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Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan Rokok PT.Dadi Mulyo sejati Ngawi 

dengan Judul “Abalisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Oajak Pengahasilan 

Badan (Studi Kasus Pada PT.Dadi Mulyo Sejati Ngawi) “. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis perencanaan pajak yang telah di lakukan PT.Dadi Mulyo sejati sebagai upaya 

penghematan pajak penghasilan badan. 

Proses analisis yang di gunakan adalah dengan menganalisis hasil rekonsiliasi fiskala laporan 

laba rugi sebelum perencanaan pajak oleh perusahaan dan sesudah perencanaan pajak oleh 

perusahaan. Tahap analisis selanjutnya adalah menganalisis koreksi fisikala pajak penghasilan 

dan biaya serta menyusun usulan,perencanaan pajak berdasarkan hasil analisis . 

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Dadi Mulyo sejati Ngawi telah melakukan perencanaan 

pajak, antara lain dengan pemberian dalam bentuk tunjangan kesejahteraan bagi karyawan 

produksi, kabijakasanaan untuk tidak menanggung pph pasal 21 untuk karyawan menejemen, 

melakukan tata tertib administrasi, pemilihan badan usaha perseroan dan menanam saham 

sebesar 27% dari total saham yang ada pada PT Omega Jaya Makmur, Probolinggo sehingga 

pendapatan deviden terbebas dari potongan pph pasal 23. perencanaan pajak yang telah di 

lakukan PT Dadi Mulyo sejati belum optimal terbukti masih dengan adanya biaya –biaya yang 

terkena koreksi fisikal. Hasil perhitungan yang di lakukan dengan menunjukkan pajak 

penghasilan terutanh adalah menjadi Rp. 251.108,600,00 yang sebelumnya pajak penghasilan 

terutang adalh sebesar Rp.271.762,100,00 sehingga terdapat penghematan rp. 20.653,500,00 

sedagakan angsuran pajak tahun 2005 menjadi Rp. 18,155.211.00 dari angsuran pajak yang 

sbelumnya sebesar Rp. 20,236,00 sehingga terdapat penghematan pembayaran angsuran pajak 

sebesar Rp. 20.653.500.00 dalam setahun. 

Berdasarakan hasil analisis di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa dalam melaksanakan 

perencanaan pajak hendak nya PT Dadi Mulyo sejati memperhatikan keuntungan dan kerugian 

yang akan terjadi, seperti mengalihkan pemberian dalam bentuk natural kedalam bentuk uang 

tunjangan yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan karyawan yang besangkutan; 

pengalihan ini kan menguntungkan perusahaan, karena uang tunjangan tersebut dapat 

mengurangi pengalihan perusaaan dalam mwenghitung pajak penghasilan badan sehingga 

nantinya pajak pengahasilan pajak yang akan di bayar dapat di hemat.. 

 


