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BAB V 

5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang “Dampak Dan Pengaruh Penerapan PSAK 

70 Terkait Tax Amnesty Terhadap Pelaporan Badan”. Data sekunder yang 

digunakan adalah Laporan Keuangan pada PT Sarana Binatu Makmur pada 

periode 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji kredibilitas dari dampak PSAK 70 terkait tax amnesty

terhadap Laporan Keuangan PT Sarana Binatu Makmur menerangkan

bahwa PSAK 70 berpengaruh terhadap pelaporan keuangan terutama pada

laporan Hutang Perusahaan dan Aset Perusahaan sesuai dengan PSAK

pada paragraf 09 dan 10.

2. PT Sarana Binatu Makmur sudah menerapkan PSAK 70 dengan baik

seperti yang tertulis pada PSAK 70 paragraf Paragraf 22 berbunyi :

“Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, tanggal Surat

Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak

berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan

pajak”. Dan paragraf 23 berbunyi: “Entitas menggunakan 

pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi

akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak

signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang

relevan dan andal”.

3. Dan dalam hal Ketentuan Transisi pada PSAK paragraf ke 24 yang

berbunyi “entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan kesalahan paragraf 41-53,

jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 06.
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5.2 Implikasi  

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh penerapan PSAK 70 terkait tax 

amnesty terhadap pelaporan badan di perusahaan ini diharapkan dapat 

memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penerapan PSAK 70 terhadap Laporan Keuangan di perusahaan. Sehingga dari 

adanya Pengampunan Pajak (tax amnesty) ini diharapkan Laporan Keuangan di 

perusahaan terutama dalam manajemen keuangan dapat menata kembali dan me-

review kembali Laporan Keuangan pada PT Sarana Binatu Makmur agar untuk 

selanjutnya Laporan Keuangan dapat menjadi acuan untuk lebih memajukan 

perusahaan terutama dalam penambahan Aset. 

2. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk dapat melanjutkan 

penelitian yang berkaitan mengenai Penerapan PSAK 70 terkait Tax Amnesty di 

sebuah perusahaan/badan. 

3. Bagi Penilitian 

Penelitian ini membuat wawasan peneliti menjadi lebih luas lagi di 

karenakan pengetahuan tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty)pun bertambah. 

Dan juga peneliti lebih menyadari dampak Pajak terhadap pendapatan Negara. 

Dan juga penerapan PSAK 70 terhadap Laporan keuangan terutama Pelaporan 

Pajak kepada pemerintah.  

5.3 Saran 

 Penelitian mengenai penerapan PSAK 70 selanjutnya diharapkan mampu 

memberikan hasil yang lebih baik dan berkualitas, dengan mempertimbangkan 

saran berikut ini:  

1. Penelitian selanjutnya tentang Pengampunan Pajak mungkin dapat 

mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian UMKM ( Usaha 

Mikro Kecil Menengah) atau Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa sampel Laporan 

Keuangan, SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang belum memiliki 

kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

atau belum memiliki NPWP. 
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