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BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Penulis menarik kesimpulan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bapak Hadi merupakan pedagang kue yang termaksud wajib pajak 

UMKM. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya  Bapak Hadi 

selalu tertib karena tidak pernah terlambat dalam membayar pajak setiap 

bulan maupun melaporkan SPT tahunannya. Harta yang sudah 

dilaporkan oleh Bapak Hadi dalam SPT tahun 2015 maupun dalam Tax 

Amnesty adalah Rumah Jalan Pisang, Rumah di Tembalang, Mobil 

Kijang, Tanah di Gunung Pati, Deposito dan Apartemen di Jakarta.  

 

2. Bapak Hadi ternyata belum seluruhnya melaporkan harta yang di 

milikinya berupa Tabungan dan Sepeda Motor, maka C Pemberlakuan 

PAS Final yang dilakukan Bapak Hadi adalah  menyiapkan dan mengisi 

formulir PAS Final berupa A1, A2, B1, B2, C1, C2. Setelah itu 

melaporkan ke KPP pada bulan Februari 2018. 

 

3. Sebelum dilapokan Bapak Hadi harus membayar terlebih dahulu uang 

tebusan PAS Final, yang didapat dari tarif di kalikan dengan nilai harta 

bersih. Tarif yang dikenakan pada Bapak Hadi adalah 12,5% dan nilai 

harta bersih sebesar Rp.  136.000.000 sehingga total uang tebusan adalah 

Rp. 17.000.000. 

 

4. Manfaat bagi Bapak Hadi atas keikutsertaannya mengikuti PAS Final 

adalah terhindar dari pengenaan sanksi sebesar 200%. Tetapi apabila 

Bapak Hadi tidak mengikuti PAS Final maka Bapak Hadi harus 
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membayar pajak sebesar Rp. 6.625.000 Beserta sanksi nya sebesar Rp. 

13.250.000  maka totalnya pajak yang harus dibayar oleh Bapak Hadi 

adalah Rp. 19. 875.000 

 

5.2  Saran 

Saran yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak harus mengetahui mengenai program-program terbaru yang 

dikeluarkan oleh pemerintah contohnya adalah Tax Amnesty atau pun PAS 

Final, 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 sehingga wajib pajak 

dapat memperoleh manfaat apabila mengikuti program-program tersebut 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

2. Bagi Pemerintah 

Pemerintah harus memberikan pengawasan lebih pada wajib pajak yang 

tidak mengikuti Tax Amnesty atau PAS Final, contohnya yaitu 

memastikan apakah wajib  pajak tersebut telah benar dalam 

melaporkan keseluruhan harta yang dimilikinya. 

3. Bagi Peneliti Selajutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai target yang 

diharapkan pemerintah dan realisasi penerimaan pajak dari program PAS 

Final, sehingga dapat diketahui seberapa besar minat masyarakat (wajib 

pajak) untuk mengikuti program PAS Final tersebut dan dapat dijadikan 

sebagai bahan evalusi. 


