
   
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi 

budgeter/budgetory). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter 

serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu 

cara hidup (fungsi mengatur/regulatory). Sedangkan bagi perusahaan, 

pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga 

dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saiang, maka manajer wajib 

menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk 

meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat 

ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup 

perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk 

meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan 

pajak (tax planning) (Rori, 2013). 

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat 

dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan langkah awal dalam 

manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.Tetapi dalam jumlah 

pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diinginkan. Dan perencanaan
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 pajak ini  bersifat legal karena tetap sesuai dengan konstitusi dan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian Perencanaan 

Pajak Menurut Zain (2005 : 67) perencanaan pajak merupakan tindakan 

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang 

tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi 

potensi pajaknya. 

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, mulai 

cara yang masih mematuhi peraturan perpajakan sampai dengan cara 

yang melanggar peraturan perpajakan. Penggelapan merupakan 

meminimalisasi beban pajak dengan cara ilegal. Sedangkan 

perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya minimalisasi beban 

pajak tanpa melanggar undang-undang. Upaya meminimalisasi beban 

pajak dengan tax planning dapat dilakukan dengan penghematan pajak 

(tax saving) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Terdapat 

beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban 

pajak pohan (2015:10). Adapun strategi tersebut adalah dengan tax 

saving, tax avoidance, menghindarkan pemeriksaan pajak dengan cara 

menghindari lebih bayar pajak, menghindari pelanggaran terhadap 

peraturan perpajakan.  

PT.Seemount Garden Sejahtera ini merupakan salah satu 

perusahaan yang  berkembang di bidang industry real estate. Dalam hal 

ini, PT Seemount Garden Sejahtera telah memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, seperti pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 
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final. Bea perolehan Hak tas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame serta Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Kewajiban pajak tersebut muncul akibat transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penjualan unit 

perumahan, pembelian bahan bangunan, pembayaran gaji karyawan 

serta pemberian fee. 

Diantara kewajiban pajak tersebut PPN merupakan kewajiban 

perusahaan yang harus dipenuhi setiap bulannya. PT Seemount Garden 

Sejahtera ini melakukan transaksi yang mengharuskan 

memperhitungkan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dalam bentuk barang maupun jasa dalam 

peredaranya dari produser ke konsumen. PPN bukan pajak langsung 

karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan 

penanggung pajak dengan kata lain, penanggung pajak adalah 

konsumen akhir. Dalam PPN ini adalah mekanis pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak perdagangan atau 

produser sehingga adanya istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat 

PKP. PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal dengan istilah pajak 

keluaran dan pajak pemasukan. Pajak keluaran yaitu PPN yang 

dipungut ketika PKP menjual produknya kepada konsumen sedangkan 

PPN masukan yaitu ketika PKP membeli produk yang telah dibelinya. 

PT Seemount Garden Sejahtera menggunakan metode gross-up 

method, yaitu metode ini merupakan dimana karyawan diberikan 
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tunjangan pajak yang nominalnya sama besar dengan jumlah pajak. 

Pada PT.Seemount Garden Sejahtera pajak pertambahan nilai 

(PPN)untuk besarnya pajak tergantung dari besarnya nominal dalam 

setiap transaksi. Semakin besar nominal transaksi semakin besar pula 

pajak terhutang begitu pula sebaliknya semakin rendah transaksi maka 

semakin rendah pula pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Oleh 

karena itu PT.Seemount Garden Sejahtera memerlukan suatu 

perencanaan pajak (tax planning) yang tepat untuk agar perusahaan 

dapat membayar pajak secara efisiensi. Selain itu, PT Seemount Garden 

Sejahtera juga melakukan perencanaan pajak, sehingga adanya tax 

planning ini diharapkan beban pajak yang dibayarkan, khususnya PPH 

pasal 21 dan PPN dapat menekan seminimal mungkin pengeluaran 

untuk pembayaran pajak. 

Analisis yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada perusahaan agar menerapkan perencanaan pajak 

sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. 

Namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak 

melanggar undang-undang yang ada. Maka penelitian ini akan 

dilakukan dengan judul “PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI 

EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PADA PT 

SEEMOUNT GARDEN SEJAHTERA MADIUN” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “bagaimana perbandingan 

pembayaran pajak sebelum dan sesudah menggunakan tax planning” ? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: Perencanaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 untuk  masa Desember 2016 serta perencanaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2016 dengan menggunakan 

tahap-tahapan perencanaan pajak dan formulasi perhitungan Pajak 

Penghasilan pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

 Penulis menentukan tujun penelitian yang ingin dicapai yaitu:Untuk 

mengetahui efisiensi pembayaran beban pajak sebelum dan sesudah 

menggunakan tax planning pajak pada PT.Seemount Garden Sejahtera 

Madiun.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 

dari peneliti yang dilakukan adalah : 

 Mengatur aliran kas yang dapat mengestimasikan kebutuhan kas untuk 

pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat 

menyusun anggaran kas dengan lebih akurat 
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 Penghematan kas keluar perencanaan pajak dapat menghemat pajak

yang merupakan biaya perusahaan.




