. Perubahan yang terjadi setelah melakukan pembetulan Surat 

Pemberitahuan, yaitu PPN lebih bayar senilai Rp. 40.749.214,00 akan 

berubah menjadi Rp. 0,00. Jumlah perolehan juga akan bernilai lebih 

kecil dibandingkan dengan jumlah perolehan sebelumnya. Perolehan 

sebelumnya senilai Rp. 29.101.327,00 menjadi hanya sebesar Rp. 

45.273,00. Maka status kewajiban perpajakan PT. DNTY juga akan 

berubah, yang sebelumnya dinyatakan Lebih Bayar (LB) setelah itu 

akan dinyatakan Kurang Bayar (KB) dan PT. DNTY harus membayar 

kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 4.600.321,00 kekas Negara. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disarankan bahwa:  

a. Untuk Wajib Pajak 

Sebelum mengikuti sebuah program, wajib pajak harus 

mempertimbangkan terlebih dahulu setiap keputusan yang akan 

dilakukan. Berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam program 

tersebut, pengaruh yang dapat terjadi, serta konsekuensi apa saja yang 

terdapat dalam setiap program. Seperti kasus yang sudah dibahas 

jikaPT. DNTY sudah mengikuti pengampunan pajak lebih baik segera 

melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah dilakukan 

kompensasi sebelumnya. Serta harus membayar utang pajak sebesar Rp. 

4.600.321,00 kekas Negara agar kewajiban perpajakan PT. DNTY 
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dapat terselesaikan. Hasil dari analisis yang telah dilakukan penulis, 

diharapkan dapat membantu wajib pajak sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan yang akan diambil serta menjadi acuan 

penyelesaian dalam mengatasi kewajiban perpajakan berdasarkan 

Undang-Undang yang berlaku. 

b. Untuk Konsultan Pajak 

Saat menghitung kewajiban pajak klien harus lebih memahami aturan 

yang tertera pada Undang-Undang. Dan pengerjaan harus didasari pada 

Undang-Undang yang berlaku. 

c. Untuk Penulis berikutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut 

sesuai dengan aturan-aturan yang lebih terbaru dimasa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 


