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BAB II 

 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Alkasari dkk. (2015), menyatakan bahwa perhitungan pajak di 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur masih belum 

optimal. Hal ini terbukti dengan adanya komponen biaya yang seharusnya 

dapat digunakan koperasi untuk menghemat pajak namun belum 

dimanfaatkan oleh koperasi, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan 

menjadi besar. Dengan perencanaan pajak yang dilakukan, Koperasi Wanita 

Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur memperoleh penghematan 

pajak sebesar Rp 27.202.704,00 pada tahun 2011, Rp 14.803.301,00 pada 

tahun 2012 dan Rp 23.023.978,00 pada tahun 2013. 

Ernawati (2015), menyatakan 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. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa komponen yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak tetapi belum 

digunakan sepenuhnya oleh perusahaan sehingga jumlah PPh yang harus 

dibayar masih terbilang cukup besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan  

adanya perencanaan pajak, penghematan pajak yang dilakukan dapat lebih 

optimal karena dengan melakukan perencanaan perpajakan, diketahui PT. 

Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dapat memperoleh 
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penghematan pajak sebesar Rp 849.265.934,25 pada tahun 2011, Rp 

869.388.290,50 pada tahun 2012 dan Rp 307.189.706,12 pada tahun 2013.  

Muhammadinah (2015), menyatakan bahwa perencanaan pajak yang 

dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan 

perpajakan (tax avoidance), dimana pelaksanaannya dilakukan dengan 

memaksimalkan biaya fiskal. CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan 

penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah di lakukan gross up pada 

PPh pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal 

Perkasa sebesar Rp 32.485.647. Ifadhoh dan Amanah (2013), menyatakan 

bahwa PT. Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan tax planning 

sehingga terdapat beberapa biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal. Pada 

laporan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2011 terdapat koreksi 

fiskal positif Rp.114.468.000,00 biaya-biaya yang diberikan dalam bentuk 

kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan, biaya-biaya tersebut yaitu: biaya 

konsumsi, biaya premi karyawan dan biaya transportasi, perusahaan kurang 

memanfaatkan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 

(1), setelah dilakukan penerapan tax planning maka PT. Indojaya Mandiri 

tersebut terdapat penghematan pajak sebesar Rp. 26.627.299 sehingga pajak 

terutang yang semula Rp. 844.640.056 menjadi Rp. 818.012.757. 

Silitonga (2013), menyatakan bahwa CV. Andi Offset cabang Manado 

belum menerapkan tax planning dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani 

pajak. Perencanaan pajak atas pengahasilan badan berpengaruh jika 
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perencanan pajak diterapakan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap Pajak 

Penghasilan Badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan 

pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan 

pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan 

jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang 

bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan 

yang akan menjadi pengurang Penghasilan kena pajak.  

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

Definisi pajak sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak 

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pajak merupakan: 

a. Iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara.  

b. Dipungut oleh pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku 

yang sifatnya memaksa.  

c. Tidak mendapatkan imbalan atau kotraprestasi secara langsung.  
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d. Digunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Undang-Undang menjelaskan secara khusus iuran pajak digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

2. Pajak Penghasilan 

a) Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak 

(Resmi, 2011:74).  

b) Subjek Pajak 

Menurut Resmi (2011:75), subjek pajak penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak 

Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, yang menjadi 

subjek pajak adalah : 

1) Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada 

di Indonesia atau di luar Indonesia. 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak 

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.  
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3) Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

4) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

c) Objek Pajak 

Waluyo (2011:109), mengartikan objek pajak sebagai sasaran 

pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak 

untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap  tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun.  

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 

termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun 

termasuk : 
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1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh; 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 

3) Laba usaha; 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7) Dividen; 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9) Sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14) Premi asuransi; 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 
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17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18) Imbalan bunga; 

19) Surplus Bank Indonesia. 

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, 

penghasilan yang  dikecualikan dari objek pajak adalah: 

1) a) Bantuan atas sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 

penerima sumbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

2) Warisan; 

3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

penyertaan modal; 
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4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, 

wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang 

menggunakan norma perhitungan khusus (demand profit); 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

6) Deviden atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas dengan 

sebagian wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 

c) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan (MK), baik yang dibayar oleh 

pemberi kerja maupun pegawai; 

7) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Menteri Keuangan; 
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8) Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, 

dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

9) Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba 

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di 

Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau 

berdasarkan menteri keuangan; dan 

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia 

10) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; 

11) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang 
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ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan 

menteri keuangan. 

d) Tarif Pajak  

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas 

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar 

negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui 

suatu bentuk usaha tetap di Indonesiasebagai berikut: 

1) Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Tabel 2.1 

Tarif Pajak Penghasilan 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 

 

2) Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan 

dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% 

(dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

e) Pajak Penghasilan Final 

Berdasarkan  UU PPh pasal 4 ayat (2), Pajak penghasilan yang 

bersifat final terdiri atas : 

1) Pengahasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 
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2) Penghasilan berupa hadiah undian; 

3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh modal ventura; 

4) Pengahasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan perseaan tanah atau 

bangunan dan; 

5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 

ketidakbenaran, penghentian tindak pidana dan lain-lain). 

3. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto  

Suandy (2011:128), mengemukakan bahwa biaya-biaya yang boleh 

dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Pajak Pengasilan, adalah sebagai berikut:  

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain: 

1) Biaya pembelian bahan; 

2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang; 

3) Bunga, sewa, dan royalty; 

4) Biaya perjalanan; 

5) Biaya pengelolan limbah; 
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6) Premi asuransi; 

7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan peraturan menteri 

keuangan; 

8) Biaya administrasi; 

9) Pajak, kecuali pajak penghasilan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan (MK); 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan; 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; 

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat; 

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada direktorat jendral pajak; dan 

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan 
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debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan 

umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa 

utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu; 

4) Syarat bagaimana dimaksud pada angka 3 telah berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 yat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangannya yang 

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan peraturan perpajakan; 

4. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto  

Menurut Suandy (2011:129), biaya yang tidak boleh dikurangkan 

dalam rangka menghitung Pengasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:  
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a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden, 

termasuk deviden yangdibagikan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang saham polis, dan pembagian sisa hasil koperasi; 

b. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 

sekutu, atau anggota; 

c. Pembentukan dana cadangan, kecuali: 

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 

yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 

3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; 

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri, 

d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang 

dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi 

kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang 

bersangkutan; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 
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imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan menteri 

keuangan; 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (dalam 

pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang PPh) kecuali sumbangan 

(dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m serta zakat yang diterima oleh 

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; 

h. Pajak penghasilan; 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 

pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 
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5. Manajemen Pajak  

Menurut Suandy (2011:6) “Manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang 

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan”. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen 

pajak, yaitu :  

1) Perencanaan pajak (tax planning)  

2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementasion)  

3) Pengendalian pajak (tax control)  

6. Perencanaan Pajak   

a. Pengertian Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011:6), perencanaan pajak adalah langkah awal 

dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak 

(tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada 
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tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka, perencanaan 

pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis 

keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after 

tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik  

untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan 

kembali. 

b. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak 

Suandy (2011:10), menyatakan bahwa motivasi yang mendasari 

dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur 

perpajakan, yaitu : 

1) Kebijakan Perpajakan (tax policy) 

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai 

sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek 

kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu 

perencanaan pajak, meliputi: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, 

objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. 

a)  Undang-Undang Perpajakan (tax law) 

Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap 

permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu 

diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).  

b)   Administrasi Perpajakan (tax administration) 
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Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk 

yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. 

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk 

memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi 

pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk 

melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang 

atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat 

oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang 

secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak 

(tax rates), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan 

pajak (tax base), dan loopholes, shelters, dan havens (Suandy, 2011:13). 

c. Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan 

Suandy (2011:123), menyatakan bahwa sebelum melakukan strategi 

perencanaan pajak, terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara 

laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Perbedaan yang dimaksud disini 

baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. 

1) Laba Akuntansi  

Laba akuntansi atau yang disebut juga laba komersial adalah 

pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi 

dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di Indonesia 

diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba akuntansi tersebut 

perhitungannya bertumpu pada prinsip penandingan antara pendapatan 
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dengan biaya-biaya terkait. Dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep 

bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa 

yang akan datang bukanlah merupakan aset, sehingga harus dibebankan 

sebagai biaya. Dengan demikian, dalam akuntansi seluruh pengeluaran atau 

beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

diakui sebagai beban atau biaya. 

Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan adalah penambahan aset atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontibusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan 

dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 

penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa. 

2) Penghasilan Kena Pajak 

Penghasilan Kena Pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1983 sebagaimana  telah diubah terakhir kali dengan Unang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beserta pelaksanaannya. 

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip taxability deductability, dengan 

prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila 

pihak penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (taxable). 

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima 

komponen yang perlu diperhtikan sebagai berikut: 

a) Penghasilan yang menjadi objek pajak. 
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b) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

c) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. 

d) Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

e) Penghasilan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dapat digunakan 4 

(empat) alternatif. Menurut Zain (2007:89) 4 alternatif yang bisa digunakan 

untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu : 

a)  PPh pasal 21 ditanggung pegawai (gross method). 

b)  PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (net basis). 

c) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. 

d)  PPH pasal 21 di gross up. 

d. Strategi yang dapat Digunakan untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan 

  Suandy (2011:130), menyebutkan strategi yang dapat digunakan untuk 

mengefisienkan beban PPh badan adalah sebagai berikut :  

1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan , basis kas, atau basis akrual.  

Dasar pembukuan yang diakui oleh Dirjen Pajak adalah basis akrual dan 

basis kas yang dimodifikasi. Pada basis akrual, pendapatan dan biaya 

dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun 

utangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, 

pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya 

penerimaan dan pengeluaran uang. 

2) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian 

kesejahteraan keryawan. 
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Banyak peluang efisiensi Pajak Penghasilan yang dapat dilakukan pada 

biaya-biaya yang terkait dengan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan 

karyawan yang dapat diberikan antara lain pengobatan karyawan, 

pembayaran premi asuransi untuk pegawai, transportasi untuk karyawan, 

makan dan natura lainnya, pakaian kerja karyaan, rumah dinas karyawan 

dan lain sebagainya. 

3) Pemilihan metode penilaian persediaan  

Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi 

dimana harga cenderung naik, maka metode rata- rata akan menghasilkan 

harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metoda FIFO. 

HPP yang tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih sangat 

kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan lebih kecil. 

4) Pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.  

Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya 

dipilih karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek 

dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan 

seluruhnya. 

5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tak 

berwujud. Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode 

mana yang akan digunakan terlebih dahulu seorang rencana pajak adalah 

harus melihat kondisi dari suatu perusahaan. Jika kondisi perusahaan laba 

dan besarnya PKP sudah mencapai tarif pajak yang tinggi , maka metode 
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saldo menurun akan lebih menguntungkan. Sebaiknya jika perusahaan 

rugi maka akan lebih baik memilih metode garis lurus.  

6) Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak. 

7) Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. 

8) Pengajuan penurunan Angusuran Masa PPh Pasal 25. 

9) Pengajuan surat Keterangan Bebas (SKB)PPh Pasal 22 dan Pasal 23 

10) Rekonsiliasi SPT. 

e.   Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak 

 Menurut Suandy (2011:13), agar perencanaan pajak dapat berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan maka rencana itu seharusnya dilakukan 

melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini. 

1) Menganalisis informasi yang ada 

 Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah 

menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu 

proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus 

ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan 

masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang 

paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya 

penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak 

yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus 

memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : fakta yang 

relevan, fakta pajak, faktor non pajak lainnya. 
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2) Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak 

 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas 

tindakan-tindakan berikut: 

a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 

b) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau 

menjadi residen dari negara tersebut. 

c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. 

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak 

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil 

dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :  

a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan. 

b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik. 

c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal. 

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak 

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya 

harus di evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian,  

keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan 

bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus 

dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. 

Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau 
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kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan 

pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena 

begaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. 

5) Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu 

dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan 

memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun 

situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat 

yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan 

mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. 

7. Penyusutan

a) Penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan

Menurut Suandy (2011:32), sebagaimana telah diatur dalam UU PPh 

pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, 

dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui 

penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan 

prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini 

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan 

sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. 
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b) Metode dan Tarif Penyusutan 

Mulai tahun 1995, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode 

penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode 

penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo 

menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus 

mempertimbangkan keadaaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan 

laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan 

metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan 

yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika 

diperkirakan awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba 

yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode 

penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih 

kecil. 

 

Tabel 2.2 

Tarif Penyusustan Harta Berwujud 

 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

1. Bukan bangunan    

a. Kelompok I 4 tahun 25% 50% 

b. Kelompok II 8 tahun 12,5% 25% 

c. Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,5% 

d. Kelompok IV 20 tahun 5% 10% 

2. Bangunan    

a. Permanen 20 tahun 5%  

b. Tidak Permanen 10 tahun 10%  

 Sumber: UU No 36 Tahun 2008 
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8.  Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan 

Fiskal 

 

Menurut Suandy (2011:87), mengungkapkan bahwa perbedaan 

pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal 

menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepenting anantara akuntansi 

komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu 

penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari 

segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan 

laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan 

perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan 

Standart Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi 

fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena 

pajak. 

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam 

hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan 

secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 

pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan 

Kena Pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain : 

a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib 

pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara 

komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud 
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bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau 

sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. 

b. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya 

waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. 

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:61), dengan adanya koreksi 

fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar 

perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan 

karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa : 

a) Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 

pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara 

komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang 

akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. 

b) Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 

penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 

komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang 

akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. 

 


