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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Semarang Candisari 

KPP Pratama Semarang Candisari sangat sukses melaksanakan program Tax 

Amnesty karena bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Penerimaan Tax Amnesty 

sebesar Rp344.310.720.597,- dengan total peserta sebanyak 4.652 wajib pajak 

2. Pertumbuhan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang melapor SPT sebelum 

dan sesudah pelaksanaan Tax Amnesty 

Rata-rata pertumbuhan untuk WP terdaftar meningkat hingga 6,8%, WP yang 

ditarget wajib lapor SPT meningkat sebesar 3,7%, WP yang sudah lapor SPT 

meningkat sebesar 5,1%, namun untuk presentase realisasi pencapaian WP yang lapor 

SPT tidak mencapai target dengan rasio rata-rata sebesar 86%. 

3. Pertumbuhan Tingkat Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah 

pelaksanaan Tax Amnesty 

Di KPP Pratama Semarang Candisari terdapat peningkatan pertumbuhan pada 

penerimaan pajak SPT Tahunan per Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang jika di 

rata-rata pertumbuhanya mencapai 103% dari tahun 2015 sebelum Tax Amnesty 

hingga tahun 2018 setelah Tax Amnesty, dengan penerimaan pajak pada tahun 2018 

sebesar Rp1.011.226.351.225,-. Dengan demikian kesimpulan dari Laporan Praktik 

Kerja Lapangan yang berjudul “Dampak Tax Amnesty pada Tingkat Pelaporan 

SPT dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari” yaitu program 

pengampunan pajak terbukti sukses dan dapat menjadi salah satu faktor meningkatkan 

wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak. 

  



28 
 

5.2  Saran 

5.2.1 Bagi Wajib Pajak 

 Program Tax Amnesty diadakan untuk mengampuni WP atas harta yang belum 

dilaporkan dengan membayar uang tebusan tanpa denda administrasi maupun sanksi. 

Jika WP masih menyembunyikan harta-hartanya dan ketahuan saat dilakukan 

pemeriksaan oleh pegawai pajak, maka ia akan dikenai kenaikan sanksi 200% 

berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak No 11 tahun (RI, 2016). Kemudian 

bagi WP yang sudah mengikuti Tax Amnesty, harus melaporkan SPT dengan benar 

dan tidak lupa untuk menambahkan harta Tax Amnesty pada SPTnya. Jika terjadi 

kesalahan dalam pelaporan SPT, WP dapat membuat SPT pembetulan dan 

melaporkannya kembali. Sangat disayangkan jika WP telah mengikuti Amnesti Pajak 

namun tetap berbuat curang atau salah dalam pelaporan  SPT, karena tujuan dari Tax 

Amnesty itu sendiri adalah meningkatkan kepatuhan WP dan penerimaan negara 

secara berkelanjutan. 

 

5.2.2 Bagi KPP Pratama Semarang Candisari 

Kewajiban WP untuk melaporkan pajaknya tidak selesai hanya dengan 

mengikuti program Tax Amnesty. Setelah mengikuti Tax Amnesty, WP harus 

melaporkan SPT dengan benar. Agar WP sadar atas kewajiban tersebut, maka 

alangkah lebih baik jika KPP Pratama Semarang Candisari mengadakan sosialisasi 

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah Tax Amnesty (after Tax 

Amnesty). Untuk mengadakan sosialisasi tersebut KPP Pratama Semarang Candisari 

dapat bekerja sama dengan Pergutuan Tinggi ataupun Universitas yang memiliki 

jurusan perpajakan sebagai pelaksana panitia seminar, karena selain memiliki 

pengetahuan lebih tentang perpajakan mereka juga dapat bekerja sesuai dengan 

bidangnya. Hal ini bertujuan agar WP dapat terus meningkatkan kepatuhannya untuk 

melapor dan membayar pajak dengan benar dan sesuai ketetuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan menambah pengalaman mahasiswa. 

 


