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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu pendapatan dalam negeri yang sangat signifikan 

kontribusinya dalam menunjang pembelanjaan Negara dan pembangunan nasional, 

pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara, berdasar pada 

Budget In Brief (ringkasan anggaran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2015 Kementerian Keuangan Indonesia, sektor pajak menyumbang 

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan (Hapsari et al., 2015). 

Secara umum, dukungan sumber pendanaan yang kuat dapat menunjang suatu Negara 

yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya (Sugeng, 2011). 

Pajak bersifat memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung, masyarakat 

wajib melakukan iuran kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara. Dari segi 

ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) 

ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya 

beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (speending power) dari sektor 

privat (Suandy, 2006). Pajak dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda, dari pihak 

perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan 

sedangkan dari pihak pemerintah pajak sebagai sumber penerimaan yang akan 

digunakan untuk mebiayai pengeluaran Negara baik rutin maupun pembangunan. 

Perbedaan sudut pandang ini sering bertentangan dengan persepsi bahwa dalam 
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pemungutan pajak dari pihak aparat pajak akan berusaha mengenakan pajak yang 

sebesar – besarnya sedangkan dari pihak wajib pajak akan berusahan membayar pajak 

sekecil – kecilnya (Sugeng, 2011). 

Perencanaan Pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan untuk 

menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan 

memanfaatkan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku (Alkasari et al., 2015). 

Dalam perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan data terkait dalam 

perhitungan pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar nantinya 

diperoleh jenis tindakan penghematan pajak yang seharusnya dilakukan (Suandy, 

2006). Dalam peraturan perpajakan ada yang disebut dengan gray area yang dapat 

dimaksimalkan dalam melakukan perencanaan pajak. Kenyataanya adanya usaha dari 

wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mengkin memang banyak dilakukan. 

Tujuannya sudah sangat jelas yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan, 

meminimalisasi beban pajak tersebut. Mulai dari yang masih dalam jalur peraturan 

pajak (legal), sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (illegal). 

Sugeng (2011) menyatakan kurang meratanya kemampuan yang baik dari 

akuntan diseluruh Indonesia (khususnya daerah diluar Jawa) menyebabkan tidak 

maksimalnya pendapatan dari sektor pajak yang disebabkan karena kesalahan 

menghitung maupun penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang 

kurang dari peraturan perpajakan yang baru ataupun karena kurangnya pengetahuan 

atas perpajakan dasar itu sendiri, hal ini sangat merugikan bagi Negara maupun bagi 

 



3 
 

perusahaan, merugikan bagi Negara karena sangat memungkinkan terjadinya salah 

hitung menjadi lebih kecil, karena salah perhitungan tersebut maka perusahaan harus 

membayar denda hal tersebut akan merugikan perusahaan. Disisi lain seorang 

akuntan yang seharusnya dapat menghemat pajak tidak dapat berperan dalam hal 

tersebut 

Oleh karena hal itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar dampak 

yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akuntan di daerah terpencil khususnya 

diluar Jawa. CV. Probo Perkasa Teknik merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

bidang pengadaan barang kontruksi listrik. Meski pemilihan bentuk usaha masih 

berbentuk CV, namun badan usaha ini berhadapan dengan pajak yang cukup besar 

dan usaha badan ini menggunakan jasa akuntan untuk melakukan pelaporan keuangan 

maupun kewajiban perpajakanya. Maka peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan 

perencanaan pajak pada perusahaan ini dengan judul “Evaluasi Penerapan Tax 

Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana penerapan tax planning pada CV. Probo Perkasa Teknik? 

b. Bagaimana dampak dari penerapan tax planning pada CV. Probo Perkasa Teknik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai pada 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana penerapan tax planning pada CV. Probo Perkasa Teknik. 

2. Menganalisis penerapan tax planning CV. Probo Perkasa Teknik apakah 

memberikan dampak yang postif atau negatif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberi informasi kepada setiap akuntan bahwa kemampuan yang baik sangat 

dibutuhkan diseluruh daerah untuk kemajuan UKM diseluruh daerah 

2. Memberi saran kepada pemerintah berupa informasi bahwa kemampuan tenaga 

kerja yang mumpuni belum tersebar dengan merata 

  

 


