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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajamen. 

Secara umum perencanan merupakan proses penentuan tujuan organisasi 

(perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas 

strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan 

operasi yang diperlakukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh (Suandy, 2011:2).  

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan 

adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long 

term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah 

menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada 

manajemen perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan 

menaikkan jumlah pendapatan dan menekan biaya atau beban yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, salah satu beban yang dapat ditekan adalah 

pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan 

mengurangi laba bersih, sehingga diperlukan usaha atau strategi untuk 

meguranginya. Usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari 

perencanaan pajak. 

Pada umumnya, peerencanaan pajak mengacu pada proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian 
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rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-

pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini 

dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun 

komersial (Zain, 2005:43). Namun demikian, menurut Suandy (2011:1) 

perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan 

kewajiban secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara 

optimal menghindari pemborosan sumber daya.  

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan 

dilakukan. Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan 

(lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax 

avoidance dan tax evasion. Oleh karena itu,diperlukan manajemen pajak yang 

bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin 

pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan. 

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan 

manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang 

berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak 

merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Upaya ini dapat ditempuh 

dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang 

dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak 
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diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai 

dengan perencanaan. 

Penelitian mengenai perencanaan pajak telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Alkasari dkk. (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan 

pajak di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 

masih belum optimal. Ernawati dkk. (2015), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perencanaan pajak yang dilakukan atas pajak penghasilan yang 

dibayar oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang 

belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Muhammadinah (2015) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang 

dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan 

perpajakan (tax avoidance). Penelitian Ifadhoh dan Amanah (2013), 

menunjukkan bahwa PT. Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan 

tax planning sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal. 

Silitonga (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CV. Andi Offset 

cabang Manado belum menerapkan perencanaan pajak (tax planning) dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku hal ini disebabkan karena belum memiliki 

karyawan khusus untuk menangani pajak. 

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan 

apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila 

kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat 
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diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, 

apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya (Suandy, 

2011:8). Sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan 

semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin , maka 

pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan 

dalam mengurangi beban pajak. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu 

menerapkan perencanaan pajak adalah  PT (Perseroan Terbatas).  

PT. Indostar Building Material merupakan perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri fiber cement dengan 

memproduksi lembaran serat krisotil semen dengan kualitas yang tinggi. 

Dilihat dari profil perusahaan, PT. Indostar Building Material merupakan 

perusahaan yang cukup besar dan dengan besarnya laba yang diperoleh, maka 

perusahaan memerlukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran 

pajak penghasilan terutang perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ditetapkan topik 

sekaligus sebagai judul: “Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya 

Penghematan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus 

pada PT. Indostar Building Material Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan 

pada PT. Indostar Building Material Malang? 
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C. Batasan Masalah

Membahas khusus pajak penghasilan badan karena pajak penghasilan badan

merupakan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dan bebannya tidak

dapat digeser kepada pihak lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak

penghasilan pada PT. Indostar Building Material Malang.

2) Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam

menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya baik

untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dan praktek

yang ada, serta memberikan gambaran atau wawasan yang jelas tentang

penerapan perencanaan pajak sebagai upaya untuk penghematan pajak

penghasilan pada wajib pajak badan.


