
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah kemukakan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1.  Penggelapan pajak  

a. menurut hukum positif ialah: 

Suatu perbuatan dimana lembaga, badan atau perusahaan 

meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat 

dikenakan pajak. Biasanya penggelapan pajak ini 

dilakukan untuk menekan atau mengurangi biaya 

konsumsi terhadap barang yang dikenakan pajak.  

b. Menurut hukum Islam ialah: 

Menggelapkan uang Negara atau lebih dikenal dengan 

istilah Al-Ghulul, Yakni Mencuri Ghanimah (Harta 

Rampasan Perang) Atau Menyembunyikan Sebagiannya 

(Untuk Dimiliki) Sebelum Menyampaikannya Ke 

Tempat Pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu 

yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang 

dan jarum.  

2.  Sanksi dalam penggelapan pajak  

a.    Hukum Positif  

1)  Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU KUP) Pasal 

38 : 

Perbuatan alpa dalam  pidana pajak, Tidak 

menyampaikan  SPT,  melampirkan keterangan yang 

isinya tidak benar (bukan untuk pertama  kali), dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan  Negara, 

dikenakan sanksi pidana Kurungan maksimal satu 

tahun, atau Denda maksimal dua  kali  pajak  yang  

terutang atau kurang dibayar. 

b. Sanksi dalam hukum Islam ialah : 

Adapun hukuman bagi penggelapan pajak selagi di dunia 

bisa di kenakan hukuman Ta’zir. hukum ta’zir paling 
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ringan ialah berupa teguran sedangkan yang terberat 

ialah hukuman mati.  

3. Persamaan antara kedua hukum tersebut, terlihat dari 

beberapa unsur : 

a. Persamaan adalah : 

1.  Adanya kewajiban bagi setiap orang untuk membayar 

pajak sesuai dengan kaidah hukum tertentu, baik 

dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. 

2.  Dalam pemberian sanksi yang diberikan kepada 

pemerintah, dalam Hukum positif sanksi akan 

ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku, baik sanksi berupa pidana (kurungan) 

maupun sanksi berupa denda. Dan dalam hukum 

Islam pemberian sanksi bagi pelaku penggelapan 

pajak sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah, atau 

lebih dikenal dengan istilah ta’zir. 

b. Adapun untuk perbedaannya dapat dilihat dari beberapa 

unsur : 

1) Penggelapan pajak menurut Hukum Positif dalam 

hal ini UU KUP sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Pasal 38, dan Pasal 39 ayat 1 dan 2, ialah 

apabila seseorang atau badan usaha tidak 

menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT 

yang tidak sesuai maka dikenakan sanksi ringan 

baik itu sanksi berupa pembayaran denda maupun 

sanksi pidana berupa kurungan.  

2)  Dalam Hukum Islam penggelapan pajak 

dikategorikan dalam tindak pidana ta’zir, yang 

keputusan hukumannya diserahkan kepada 

pemerintah sesuai dengan tingkat kejahatannya. 

Dalam hukuman ta’zir  sebagaimana yang telah 

diuraikan oleh penulis diatas  pelaku tindak pidana 

penggelapan pajak dapat dikenakan hukuman ta’zir  

berupa teguran, pembayaran denda , penjara dan 

yang tertinggi ialah hukuman mati.  
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B. Saran  

Dari uraian mengenai hukum penggelapan pajak dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum Positif  terdapat beberapa 

saran yang dapat dikemukakan, di antaranya: 

1. Direkomendasikan kepada pemerintah, untuk lebih serius 

dalam menangani penggelapan pajak karena kejahatan 

dalam perpajakan merupakan kejahatan luar biasa yang 

tidak bisa diabaikan dalam hal apapun, karena apa yang 

telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana 

perpajakan sangat merugikan Negara. 

2. Disarankan pula kepada wajib pajak agar dapat 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

demi terciptanya stabilitas ekonomi sebagai penunjang 

kesejahteraan Negara. 

3. Disarankan pula kepada pegawai yang bertugas di 

instansi perpajakan agar dapat bersikap jujur dalam 

menangani masalah perpajakan agar tidak terjadi 

penyelewengan, penghindaran ataupun penggelapan 

pajak yang dilakukan oleh para perusahaan, karena 

kejahatan dalam dunia perpajakan tidak akan terjadi jika 

tidak ada permainan antara oknum pegawai ditjen pajak 

dengan wajib pajak. 

4. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk dapat 

menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

wajib pajak dan dapat memberikan sanksi yang berat 

bagi para pelaku kejahatan penggelapan pajak. 
 


