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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari data yang didapat dan setelah dilakukan analisis pada 

pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan pada Tugas Akhir ini 

sebagai berikut: 

1. PT. ABC merupakan perusahaan wajib pajak badan yang melakukan 

perdagangan jual beli barang elektronik yang telah terdaftar sebagai 

Pengusaha Kena Pajak yang artinya memiliki kewajiban untuk melaporkan 

SPT masa Pajak Pertambahan Nilai dan SPT Pajak Penghasilan. Pada 

laporan keuangan tahun 2015, menunjukkan bahwa laporan keuangan 

tersebut belum mengikuit program Tax Amnesty dimana terdapat kesalahan 

dalam pelaporan kas dan aset persediaannya. PT. ABC mengalami efek 

kasus pencurian persediaan oleh pegawai yang menyebabkan aset 

persediaan pada tahun tersebut habis atau tidak bersisa sama sekali. 

Namun, dari sebagian aset persediaan yang hilang itu merupakan hasil 

penjualan yang tidak disertai dengan nota atau faktur penjualan yang 

disertai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga juga memberikan 

tambahan penghasilan bagi perusahaan yang akan terutang oleh Pajak 

Penghasilan (PPh). 
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2. Pada tahun 2016, PT. ABC mengikuti program Tax Amnesty dengan 

membayar sejumlah uang tebusan sesuai dengan tarif yang diatur dalam 

Undang – Undang Tax Amnesty. PT. ABC membayar uang tebusan sebesar 

Rp2.000.000,00 yang merupakan dari pengalian tarif 2% dengan 

Rp100.000.000,00. Dasar penjelasan tarif 2% adalah pengenaan tarif yang 

dikenakan oleh peserta pengampunan pajak yang melaporkan Harta berada 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke 

dalam NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI selama 3 tahun 

waktu paling singkat untuk penyampaian Surat Pernyataan periode bulan 

pertama sampai bulan ketiga terhitung sejak Undang – Undang Tax 

Amnesty mulai berlaku. Lalu, disertakan juga laporan keuangan yang benar 

melalui Surat Pernyataan Tax Amnesty, sehingga kas, persediaan, dan laba 

ditahan dibenarkan sesuai dengan kondisi nyata yang sebenarnya. Pada 

bagian laporan keuangan 2015 Pasca Tax Amnesty perubahan laba ditahan 

berdasarkan peraturan UU Tax Amnesty pasal 14 ayat 1, sehingga pada 

laporan keuangan laba ditahan disesuaikan pada aset dengan kewajiban 

dan ekuitas yang membuat hasilnya menjadi negatif. 

3. Pada laporan keuangan 2016, ada perubahan pada bagian kas, bank, 

piutang dagang, laba penjualan dan laba ditahan. Perubahan laporan 

keuangan yang terjadi pada PT. ABC merupakan akibat dari berhentinya 

kegiatan usaha yang dilakukan PT. ABC, karena pada tahun ini aset 

persediaan perusahaan memang sudah tidak ada untuk dilakukan proses 

perdagangan sebagai sumber utama penghasilannya. PT. ABC pada tahun 
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ini hanya melakukan proses pelunasan hutang, penerimaan piutang, dan 

pembayaran biaya rumah tangga perusahaan, seperti listrik dan air. Pada 

laporan keuangan tahun 2016 milik PT. ABC, menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan barang 

elektronik yang membuat perusahaan tidak mendapatkan penghasilan. Hal 

itu menyebabkan pada laporan laba penjualan akan menunjukkan hasil 

yang negatif atas akibat tidak adanya penjualan yang dijadikan sebagai 

pemasukan, sedangkan pengeluaran operasional tetap terjadi. Sehingga, 

pada tahun ini tidak ada terutang pajak apapun atau yang lainnya, karena 

murni tidak melakukan perdagangan sebagai sarana penghasilan 

perusahaan yang terutang pajak. 

4. Seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Tax Amnesty Pasal 11 

ayat 5 bahwa Wajib Pajak yang sudah mengikuti Tax Amnesty dan sudah 

diterbitkan Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas Pembebasan atau 

Pengampunan Pajak Pajak berupa penghapusan pajak terutang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, sehingga PT. ABC pada tahun 2015 atas aset yang tidak 

dilaporkan dengan benar tidak perlu membayar pajak terutang Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan Tax Amnesty pada 

dasarnya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara 

mengungkapkan Harta yang belum terlapor dan membayar sejumlah uang 

tebusan. Namun, Pengampunan Pajak dengan pengungkapan aset dapat 

dilakukan baik aset yang belum terlapor dan aset yang sudah dilaporkan 
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untuk dikurangkan atau dihapuskan. Pembahasan yang dibahas pada kasus 

PT. ABC adalah bahasan murni mengenai aspek perpajakan bukan pada 

aspek yang lainnya yang menyangkut masalah ini. 

5.2 Saran 

1. Untuk Wajib Pajak 

Bagi Wajib Pajak sebaiknya menggunakan kesempatannya untuk 

mengikuti program Tax Amnesty yang berguna untuk membenarkan 

laporan Harta pada SPT Terakhir yang masih memiliki beberapa 

kesalahan. Pembenaran laporan Harta bukan hanya pada Harta yang belum 

dilaporkan melainkan juga pada Harta yang sudah tidak ada atau dimiliki 

lagi. Hal ini berguna supaya Wajib Pajak dapat melaporkan Hartanya 

dengan benar kembali, yang dihindarkan dari sanksi – sanksi dan ancaman 

yang sangat merugikan bagi Wajib Pajak itu sendiri setiap tahunnya, 

apabila masih melakukan kesalahan terus menerus pada laporan SPT 

Tahunannya. 

2. Untuk Kantor Konsultan Pajak 

Bagi Kantor Konsultan Pajak diharapkan mampu memberikan penjelasan 

dan gambaran yang baik terkait Tax Amnesty kepada Wajib Pajak yang 

memiliki kesalahan atau belum melaporkan Harta pada SPT Tahunannya. 

Selain itu, Kantor Konsultan Pajak diharapkan dapat senantiasa membantu 

Wajib Pajak dalam proses menghitung, membayar dan melaporkan Surat 

Pernyataan hingga diterbitkannya Surat Keterangan sebagai bentuk 

permohonan dan fasilitas keikutsertaan Tax Amnesty. 
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3. Untuk  Pembaca dan Penulis Berikutnya 

Bagi Pembaca dan Penulis berikutnya diharapkan dapat menjadikan 

Laporan Tugas Akhir ini sebagai bahan refrensi mengenai perlakuan dan 

penerapan Pasca Tax Amnesty. Semoga penulis dapat membandingkan dan 

mempertimbangkan antara peraturan yang lama dengan yang baru bila 

peraturan yang baru sudah muncul. Dan lebih berpegang teguh atau 

memfokuskan pada peraturan Undang – Undang dalam menghadapi 

penyelesaian masalah perpajakan.  

4. Untuk Direktoral Jenderal Pajak 

Bagi Direktoral Jenderal Pajak diharapkan mampu memberikan keadilan 

bagi para Wajib Pajak yang melaporkan atau mengungkapkan Hartanya 

yang belum benar untuk dibenarkan. Selain itu, penulisan ini kedepannya 

juga diharapkan mampu memberikan peraturan perpajakan lebih jelas 

demi keadilan dan kemerataan semua Wajib Pajak sebagai subjek dan 

objek Tax Amnesty. 

 

  


