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ABSTRACT 

 

The purposes of this research is to know the description of tax planning that is 

implemented by PT. XYZ in 2010 . The author uses descriptive research as the type of the 

research, while the data was collected through interviews, documentation, and literary 

study. The collected data are then processed and analyzed to determined how the 

implementation of tax planning for corporate income tax at PT. XYZ in 2010 and how 

much the tax saving obtained the company from the implementation of the tax planning. 

Tax planning is one way taxpayer can do to  minimize their debt tax as long as not 

violating the tax laws that applied. It will much easier for taxpayer in doing tax 

planning, if  taxpayer knows and understands the rules and tax law.  By doing tax 

planning, taxpayer can saving their debt tax. 

The result of this research shows that PT. XYZ has successfully implemented tax 

planning as a way to minimize the debt of corporate income tax legally. It can be seen 

from the tax planning strategies have been implemented by company are not violating 

rules and tax laws. With the implementation of tax planning, the company can saving 

their corporate income tax.  

Based on the result of this research, the company is suggested to maximizing the 

outpost the cost or other tax planning strategies that still can be utilized in the 

implementation of tax planning. This research also support other research which says 

tax planning is a way that can be done by taxpayer in minimize their debt tax, as long as 

not violating the rules and tax laws. 

  

Keywords: tax planning, corporate income tax, and tax saving 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan 

perekonomian negara yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah 

Negara Indonesia secara adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, sementara pembangunan 

ekonomi tidak mungkin dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana yang memadai. 

Besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan dan pembangunan ekonomi 

negara menuntut adanya peningkatan penerimaan negara, yang salah satunya berasal dari 

penerimaan pajak. Dengan demikian, pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan 

bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia akan selalu berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak guna mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. 

 Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan 

perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah sistem pemungutan pajak 

yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system yang 

menggantikan official assessment system. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam 

mekanisme dan sudut pandang terhadap Wajib Pajak. Pada official assessment system, 

petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak, sedangkan pada self assessment system, Wajib Pajak berkewajiban 
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menghitung, mengisi, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan 

demikian, berlakunya sistem self assessment di Indonesia menuntut partisipatif aktif dari 

masyarakat Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.  

 Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan Wajib Pajak, yang 

dalam penelitian ini adalah perusahaan, maka akan semakin banyak pendapatan yang 

diterima oleh negara. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan suatu tambahan 

biaya atau beban yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah 

laba bersih perusahaan . Hal ini juga dikemukakan oleh Ompusunggu (2011:2) bahwa 

sebelum laba dibagikan kepada para pemegang saham/owner, perusahaan terlebih dahulu 

harus membayar kewajiban pajak ke kas negara. Hal yang sama juga berlaku bagi gaji 

yang akan dibayarkan kepada karyawan. Sebelum karyawan mendapatkan gaji dan 

membelanjakannya untuk berbagai kebutuhan pokok, pajak yang terutang (PPh 21) 

sudah harus dipotongkan dari gaji dan disetorkan ke negara. Smith dan Skousen dalam 

Erly Suandy (2006:5) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) 

atau beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun 

distribusi laba kepada pemerintah. 

 Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan beban bagi 

perusahaan, sehingga wajar bila banyak Wajib Pajak, khusunya Wajib Pajak badan yang 

melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan 

kepada pemerintah. Untuk dapat memperkecil beban pajak, maka Wajib Pajak dapat 

melakukan suatu perencanan pajak (tax planning). Tax planning adalah suatu kapasitas 

yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat 

pengeluaran (beban) pajak yang minimal (Ompusunggu, 2011:3).  
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Menurut Andreas (2005), pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan 

perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama kegiatan Administrasi Pajak, 

yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP (Nomor 

Pokok Pajak), mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dan seterusnya. Hal ini berkaitan 

dengan aktivitas masa lalu. Kedua adalah Perencanaan Pajak yang intinya ialah 

memperhitungkan pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila 

mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah 

mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang, misalnya 

rencana pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan yang kompeten. Jadi 

perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Hal ini dipertegas dengan 

pengungkapan Dirjen Pajak yang pernah menyatakan bahwa tax planning bagi 

perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang 

berlaku, karena harus diakui bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang 

Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak (Andreas, 2005). 

Definisi perencanaan pajak (tax planning) menurut Andreas (2005) adalah suatu 

proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa 

sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada 

dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat 

perpajakan. Namun di dalam tax planning, perlu dibedakan antara tax avoidance dan tax 

evasion. 

Lumbantoruan (1996:492) memaparkan dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Pajak” bahwa tax evasion merupakan penghindaran pajak dengan melanggar 

ketentuan peraturan perpajakan. Sementara tax avoidance adalah penghindaran pajak 
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dengan menuruti aturan yang ada. Hoffman dalam Arles P. Ompusunggu (2011:3) juga 

menjelaskan bahwa secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning,  

yaitu seorang Wajib Pajak yang berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) 

melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai UU 

Perpajakan. 

 Menurut Faisal (2009:285), banyak pihak yang memandang tax planning 

sebagai tindakan negatif. Pandangan negatif demikian timbul karena kurangnya 

pemahaman terhadap konsep penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak 

secara legal (tax avoidance). Pada tahap lebih sederhana, tax avoidance  bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya berbelanja di pasar tradisional untuk menghindari pajak 

yang dikenakan di pasar modern, berhenti merokok untuk menghindari cukai tembakau, 

atau mengurangi jam kerja untuk menghindari tarif pajak progresif yang lebih tinggi.  

 Oleh karena itu, di dalam tax planning harus dibedakan antara tax evasion dan 

tax evoidance. Morgan dalam Arles P. Ompusunggu (2011:3) menegaskan bahwa tax 

avoidance is perfectly legal, tax evasion is not. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa tax planning adalah suatu cara penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang dilakukan secara legal, dimana Wajib Pajak berupaya untuk membayar pajak dalam 

jumlah yang benar pada tingkat seminimal mungkin sehingga tercapai penghematan 

pajak (tax saving) sesuai harapan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Sementara tax evasion merupakan suatu cara penghindaran 

pajak yang dilakukan secara ilegal, seperti kesengajaan menghilangkan informasi 

penting, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif, 

memalsukan dokumen keuangan perusahaan, dan upaya lain yang dilakukan secara 

ilegal.  
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 PT. XYZ merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, 

dimana komiditi utamanya adalah kelapa sawit.  Meskipun belum go public, perusahaan 

ini telah menerapkan tax planning dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan 

badannya setiap tahun. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) Atas Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT. XYZ tahun 

2010)”. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar kedalaman dan keluasan dalam analisis ini lebih terfokus, maka analisis 

ini dibatasi pada penerapan perencaanaan pajak (tax planning) atas pajak penghasilan 

badan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang terkait dengan penerapan tax planning PT. XYZ sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (tax planning) atas PPh badan PT. XYZ 

tahun 2010? 

b. Berapa besar penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh PT. XYZ setelah 

penerapan tax planning  pada tahun 2010? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam rangka 

meminimalkan pajak penghasilan badan  PT. XYZ pada tahun 2010. 

b. Untuk mengetahui besarnya penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh PT. XYZ 

setelah menerapkan tax planning pada tahun 2010. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran 

diantaranya kepada: 

a. Bagi PT. XYZ 

Sebagai bahan masukan bagi PT. XYZ dalam rangka perbaikan penerapan tax 

planning. Dengan adanya perbaikan dalam penerapan tax planning, maka diharapkan 

perusahaan akan memperoleh penghematan pajak (tax saving) dalam jumlah yang 

lebih besar di kemudian hari. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan perbandingan 

untuk penelitian yang akan datang, terutama yang terkait dengan permasalahan yang 

diulas dalam penelitian ini yaitu mengenai perencanaan pajak (tax planning) atas PPh 

badan serta sebagai pelengkap data perpustakaan yang sudah ada. 

c. Bagi Peneliti 

� Untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada STIE Indonesia Banking School. 

� Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan perencanan pajak (tax 

planning) atas pajak penghasilan badan pada perusahaan. 

� Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, 

khususnya dalam bidang perpajakan. 

 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

d. Bagi Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

berikutnya, khususnya yang terkait dengan judul penelitian ini, yaitu perencanaan 

pajak (tax planning) atas pajak penghasilan badan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : ISI 

Bab ini akan menjelaskan kajian pustaka yang digunakan penulis dalam 

mendukung penelitian ini.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan kriteria yang digunakan penulis dalam memilih 

objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis data beserta interprestasinya.  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

data. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang relevan 

dengan hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yang 

terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama merupakan landasan teori yang terkait 

dengan topik penulisan skripsi. Bagian kedua merupakan hasil penelitian terdahulu yang 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian serta sebagai dasar untuk 

merumuskan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini akan 

menjelaskan kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh penulis. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Pajak 

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan, penulis 

akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi dan fungsi pajak guna mendukung 

penulisan penelitian ini. 

2.1.1.1 Definisi Pajak   

  Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal terpenting untuk dapat 

memahami mengapa Wajib Pajak harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah 

muncul kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban untuk membayar pajak. Terdapat 

bebagai macam definisi tentang pajak menurut Undang-Undang dan para ahli, 

diantaranya adalah: 
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� Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan: 

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

� Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1): 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang  

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

 

� Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1): 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum”. 

 

� Definisi pajak menurut Andriani dalam Yustinus Prastowo (2009:7): 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.  

 

 Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.  

b. Pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat 

ditunjukkan secara langsung.  

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 
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d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan atau bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat 

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

 

2.1.1.2  Fungsi Pajak 

Resmi (2008:3) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 

budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin 

maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa 

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif. 

2) Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, yang dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa 

negara. 
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4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti 

industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, yang dimaksudkan agar 

terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu 

lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 

5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, yang dimaksudkan 

untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

6) Perlakuan tax holiday yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

2.1.2 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan untuk pertama kalinya diatur dalam peraturan perundang-

undangan No. 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 

Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir 

kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Undang-Undang PPh ini 

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak penghasilan, diantaranya yaitu 

subjek pajak, objek pajak, tarif pajak yang berlaku saat ini, serta cara menghitung dan 

cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh ini juga menjelaskan fasilitas-

fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

 

2.1.2.1 Subjek Pajak  

 Dalam penjelasan Pasal 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 diuraikan bahwa 

pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak 

atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud 

dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib 

Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang 

tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak 

Penghasilan juga dijelaskan bahwa: 

“Yang menjadi subjek pajak adalah: 

  a.  1. Orang pribadi 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak 

b.  Badan  

c.  Bentuk usaha tetap” 

 

Dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dijelaskan bahwa bentuk usaha tetap adalah bentuk 

usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada subjek pajak 

badan dalam negeri.  

 

2.1.2.2  Objek Pajak 

 Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: 

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 
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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 apa pun”. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa 

penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Penghasilan yang menjadi objek pajak, sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 

ayat (1) 

b. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008 

Pasal 4 ayat (2) 

c. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, sesuai UU PPh No. 36 Tahun 

2008 Pasal 4 ayat (3) 

 

2.1.2.3 Cara Menghitung PPh Badan 

 Pajak Penghasilan (PPh) badan  dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan 

pajak dengan tarif pajak yang berlaku saat ini sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 

2008. Sementara dasar pengenaan pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri adalah 

Panghasilan Kena Pajak (PKP). Muljono (2009:143) menjelaskan dalam bukunya yang 

berjudul “Akuntansi Pajak” bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah selisih yang 

didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan 

biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah 

dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Untuk dapat menghitung PKP 

minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Penghasilan yang menjadi objek pajak, sesuai UU PPh Pasal 4 ayat (1) 

b. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, sesuai UU PPh Pasal 4 ayat (2) 

c. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, sesuai UU PPh pasal 4 ayat (3) 
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d. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai UU PPh Pasal 6 ayat (1) 

e. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai UU PPh pasal 9 

ayat (1) 

Pengurangan beban pajak yang maksimal dari penghasilan yang diperoleh dalam satu 

tahun berjalan, dapat dilakukan dengan mengurai bentuk formula perhitungan pajak 

penghasilan (Ompusunggu, 2011:6).  Adapun formula perhitungan PPh badan dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 

Formula Perhitungan PPh Badan  

Akun Debet Akun Kredit Saldo 

Jumlah seluruh penghasilan  XX 

      Dikurangi: Penghasilan yang bukan 

objek pajak  
(XX) 

= Penghasilan bruto sebagai objek pajak  XX 

   Dikurangi: Biaya usaha sesuai 

peraturan perpajakan 
(XX) 

=   = Penghasilan neto sebelum kompensasi 

kerugian 
 XX 

 
     Dikurangi: Kompensasi kerugian 

tahun     lalu 
(XX) 

= Penghasilan Kena Pajak (PKP)  XX 

 
Dikurangi: PPh terutang sesuai tarif 

pajak 
(XX) 

=   = Penghasilan neto (setelah dikurangi 

PPh terutang) 
 XX 

Sumber: Arles P. Ompusunggu 
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2.1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan 

 Menurut Faisal (2009:21), tarif pajak merupakan besarnya proporsi dari 

penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Tarif pajak juga menentukan berapa besar 

penghasilan neto setelah pajak, yang siap untuk dikonsumsi. Semakin rendah tarif pajak 

berarti semakin kecil beban pajak yang harus dibayar ke kas negara. Adapun besarnya 

tarif pajak penghasilan badan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008, yaitu: 

� Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang menguraikan bahwa: 

“Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% 

(dua puluh delapan persen).” 

 

� Pasal 17 ayat (2a), yang menguraikan bahwa: 

“Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua 

puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.” 

 

� Pasal 17  ayat (2b), yang menguraikan bahwa: 

“Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi 

persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 

persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.” 

 

� Pasal 31E ayat (1), yang menguraikan bahwa: 

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” 
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Penjelasan: 

 Contoh 1: 

 Peredaran bruto PT. Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 4.500.000.000,00 

(empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar                 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:  

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari penghasilan bruto tersebut dikenai 

tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak penghasilan badan yang berlaku 

karena jumlah peredaran bruto PT. Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah).  

Pajak penghasilan yang terutang: 

50% x 28% x Rp 500.000.000,00 = Rp 70.000.000,00  

 

Contoh 2: 

 Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,00 

(tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah). 

Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh 

fasilitas: 

 (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 30.000.000.000,00) x Rp 3.000.000.000,00  

 =Rp 480.000.000,00 

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh 

fasilitas: 

 Rp 3.000.000.000,00 - Rp 480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00 
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Pajak Penghasilan yang terutang: 

- 50% x 28% x  Rp 480.000.000,00  = Rp   67.200.000,00 

- 28% x Rp 2.520.000.000,00  = Rp 705.600.000,00 (+) 

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang    Rp 772.800.000,00 

 

2.1.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

2.1.3.1  Definisi Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan 

dengan perpajakan (Andreas, 2005). Pertama kegiatan Administrasi Pajak, yaitu 

menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP (Nomor Pokok 

Pajak), mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan 

aktivitas masa lalu. Kedua adalah perencanaan pajak yang intinya ialah 

memperhitungkan pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila 

mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah 

mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang, misalnya 

rencana pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan yang kompeten. Jadi 

perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Hal ini dipertegas dengan 

pengungkapan Dirjen Pajak yang pernah menyatakan bahwa tax planning bagi 

perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang 

berlaku, karena harus diakui bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang 

Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. 

Andreas (2005) juga memaparkan bahwa perencanaan pajak (tax planning)  

adalah suatu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak 

sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak 
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lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat 

diterima oleh aparat perpajakan. Suandy (2006:7) menguraikan bahwa perencanaan 

pajak (tax planning) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat 

diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. 

 Menurut Mangoting (1999), secara umum tax planning didefinisikan sebagai 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa 

sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada 

dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian definisi tax planning menurut 

Ompusunggu (2011:3) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk 

menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.  

Secara teoritis, menurut Hoffman dalam Arles P. Ompusunggu (2011:3) tax 

planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang Wajib Pajak yang 

berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran 

pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak (tax planning) merupakan suatu 

cara yang dilakukan Wajib Pajak-khususnya Wajib Pajak badan, dalam upaya 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, dengan tidak 

melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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2.1.3.2  Tax Planning Adalah Tax Avoidance 

  Perencanaan pajak (tax planning) sesungguhnya baik bagi Wajib Pajak 

sekaligus bagi negara (Faisal, 2009:282). Dari perspektif pemerintah, Wajib Pajak yang 

melakukan praktik perencanaan pajak dapat menunjukkan bahwa kepedulian dan 

kesadaran perpajakan yang cukup tinggi. Wajib Pajak yang melakukan perencanaan 

pajak setidaknya merefleksikan eksistensi Wajib Pajak telah berada dalam kontrol sistem 

perpajakan dan tinggal menjadi tugas administrasi pajak untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan. Hal sebaiknya yang perlu dikhawatirkan jika masyarakat justru 

menunjukkan sikap penolakan terhadap pajak. Alih-alih melakukan perencanaan pajak, 

memenuhi kewajiban pendaftaran diri saja tidak dilakukan. Oleh karena itu, upaya 

memasyarakatkan perencanaan pajak juga patut dipertimbangkan dalam meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak. 

  Faisal (2009:284) juga mempertegas bahwa semaraknya praktik perencanaan 

pajak juga menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan 

sudah berada pada tingkat mahir. Hal ini berarti Wajib Pajak yang memiliki tingkat 

pemahaman setinggi itu tentunya mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, prosedur-

prosedur administrasi perpajakan, serta konsekuensi-konsekuensi hukum pajak. Dalam 

kondisi demikian, maka administrasi pajak bisa melakukan tugas dan fungsinya secara 

efisien karena tidak diperlukan lagi alokasi sumber daya yang besar untuk sosialisasi dan 

pembinaan pajak. Pada tahap berikutnya, administrasi pajak tidak perlu melakukan 

pengawasan ekstra, menjatuhkan sanksi administrasi berlebihan sampai pada tingkat 

pengadilan. 

  Dari perspektif Wajib Pajak,  Faisal (2009:285) menjelaskan bahwa 

pembayaran pajak merupakan beban atau pengurang penghasilan sehingga mengurangi 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

penghasilan yang tersedia untuk dinikmati. Smith dan Skousen dalam Erly Suandy 

(2006:5) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban 

(expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba 

kepada pemerintah. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan beban 

bagi perusahaan, sehingga wajar bila banyak Wajib Pajak, khusunya Wajib Pajak badan 

yang melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah. 

 Menurut Lumbantoruan (1996:489), terdapat enam cara pengelakan 

(penghindaran) pajak yang bisa dipraktekkan dalam upaya penghematan pajak, yaitu;  

a. Penggeseran pajak (shifting) 

Merupakan pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak 

lain. Pergeseran tidak berarti pembayarannya kepada negara dialihkan kepada pihak 

lain, tetapi bebannya yang dipindahkan. Jenis pajak yang dapat dialihkan kepada 

pihak lain adalah pajak tidak langsung, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana 

beban pajak dialihkan dari produsen ke konsumen. Perlu diketahui bahwa beban pajak 

langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat digeser kepada pihak lain.  

b. Kapitalisasi 

Merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan 

dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harta 

tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban ini tidak 

menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dapat dialihkan kepada penjual. 

Dengan demikian, harga beli harta menjadi berkurang. 
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c. Transformasi 

Merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara 

menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.  

d. Tax Evasion 

Merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.  

e. Tax Avoidance 

Merupakan penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.  

f. Pengecualian 

Merupakan pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau 

badan berdasarkan Undang-Undang. Contohnya, mesjid atau tempat ibadah tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB). 

Strategi-strategi di atas dapat dijelaskan dengan melihat gambar 2.1 di bawah ini.  

Gambar 2.1 
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Dari keenam cara penghindaran pajak tersebut, tax planning merupakan bagian dari tax 

avoidance yang direncanakan dan diperhitungkan dengan pemikiran sehat sehingga pada 

dasarnya bukan sesuatu yang negatif.  

Menurut Faisal (2009:285), banyak pihak yang memandang tax planning sebagai 

tindakan negatif. Pandangan negatif demikian timbul karena kurangnya pemahaman 

terhadap konsep penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak secara legal 

(tax avoidance). Pada tahap lebih sederhana, tax avoidance  bisa dilakukan dengan 

berbagai cara, misalnya berbelanja di pasar tradisional untuk menghindari pajak yang 

dikenakan di pasar modern, berhenti merokok untuk menghindari cukai tembakau, atau 

mengurangi jam kerja untuk menghindari tarif pajak progresif yang lebih tinggi.  

 Ompusunggu (2011:3) menjelaskan bahwa tax planning adalah suatu kapasitas 

yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat 

pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Hoffman dalam Arles P. Ompusunggu 

(2011:3) menjelaskan bahwa tax planning dikenal sebagai effective tax planning,  yaitu 

seorang Wajib Pajak yang berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui 

prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai UU Perpajakan. 

Namun di dalam tax planning, perlu dibedakan antara tax avoidance dan tax 

evasion. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Lumbantoruan 

(1996:492), sebagaimana yang tertulis dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Pajak” 

bahwa tax evasion merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan. Sementara tax avoidance adalah pengindaran pajak dengan 

menuruti aturan yang ada.  Morgan dalam Arles P. Ompusunggu (2011:3) yang 

menegaskan bahwa secara teorotis, tax avoidance is perfectly legal, tax evasion is not. 
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Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tax planning adalah 

suatu cara penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan secara legal, dimana 

Wajib Pajak berupaya untuk membayar pajak dalam jumlah yang benar pada tingkat 

seminimal mungkin sehingga tercapai penghematan pajak (tax saving) sesuai harapan 

dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Sementara tax evasion merupakan suatu cara 

penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal, seperti kesengajaan menghilangkan 

informasi penting, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya 

fiktif, memalsukan dokumen keuangan perusahaan, dan upaya lain yang dilakukan 

secara ilegal. 

 

2.1.3.3  Prinsip Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

 Untuk dapat mencapai pembayaran pajak pada jumlah yang minimal, maka tax 

planning harus dilakukan secara aman. Menurut Faisal (2009:287), berikut ini 

merupakan prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan 

pajak secara aman.  

a) Mengetahui ketentuan perpajakan 

 Pemahaman terhadap ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

diperlukan untuk memudahkan setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dengan memahami dan menguasai ketentuan beserta perundang-

undangan perpajakan, maka Wajib Pajak akan mengetahui secara jelas hak dan 

kewajiban perpajakannya, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh 

dilakukan Wajib Pajak.  Pada tahap selanjutnya, Wajib Pajak bisa menguasai 

ketentuan yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan tax planning. 
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b) Legal 

 Prinsip  legal ini merupakan salah satu prinsip yang dapat membedakan antara 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan masih dalam koridor hukum, 

dengan penyelundupan pajak (tax evasion) yang sifatnya ilegal. Dengan terpenuhinya 

prinsip legal ini, menyatakan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban 

perpajakannya, seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, 

pada prinsip ini harus dipastikan bahwa bukti-bukti pendukung telah memadai. 

c) Menguasai strategi dan tehniknya 

 Pemilihan strategi dan tehnik ini perlu dilakukan secara jeli dan selektif , sehingga 

tujuan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah beban pajak dapat 

diwujudkan. Pemilihan strategi dalam perencanaan pajak harus didukung dengan 

adanya dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan perpajakan yang kuat. Hal 

ini diperlukan karena mengingat bahwa tujuan dari perencanaan pajak adalah 

membayar pajak dalam jumlah yang benar pada tingkat seminimal mungkin sehingga 

tercapai penghematan pajak (tax saving) sesuai harapan dan tidak melanggar 

ketentuan yang ada. 

d) Secara bisnis masuk akal 

 Harus diingat bahwa perencanaan pajak adalah bagian dari perencanaan usaha secara 

keseluruhan, sehingga jangan sampai suatu keinginan Wajib Pajak untuk 

mendapatkan keuntungan dari penghematan pajak justru akan merugikan Wajib Pajak 

secara komersial. Dalam hal ini, cost and benefit dari setiap keputusan harus selalu 

diperhitungkan secara mendetail. Sebagai contoh, salah satu strategi dalam 

perencanaan pajak yang dianjurkan adalah menyelenggarakan pembukuan. Dengan 

menyelenggarakan pembukuan, maka Wajib  Pajak dapat melakukan perhitungan 
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biaya secara tepat. Namun, perlu diingat bahwa penyelenggaraan pembukuan itu 

sendiri membutuhkan biaya. Bagi Wajib Pajak yang memiliki tingkat keuntungan 

yang kecil, maka biaya pembukuan bisa lebih besar dibandingkan dengan manfaat 

penghematan pajak yang akan diperoleh dari penyelenggaraan pembukuan itu sendiri. 

 

2.1.3.4  Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

 Suandy (2006:125) menjelaskan bahwa strategi perencanan pajak guna 

mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan 

haruslah bersifat legal, supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Secara 

umum, penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam 

jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-

undang dan peraturan perpajakan.  

 Berikut ini merupakan beberapa strategi yang diperoleh dari berbagai literatur, 

dimana strategi tersebut digunakan untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya: 

a) Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, 

potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang 

diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan 

Suandy (2006:125) menjelaskan bahwa jika diketahui bahwa PKP (laba) 

perusahaan tinggi dan akan dikenai pajak dalam jumlah besar, maka sebaiknya 

perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat 

secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya yang dikurangkan (deductible) dalam menghitung PKP, seperti biaya 

pendidikan, latihan pegawai, penelitian dan pengembangan, perbaikan kantor, 

pemasaran, dan lain sebagainya. 
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Dalam hal ini, optimalisasi biaya karyawan dapat dimanfaatkan sebagai strategi 

dalam penerapan tax planning. Faisal (2009:320) menjelaskan bahwa optimalisasi 

biaya karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa imbalan 

kepada karyawan dikenakan (pemotongan) pajak, dan pada saat yang sama 

perusahaan (pemberi kerja) juga diberikan kepercayaan memotong pajak tersebut. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan biaya karyawan dapat 

dimanfaatkan sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

pemberi kerja selama biaya tersebut merupakan suatu penghasilan yang dikenakan 

pajak bagi pihak yang menerimanya (karyawan). Dengan deminkian, maka 

pemanfaatan optimalisasi biaya karyawan merupakan suatu strategi tax planning  

yang memanfaatkan prinsip taxable-deductible, seperti pemberian tunjangan 

kesehatan atau penggantian pengobatan, tunjangan pendidikan, tunjangan pajak 

dengan menggunakan metode gross up, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui 

bahwa metode gross up merupakan suatu metode pemotongan pajak, dimana pihak 

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya sejumlah pajak yang 

seharusnya dipotong oleh pemotong (pemberi kerja). 

Namun, tidak semua dana yang telah dikeluarkan pemberi kerja untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan merupakan suatu strategi yang memanfaatkan 

prinsip taxable-deductible, seperti iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja 

(perusahaan) dan penyediaan makan siang untuk seluruh pegawai. Semua hal tersebut 

telah diatur dalam ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.  

Dalam hal iuran pensiun yang dibayar/ditanggung sendiri oleh karyawan, maka 

dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. 

Hal ini juga berlaku bagi pemberi kerja (perusahaan) yang bersedia untuk 
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membayar/menanggung seluruh ataupun sebagian dari iuran pensiun karyawan, maka 

dana yang telah mereka keluarkan tersebut dapat diakui sebagai pengeluaran yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Hal ini telah diatur secara jelas dalam 

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf g bahwa: 

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:  

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai.” 

 

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf g tersebut diuraikan bahwa pengecualian 

sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang 

pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan 

dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban 

sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya, iuran yang diterima 

oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik peserta pensiun, yang akan 

dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran 

tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran 

tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak. 

Sementara dalam hal pemberian makan siang untuk seluruh pegawai dapat 

diakui oleh perusahaan (pemberi kerja) sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan brutonya, meskipun bukan merupakan penghasilan bagi pegawai 

yang menerimanya. Semua hal ini telah diatur dalam UU PPh No. 36  Tahun 2008 

Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan dengan jelas bahwa: 

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:  

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagai penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. 

 

Dalam penjelasan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d diuraikan 

bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap 

bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, 

penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang 

dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, maka pemberian natura dan kenikmatan yang 

dikecualikan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan 

bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyediaan makanan dan 

minuman kepada seluruh pegawai telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri 

Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

pemberi kerja. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 

huruf a dinyatakan bahwa: 

“Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi 

pegawai yang menerimanya adalah:  

pemberian atau penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi seluruh 

Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.” 

 

 

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 Pasal 3 

disebutkan bahwa: 
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“Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:                         

a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh 

pemberi kerja di tempat kerja, atau                      

b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang 

karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian 

pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya”. 

Dengan demikian jelas bahwa iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja 

(perusahaan) dan penyediaan makan siang untuk seluruh pegawai tidak 

memanfaatkan prinsip taxable-deductible. 

 

b) Biaya Bunga Pinjaman 

Pada dasarnya, bunga yang dibayarkan atas pinjaman dapat dibebankan sebagai 

biaya sepanjang pinjaman tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha Wajib Pajak, 

yang perlakuannya (penempatan pinjaman tersebut) tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh diuraikan bahwa bunga termasuk dalam biaya atau 

pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak. Terkecuali, 

bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.  Bunga pinjaman yang 

tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga 

perolehan saham. 

Perlakuan pajak atas bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto Wajib Pajak lebih lanjut telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE–46/PJ.4/1995 tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar 

atau terutang dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa 
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bunga deposito atau tabungan lainnya (Seri PPh Umum No. 20). Dalam SE–

46/PJ.4/1995 dijelaskan bahwa: 

“1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, maka 

atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau 

diperoleh baik oleh Wajib Pajak badan maupun oleh Wajib Pajak orang 

pribadi dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 

2. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT), biaya untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan 

pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, tidak boleh dikurangkan 

dari penghasilan bruto. 

 

3. Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito 

berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal 

dari pinjaman dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya 

bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil 

Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang 

atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, 

sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari 

penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya 

tidak ditambahkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena 

telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. 

 

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini diberikan 

penegasan sebagai berikut: 

a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih 

kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito 

berjangka atau tabungan lainnya maka bunga yang dibayar atau 

terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan 

sebagai pinjaman. 

b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata 

dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan 

lainnya, maka bunga  atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai 

biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata 

pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan 

sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.” 

 

Contoh:  

Pada tahun 1995, PT. A mendapat pinjaman  dari pihak ketiga dengan 

batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga 

pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil  pada bulan 

Februari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi 
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sebesar Rp 25.000.000,00, dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil 

pada bulan Agustus. Disamping itu, Wajib Pajak mempunyai dana 

yang ditempatkan dalam bentuk deposito  dengan perincian sebagai 

berikut: 

 

bulan Februari –Maret sebesar Rp 25.000.000,00 

bulan April –Agustus sebesar Rp 46.000.000,00 

bulan September –Desember sebesar Rp 50.000.000,00 

Dengan demikian, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah 

sebagai berikut:  

 

Rata-Rata Pinjaman Pinjaman Jangka Waktu 

Bulan Januari Rp                       -  1 bulan = Rp                           -  

Bulan Februasri – Maret Rp 125.000.000,00  4 bulan = Rp   500.000.000,00  

Bulan Juni – Juli Rp 150.000.000,00  2 bulan = Rp   300.000.000,00  

Bulan Agustus – Desember Rp 200.000.000,00  5 bulan = Rp1.000.000.000,00  

Jumlah Rp1.800.000.000,00  

Rata-rata pinjaman perbulan = Rp 1.800.000.000,00 ÷ 12  Rp   150.000.000,00  

 

Rata-Rata Dana Berupa 

Deposito 
Pinjaman Jangka Waktu 

Bulan Januari Rp                      -  1 bulan = Rp                         -  

Bulan Februasri – Maret Rp 25.000.000,00  2 bulan = Rp   50.000.000,00  

Bulan April – Agustus Rp 46.000.000,00  5 bulan = Rp 230.000.000,00  

Bulan September – Desember Rp 50.000.000,00  4 bulan = Rp 200.000.000,00  

Jumlah Rp 480.000.000,00  

Rata-rata pinjaman perbulan = Rp 480.000.000,00 ÷ 12  Rp   40.000.000,00  

• Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya 

= 20% x (Rp 150.000.000,00 - Rp 40.000.000,00)  

= Rp 22.000.000,00 

5. Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang 

dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga 

dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dalam hal :  

a. dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening 

giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final,  

b. adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam 

jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah 

deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi 

keharusan tersebut: misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus 
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ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank 

Pemerintah,  

c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut 

dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena 

pajak”. 

 

c) Mengoptimalkan Daftar Nominatif 

Menurut Faisal (2009:327), dalam praktik aktivitas bisnis sering kali ditemui 

berbagai bentuk biaya yang sulit ditemukan dengan data atau dokumen pendukung. 

Biaya ini biasanya benar-benar  berhubungan dengan biaya mendapatkan, menagih, 

dan memelihara penghasilan. Biaya tersebut biasanya berupa biaya jamuan, atau 

representasi/entertainment.  

Berdasarkan SE Direktur Jenderal Pajak No. SE - 27/PJ.22/1986 tentang biaya 

“entertainment” dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18), yang menguraikan bahwa  

biaya representasi/entertainment, biaya jamuan, dan sejenisnya dapat diperhitungkan 

sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) selama biaya tersebut berhubungan 

dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dengan syarat dibuatkan daftar nominatifnya dan 

nantinya daftar nominatif tersebut harus dilampirkan di dalam SPT tahunan PPh 

badan. Daftar nominatif adalah suatu daftar yang memuat: 

� Nomor urut 

� Tanggal diberikan 

� Nama tempat, alamat, jenis, dan jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang 

telah diberikan 

� Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya: nama, posisi, nama 

perusahaan, jenis usaha 

 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

d) Memilih Metode Penyusutan yang Menguntungkan 

Pada penjelasan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) dan (2) diuraikan 

bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan, yaitu: 

� Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan 

bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method) 

� Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan 

atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method) 

Menurut Faisal (2009:308), kelonggaran dalam pemilihan metode penyusutan yang 

dapat digunakan oleh Wajib Pajak dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban 

pajaknya, yaitu dengan menyesuaikan metode penyusutan dengan pola realisasi 

penghasilan. Jika penghasilan di awal periode usaha tinggi, maka Wajib Pajak 

sebaiknya menggunakan saldo menurun karena proporsi biaya penyusutan periode 

awal yang besar. Sebaliknya, jika kinerja usaha relatif datar-datar saja, maka Wajib 

Pajak sebaiknya menggunakan garis lurus.  

 

e) Memilih Metode Penilaian Persediaan yang Menguntungkan 

Ketentuan perpajakan memperbolehkan setiap Wajib Pajak dalam memilih 

metode yang dapat mereka gunakan untuk menilai persediaan usahanya. Adapun 

metode penilaian persediaan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan, yaitu 

metode rata-rata (average) dan FIFO (First In First Out). Hal ini telah ditetapkan 

dalam UU PPh No 36 tahun 2008 Pasal 10 ayat (6). Menurut Faisal (2009:306), 

metode rata-rata akan lebih menguntungkan  untuk digunakan jika harga barang 

cenderung naik. Hal ini dikarenakan untuk kondisi dimana harga barang cenderung 

mengalami kenaikan, maka penggunaan metode FIFO dalam menilai persediaan akan 

menghasilkan biaya (harga pokok penjualan) yang lebih rendah bila dibandingkan 
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dengan menggunakan metode rata-rata untuk menilai persediaan, sehingga pada 

akhirnya akan menghasilkan laba yang lebih tinggi atau dengan kata lain akan 

menghasilkan jumlah PPh badan terutang yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, metode 

FIFO  akan sangat menguntungkan Wajib Pajak jika harga barang cenderung stabil.   

 

f) Pengadaan Aktiva Tetap Secara Leasing 

Faisal (2009:325) menjelaskan bahwa keputusan pengadaan aktiva tetap secara 

leasing (sewa guna usaha dengan hak opsi) atau pembelian tunai membawa 

konsekuensi pada pengakuan biaya fiskal atas aktiva tetap. Jika pengadaan aktiva 

dilakukan secara leasing, pembebanan biaya dilakukan melalui pembebanan 

pembayaran angsuran leasing. Sedangkan pengadaan aktiva dengan pembelian tunai 

atau cara lain, pembebanan biaya fiskal dilakukan melalui pembiayaan penyusutan. 

Suandy (2006:54) dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak” 

memaparkan bahwa terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pajak untuk memutuskan antara melakukan pembelian secara langsung 

atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu: 

1) Apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam 

rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. 

2) Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan 

umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 

3) Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan 

untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang 

bersangkutan. 
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4) Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan 

dapat membiayakan perolehan aktiva tetap lebih cepat dibandingkan apabila 

menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha 

ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I; 3 

(tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III; 7 (tujuh) tahun untuk 

golongan bangunan. 

Selanjutnya Suandy (2006:52) juga memaparkan bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 yang mengatur mengenai 

ketentuan perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease (sewa guna 

usaha dengan hak opsi) sebagai berikut: 

1) Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang 

disewagunausahakan sampai saat lessee membeli barang tersebut. 

2) Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal 

disewagunausahakan, maka lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu 

harga opsi barang modal yang bersangkutan. 

3) Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee  kecuali 

pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto lessee. 

4) Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, 

Direktur jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna 

usaha tersebut dan memperlakukan sebagai operating lease (sewa guna usaha 

tanpa hak opsi). 
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Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan untuk 

operating lease (sewa guna usaha tanpa hak opsi), yaitu: 

“Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut: 

pembayaran  sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang 

oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”. 

 

g) Menghindari pemeriksaan pajak 

Menurut Faisal (2009:329) terdapat beberapa tehnik untuk menghindar dari 

pemeriksaan pajak, diantaranya (1) hindari Surat Pemberitahunan (SPT) tahunan lebih 

bayar; (2) sampaikan SPT tepat waktu; (3) mengisi SPT dengan benar, jelas, dan 

lengkap, serta ditandatangani; (4) menjaga konsistensi pengisian SPT tahunan; (5) 

antisipasi data penghasilan di pihak lain; (6) pastikan seluruh kewajiban pajak 

terpenuhi; (7) jadilah Wajib Pajak patuh; dan (8) e-filing dalam rangka pemusatan 

PPN.  

Suandy (2006:127) juga menjelaskan bahwa salah satu strategi dalam 

meminimalkan beban pajak adalah dengan menghindari dilakukannya pemeriksaan 

pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib 

Pajak yang: 

1) SPT lebih bayar 

2) SPT rugi 

3) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 

4) Terdapat informasi pelanggaran 

5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Dirjen Pajak  
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan referensi. Salah satunya adalah Rachmawati (2002) yang 

melakukan penelitian mengenai implikasi penerapan tax management terhadap upaya 

penghematan pajak di PT. XYZ. Dalam hasil penelitiannya, Rachmawati (2002) menarik 

beberapa kesimpulan, diantaranya: 

a. Perencanaan pajak yang dilakukan melalui tax planning/tax management merupakan 

upaya perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal. 

b. Tax management belum diterapkan secara maksimal oleh PT. XYZ. Hal ini terbukti 

dari adanya beberapa transaksi yang dapat diupayakan sebagai transaksi yang dapat 

menghemat pajak tapi belum dilakukan oleh PT. XYZ, antara lain adalah sebagai 

berikut: 

� Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang diperlakukan sebagai biaya 

yang ditanggung perusahaan. 

� Biaya kesehatan dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan tapi tidak 

diperlakukan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan. 

c. Dalam rangka pembiayaan pengadaan aktiva baru (mesin Flint SE), alternatif leasing 

merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena memungkinkan terjadinya 

penghematan uang tunai, memberikan tambahan penghasilan berupa bunga deposito 

(karena dana yang harus digunakan untuk membeli aktiva tersebut dapat 

didepositokan) dan juga memberikan penghematan pajak yang paling besar tapi dalam 

pengambilan keputusan, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor non teknis 
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lain yang ada dalam masalah pembiayaan dengan alternatif leasing, misalnya tingkat 

kesulitan untuk mencari lessor/ perusahaan leasing, dan lain-lain. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2009) yang 

berjudul “Analisis Penerapan Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada 

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”. Dalam penelitiannya, Damayanti 

(2009) menarik beberapa kesimpulan, diantaranya: 

a. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah berupaya menerapkan tax 

planning atas biaya kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal 

karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan 

karyawan merupakan kategori biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang 

penghasilan bruto perusahaan (non deductible) sehingga perusahaan tidak dapat 

mengurangi beban pajaknya.  

b. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung PPh Pasal 21 dan  

mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu dimana 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan fasilitas penyediaan 

dokter dan pemberian obat-obatan untuk karyawan tidak dapat dikurangkan (non 

deductible) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak 

dapat mengurangi beban pajaknya. 

c. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung sebagian premi asuransi 

untuk karyawan, sebagian iuran pensiun dan Santunan Hari Tua (SHT) untuk 

karyawan, serta membebankan bonus dan jasa produksi untuk karyawan dalam tahun 

berjalan, dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan (deductible) yang mengakibatkan beban pajak 

perusahaan berkurang. 
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Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2005) yang berjudul 

“Analisis Perancangan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Karyawan dan Mengefisienkan PPh Badan (Studi Kasus Pada PT. X)”. Dalam hasil 

penelitiannya,  Wahyuni (2005) menarik beberapa kesimpulan, diantaranya: 

a. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak adalah 

dengan pemberian kesejahteraan ternyata dapat meminimalkan beban pajak pemberi 

kerja. 

b. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. X telah terbukti menunjukkan 

tambahan penghasilan yang diperoleh karyawan yaitu pada kondisi 2001. Setelah 

2001, terjadi peningkatan penghasilan karyawan secara keseluruhan sebesar 0, 0333% 

untuk level atas, 0,0855% untuk level menengah, dan 0,0143% untuh level bawah. 

c. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. X juga terbukti telah meminimalkan 

beban pajak badan perusahaan sebesar 0,0333% untuk tahun 2001 dan 2,0563 untuk 

tahun 1999. 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan 

perencanaan pajak (tax planning) atas pajak penghasilan badan. Hal ini didasarkan 

karena berlakunya sistem self assessment di Indonesia, menuntut adanya kepatuhan 

Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela bukan dipaksakan. Sementara bagi 

perusahaan, pajak merupakan suatu tambahan biaya atau beban yang harus dikeluarkan 

perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak, khusunya Wajib Pajak 

badan yang melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah, yaitu dengan menerapkan tax planning pada perusahaan. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada pajak penghasilan 

badan, dengan melakukan studi kasus pada suatu perusahaan swasta di daerah Jakarta 

Selatan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

   

 

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Wajib Pajak, yang penelitian ini 

difokuskan pada Wajib Pajak badan adalah besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas 

negara untuk setiap periode pajak, baik masa ataupun tahunan. Permasalahan ini timbul 

karena adanya perbedaan persepsi atau sudut pandang antara pemerintah dan Wajib 

Pajak (perusahaan), yang terkait dengan pajak. Bagi negara, pajak merupakan sumber 

pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya bagi 

perusahaan, pajak merupakan suatu tambahan biaya atau beban yang harus dikeluarkan 
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perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham. Atas dasar itulah, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang terkait dengan penerapan tax planning pada perusahaan. Dengan 

dilakukannya tax planning diharapkan perusahaan dapat meminimalkan jumlah beban 

pajaknya, khususnya pajak penghasilan badan.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menganalisis semua data dan 

informasi yang telah diperoleh, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan tax 

planning atas PPh badan PT. XYZ pada tahun 2010. Kemudian membandingkan antara 

laporan keuangan (laporan laba rugi) PT. XYZ sebelum dan setelah diterapkannya tax 

planning untuk mengetahui besarnya penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh 

perusahaan setelah diterapkannya tax planning. 
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BAB III 

          METODOLOGI PENILITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Pemilihan objek penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada dua kriteria. 

Kriteria pertama pemilihan objek penelitian adalah perusahaan yang telah menerapkan 

perencanaan pajak (tax planning) dalam rangka untuk meminimalkan beban pajaknya, 

khususnya pajak penghasilan badan. Sedangkan kriteria kedua adalah perusahaan yang 

telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2010. Setelah melakukan 

pengamatan, maka penulis memutuskan untuk menjadikan suatu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebagai objek penelitian.  Namun, atas 

permintaan perusahaan, maka nama, alamat, ataupun identitas lain yang terkait dengan 

data rahasia perusahaan akan dirahasiakan oleh penulis. Untuk itu, penulis menyamarkan 

nama perusahaan yang sebenarnya dan menggantinya dengan inisial “PT. XYZ”. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2004 dan hingga saat ini PT. XYZ telah memiliki 

wilayah operasi perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan Tengah, Lampung 

Tengah, Papua Barat, dan yang sedang berjalan di daerah Bengkulu.  

Sesuai dengan topik penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode studi 

kasus untuk memperoleh data yang lebih relevan, dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan. Menurut Sekaran (2006:46), memilih kasus yang tepat untuk 

dipelajari, memahami, dan dengan benar menerjemahkan dinamika situasi tertentu 

adalah penting demi kesuksesan pemecahan masalah. Sekaran (2006:155) juga 

menjelaskan bahwa studi kasus merupakan penyelidikan studi yang dilakukan dalam 

situasi organisasi lain yang mirip, yang juga merupakan metode pemecahan masalah, 
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atau untuk memahami fenomena yang diminati dan menghasilkan pengetahuan lebih 

lanjut dalam bidang tersebut. 

Penelitian  ini diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan dan 

dimulai sejak disetujuinya topik penulisan skripsi, pembuatan proposal penelitian, 

pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan analisis data, hingga selesainya 

tahap akhir dalam penulisan penelitian ini, yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis data dan memberikan beberapa saran yang direkomendasikan penulis 

untuk perbaikan tax planning di PT. XYZ. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan faktor yang sangat penting 

untuk menentukan kualitas dari suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan 

penelitian dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dan fakta-fakta 

yang relevan dengan masalah yang di bahas. Adapun jenis data yang digunakan dalam 

menyelesaikan dan menyusun penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian, yang diperoleh langsung 

dari tempat aktual terjadinya peristiwa, seperti wawancara, pengamatan langsung, 

ataupun kuesioner (Sekaran, 2006:77). Dalam penelitian ini, data primer yang 

digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian 

akuntansi/perpajakan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan 
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dalam menyelesaian penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut 

diolah dan dianalisa oleh penulis. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada, artinya data 

tersebut telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 

2006:77). Dengan demikian, data sekunder yaitu data yang telah ada pada perusahaan, 

seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan 

dalam suatu periode. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini telah disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data primer dan 

sekunder, yaitu: 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 

melakukan tatap muka secara langsung dengan subjek penelitian ataupun melalui 

media elektronik, seperti telepon atau email. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara  dengan bagian akuntasi/perpajakan pada PT.XYZ yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi secara 

langsung tentang penerapan perencanaan pajak (tax planning) pada PT. XYZ  tahun 

2010. 
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b. Dokumentasi 

Dengan menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian, penulis 

melakukan pengolahan dan analisa terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan topik penelitian, seperti struktur organisasi, sejarah, ataupun laporan keuangan 

PT. XYZ. 

c. Studi Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai data berupa referensi dan literatur yang berhubungan 

dengan penelitian ini, seperti teori-teori yang relevan dengan judul penelitian ini, 

jurnal, buku-buku, undang-undang perpajakan, ataupun data lain yang diperlukan 

dalam penelitian.  

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah studi deskriptif. Dengan adanya 

analisis deskriptif, maka penulis mencoba untuk menguraikan secara terperinci mengenai 

penerapan perencanaan pajak (tax planning) pada PT. XYZ  dalam rangka 

meminimalkan besarnya pajak penghasilan badan pada tahun 2010. Menurut Sekaran 

(2006:158), studi deskriptif (descriptive study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi 

mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Studi 

deskriptif juga dilakukan untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti 

praktik umum tertentu. 

Untuk dapat melakukan analisis, maka penulis membutuhkan data yang terkait 

dengan penelitian, yaitu berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian akuntansi/perpajakan PT. XYZ untuk 

memperoleh informasi dan penjelasan secara langsung mengenai strategi yang 

digunakan perusahaan dalam menerapkan tax planning atas pajak penghasilan badan. 
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Sementara data kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, yang kemudian 

diolah lebih lanjut oleh penulis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode 

analisis data penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

a. Menelusuri sumber kepustakaan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

seperti struktur organisasi, sejarah berdirinya perusahaan, laporan keuangan 

perusahaan, ketentuan dan undang-undang perpajakan yang terkait dengan judul 

penelitian, serta teori-teori ataupun data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

b. Melakukan wawancara dengan bagian akuntansi/perpajakan PT. XYZ untuk 

memperoleh informasi dan penjelasan secara langsung mengenai strategi yang 

digunakan perusahaan dalam menerapkan tax planning atas pajak penghasilan badan.  

c. Mengolah dan menganalisis semua data dan informasi yang telah diperoleh untuk 

dapat membuat suatu laporan keuangan berupa laporan laba/rugi (fiskal) PT. XYZ 

tahun 2010 sebelum diterapkannya tax planning. Kemudian membandingkan antara  

laporan keuangan (fiskal) PT. XYZ sebelum dan setelah diterapkannya tax planning. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui strategi tax planning apa saja yang diterapkan 

perusahaan pada tahun 2010 dan untuk mengetahui besarnya penghematan pajak (tax 

saving) yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010 setelah diterapkannya tax 

planning.  

d. Menarik kesimpulan dari data yang telah diolah dan dianalisis, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang terkait dengan bagaimana penerapan tax planning atas pajak 

penghasilan badan PT. XYZ tahun 2010 dan untuk mengetahui berapa besar tax 
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saving yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010 setelah diterapkannya tax 

planning.  

e. Merekomendasikan beberapa saran untuk perbaikan dalam penerapan tax planning 

atas PPh badan pada PT. XYZ, sehingga dikemudian hari perusahaan akan 

memperoleh penghematan pajak dalam jumlah yang lebih besar.  
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sejarah berdirinya PT. XYZ berawal dari tahun 1993 dengan didirikannya unit 

usaha yang dinamai PT. X, PT. Y dan PT. Z. Seiring dengan perkembangan usaha yang 

semakin besar, dewan direksi memutuskan untuk membentuk perusahaan holding 

company pada bulan Maret 2004, yang diberi nama PT. XYZ. Adapun tujuan 

dibentuknya holding company yaitu sebagai perantara perdagangan Curde Palm Oil 

(CPO) yang dihasilkan oleh unit-unit usaha PT. XYZ untuk dijual ke pihak ke-3, 

sementara seluruh proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi minyak kelapa 

sawit (CPO) dilakukan oleh unit-unit usaha perusahaan.  

Secara perkembangan bisnis, PT. XYZ menunjukkan perkembangan yang 

cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data produksi yang telah dicapai yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Pengolahan Pabrik 2010 

 
PT. X PT. Y PT. Z 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

TBS Olah 125.237 161.534 109.294 143.942 11.322 36.733 

CPO Dihasilkan 28.851 33.477 25.197 30.763 1.995 7.014 

Kernel Dihasilkan 5.476 6.604 4.812 6.424 424 1.689 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit 

pada tahun 2010 telah menghasilkan Crude Palm oil (CPO) sejumlah 71.254 ton. 

Produksi ini meningkat bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang 

hanya mencapai 56.043 ton. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa tidak hanya 

produksi CPO yang mengalami peningkatan, tetapi jumlah produksi kernel yang 

dihasilkan juga mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. 

Hingga saat ini PT. XYZ telah memiliki wilayah operasi perkebunan kelapa 

sawit di daerah Kalimantan Tengah, Lampung Tengah, Papua Barat, dan yang sedang 

berjalan di daerah Bengkulu. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, PT. 

XYZ juga bertekad menjadi perusahaan perkebunan yang sehat dan berbasis lingkungan 

bersih, melalui  proses perbaikan yang berkelanjutan termasuk menjaga keanekaragaman 

hayati dan lingkungan sekitarnya. 

 PT. XYZ sadar bahwa berjalannya unit bisnis di masing-masing lokasi anak-

anak perusahaan tidak terlepas dari sistem pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. XYZ 

sebagai bagian dari strategi. Selama ini PT. XYZ membangun pola kemitraan yang 

harmonis dengan para pekebun yang merupakan salah satu strategi yang diterapkan 

karena banyak memberikan keuntungan diantara perusahaan dan para pekebun. Dengan 

terjalinnya kerjasama kemitraan maka akan tercipta rasa kekeluargaan bahkan rasa 

memiliki.  

 Selain pola kemitraan, PT.XYZ juga memberikan kontribusi kepada petani 

diantaranya memberikan limbah kepada petani mitra untuk dijadikan pupuk, membangun 

listrik desa dan pembangunan sarana pendidikan. Khusus di bidang lingkungan, PT. 

XYZ konsisten dengan mempertahankan wilayah-wilayah konservasi yang ada di lokasi 

perkebunan. PT. XYZ selalu berkomitmen bahwa keberlanjutan usaha di suatu 
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lingkungan harus selalu memberi dampak positif terhadap kelangsungan kehidupan 

sosial dan terjaganya lingkungan di sekitarnya serta memberikan peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, PT. XYZ senantiasa menjaga 

hal ini dengan terus berkontribusi diantaranya menyumbang biaya operasional sekolah 

dan rehabilitasi fasilitas-fasilitas sekolah di daerah lingkungan kebun dan pabrik, 

pemberian beasiswa di daerah Lampung Tengah, pemberian sumbangan untuk korban 

banjir bandang di Wasior, korban tsunami di Mentawai, dan korban letusan Gunung 

Merapi di Jawa Tengah dan DIY, serta kontribusi lainnya. Pada tahun 2010 ini, 

perusahaan juga sedang merintis kerjasama dengan salah satu perusahaan Jepang untuk 

mengolah limbah kelapa sawit dan limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi pupuk 

kompos. 

 Pada tahun 2010, PT.XYZ mengangkat tema Moving Toward Sustainibility 

yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, lingkungan dan pembangunan 

ekonomi dan juga berkomitmen bahwa keberlanjutan usaha di suatu lingkungan harus 

selalu memberikan dampak positif terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan 

terjaganya lingkungan di sekitarnya serta memberi efek peningkatan kesejateraan bagi 

masyarakatnya. Hingga saat ini, perusahaan semakin menunjukan perkembangan yang 

pesat, antara lain sebagai berikut: 

� PT. XYZ terdaftar sebagai anggota Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang 

memiliki komitmen untuk membangun usaha perkebunannya menjadi perkebunan 

kelapa sawit berkesinambungan dan menghargai keanekaragaman hayati.  

� Mengembangkan usaha pupuk kompos dari limbah pabrik sawit dengan sistem 

Build Operate and Transfer (BOT) di Sukamandang sebagai upaya 

mengaplikasikan zero waste management system.  
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� Memperoleh ISO 9001:2008 

 

Visi Perusahaan 

PT. XYZ merupakan perusahaan berbasis perkebunan yang memiliki visi agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Visi juga merupakan pedoman 

bagi PT. XYZ dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan. Adapun visi PT. XYZ, 

yaitu menjadi perusahaan perkebunan yang sehat, berbasis lingkungan bersih dalam 

pengelolaan dan pengembangan usahanya. 

 

Misi Perusahaan 

   Dalam rangka pencapaian visi organisasi, maka perusahaan telah menetapkan 

beberapa misi yang harus diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun 

misi yang dimiliki oleh PT. XYZ adalah: 

� Penambahan luas areal kebun baru berbasis pembangunan yang berkelanjutan. 

� Pemilihan teknologi pengolahan yang efisien, tepat guna, dan handal. 

� Peningkatan penggunaan energi terbarukan di setiap unit kerja. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mempermudah pembagian tugas 

dan menjalankan tugas masing-masing fungsi dalam organisasi. Struktur organisasi PT. 

XYZ merupakan suatu struktur organisasi yang terdiri dari Direksi, Kepala Departemen 

dan karyawan. Masing-masing lini dalam struktur organisasi di PT. XYZ memiliki tugas 
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dan  wewenang yang berbeda guna mencapai tujuan organisasi. Sturktur organisasi PT. 

XYZ digambarkan dalam bagan di bawah ini:  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. XYZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para pemegang jabatan di PT. XYZ harus 

mengerti tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing personal. Berikut ini 

dijelaskan tugas masing-masing pemegang jabatan dalam perusahaan. 

Direktur Utama 

Tugas dan Wewenang: 

a) Membuat dan memberikan masukan, pertimbangan dan saran untuk kebijakan teknis. 

b) Memimpin kegiatan Direktorat. 

Direktur Utama 

Komisaris 

Direktur 

Operations & RD 

Direktur Finance Direktur HR & GS 

Depart. HR & OD Depart. 

Acc. & 

Tax 

Depart. Processing  

Depart. Engineer 

Depart. Research & 

Dev. 

Depart. Opr. & 

Admint. 

Depart. 

Finance 

& Sales 

Depart. Proc. & GA 

Corporate 

Secretary 
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c) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan Direksi. 

d) Berhak mewakili organisasi baik ke dalam ataupun ke luar organisasi. 

Direktur Operations and RD  

Tugas dan Wewenang: 

a) Mengendalikan dan mengawasi secara teknis operasional di dalam perusahaan. 

b) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada departemen yang dibawahinya. 

c) Perencanaan program penyelenggaran pengembangan bisnis perusahaan. 

d) Berhak mewakili organisasi baik ke dalam ataupun ke luar organisasi. 

Direktur HR & GS  

Tugas dan Wewenang: 

a) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada departemen yang dibawahinya. 

b) Merencanakan strategi untuk perkembangan organisasi. 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh departemen yang 

dibawahinya. 

d) Berhak mewakili organisasi baik ke dalam ataupun ke luar organisasi. 

Direktur Finance  

Tugas dan Wewenang: 

a) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada departemen yang dibawahinya. 

b) Merencanakan strategi untuk perkembangan organisasi. 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh departemen yang 

dibawahinya. 

d) Mengatur jalannya keuangan organisasi. 

e) Berhak mewakili organisasi baik ke dalam ataupun ke luar organisasi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang perencanaan pajak (tax 

planning) atas PPh badan yang telah diterapkan oleh PT. XYZ dalam rangka mengurangi 

beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ ke kas negara. Tax planning di PT. 

XYZ dilakukan di Departemen Accounting & Tax. Departemen Accouting & Tax 

dipimpin oleh seorang kepala, yang dibantu oleh staf akuntansi, staf pajak dan staf 

budget control. Adapun tugas dari seorang kepala departemen acoounting & tax adalah 

sebagai berikut:  

Departemen Accounting and Tax  

Tugas: 

a) Mengontrol jalannya transaksi yang terjadi di PT. XYZ 

b) Membuat kebijakan dan standar operasi prosedur kerja bagi departemen yang 

dipimpinnya 

c) Memverifikasi setiap dokumen yang masuk 

d) Membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya untuk kebutuhan perusahaan 

e) Membuat budget setiap tahunnya untuk kebutuhan perusahaan 

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa departemen accounting & tax dibantu oleh 

staf akuntansi, staf pajak dan staf budget control. Tugas masing-masing staf tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Staf Akutansi 

Tugas: 

a) Membukukan semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. 

b) Membuat laporan keuangan setiap bulan. 

c) Memverifikasi dokumen pendukung dari setiap transaksi yang terjadi. 
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Staf Pajak 

Tugas:  

a) Menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan ataupun pajak 

yang harus dipotong/dipungut dari pihak lain, seperti PPh badan, PPh Pasal 25, PPh 

Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB. 

b) Membayar dan melaporkan SPT masa dan tahunan perusahaan tepat waktu. 

c) Membuat rekonsiliasi fiskal. 

d) Membuat NPWP perusahaan. 

 

Staf Budget Control 

Tugas: 

a) Penyusunan rencana kerja anggaran 

b) Pengendalian perencanaan pelaksanaan anggaran. 

c) Menerbitkan surat realisasi anggaran 

d) Menerbitkan laporan otorisasi 

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang membahas tentang perencanaan pajak 

yang dilakukan oleh PT. XYZ guna meminimakan jumlah pajak penghasilan badan 

terhutangnya, maka saya (penulis) akan lebih banyak membahas pada laporan laba-rugi 

yang dibuat oleh Departemen Accounting & Tax di PT. XYZ pada tahun 2010. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Perhitungan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi pada 

umumnya menggunakan Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
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kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan 

keuangan yang disusun berdasarkan SAK disebut sebagai laporan keuangan komersial. 

Namun, untuk memenuhi kepentingan perpajakan di Indonesia, maka laporan keuangan 

komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. 

Guna memenuhi kepentingan perpajakan tersebut, maka perlu dibuat laporan keuangan 

fiskal. Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan fiskal adalah suatu laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia, dimana didalamnya memuat perhitungan perpajakan dalam 

suatu masa atau tahun pajak.  

PT. XYZ merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, 

dimana komiditi utamanya adalah kelapa sawit.  Perusahaan ini  memperoleh 

penghasilan utama dari penjualan Crude Palm Oil (CPO). CPO itu sendiri merupakan 

bahan setengah jadi yang dapat diproses lebih lanjut untuk dijadikan barang-barang siap 

konsumsi, seperti sabun, odol, minyak goreng, dan sebagainya. Meskipun belum go 

public, perusahaan ini telah menyelenggarakan pembukuan dalam penyediaan informasi 

keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Pembukuan wajib dilaksanakan oleh 

Wajib Pajak yang telah berbentuk badan usaha, seperti PT, CV, Firma, Yayasan, maupun 

Koperasi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 28 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: 

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan 

pembukuan.” 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

Dalam kegiatan operasionalnya, PT. XYZ telah memiliki staf khusus yang 

menangani keluar masuknya uang dan bertugas mempersiapkan laporan keuangan yang 

selanjutnya akan ditangani secara khusus oleh Manajer Keuangan. Demikian pula dalam 

hal perpajakan, perusahaan ini telah memiliki beberapa staf khusus yang menangani 

seluruh kewajiban perpajakan perusahaan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan, 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), penyelenggaraan pemotongan dan pemungutan pajak yang 

dilakukan perusahaan atas penghasilan PPh Pasal 21, 23 hingga pembayaran PPh badan 

terutang yang masih berada dalam posisi kurang bayar (PPh Pasal 29) dan pembayaran 

angsuran pajak badan (PPh Pasal 25).  Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi self 

assessment system yang telah berlaku di Indonesia,  dimana setiap Wajib Pajak memiliki 

kewajiban untuk menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.   

Tersedianya staf pajak yang handal di perusahaan dengan latar belakang 

pendidikan perpajakan yang baik, akan sangat menguntungkan perusahaan dalam 

melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak (tax saving) dapat dicapai dengan 

diterapkannya perencanaan pajak (tax planning) di dalam perusahaan. Seperti yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa perencanaan pajak (tax planning) merupakan 

suatu upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak badan dalam meminimalkan besarnya 

pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Perlu diketahui bahwa dalam akuntansi 

pajak, biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa biaya yang merupakan 

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).  Dengan demikian, maka salah satu strategi 

yang dapat digunakan PT. XYZ dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan 

terutangnya adalah mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai biaya 
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yang dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, 

yang tentunya diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Berikut ini adalah laporan laba/rugi PT. XYZ untuk periode 2010. Laporan yang 

disajikan berikut ini merupakan laporan yang diperoleh langsung dari sumber yang 

bersangkutan, yang kemudian diolah lebih lanjut sehingga dihasilkan suatu laporan 

laba/rugi sebelum diterapkannya perencanaan pajak (tax planning) di dalam perusahaan. 

                 Tabel 4.2 

PT. XYZ 

Laporan Laba/Rugi (Fiskal) 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2010 

(Sebelum Tax Planning) 

Penjualan  Rp      482.702.570.157,00  

(-)  Harga Pokok Penjualan  Rp    (446.610.088.190,00) 

Laba Kotor  Rp        36.092.481.967,00  

(-)  Beban Operasional  Rp      (14.575.702.358,00) 

Laba Operasional  Rp        21.516.779.609,00  

(+) Pendapatan Lain-Lain  Rp             213.732.500,00  

(-)  Biaya Lain-Lain  Rp           (504.600.987,00) 

Laba (Rugi) Sebelum Pajak  Rp        21.225.911.122,00  

      Sumber : Data diolah 

Berdasarkan laporan laba/rugi (sebelum tax planning) periode 2010 yang telah 

disajikan tersebut, maka dapat dihitung besarnya pajak penghasilan badan terutang PT. 

XYZ tahun 2010. 

PPh badan terutang tahun 2010 =   PKP x tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) 

     =    Rp 21.225.911.122,00 x 25% 

     =    Rp   5.306.477.780,50  
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Meskipun PT. XYZ merupakan suatu badan usaha yang belum go public, namun jumlah 

omset atau peredaran bruto yang diperoleh dalam satu tahun telah melampaui               

Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa PT. XYZ tidak memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada 

tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah dan juga tidak memperoleh fasilitas berupa 

pengurangan 50%  dari tarif PPh Badan yang dikenakan atas PKP dalam melakukan 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan terutangnya. Oleh karena itu, pajak 

penghasilan (PPh) badan PT. XYZ pada tahun 2010 dapat dihitung dengan mengalikan 

dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku saat ini sesuai dengan UU PPh 

Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a). 

Berdasarkan perhitungan pajak yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 

diketahui bahwa jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya pada periode 2010 sebesar  Rp 5.306.477.780,50. Nominal 

tersebut cukup besar untuk ukuran suatu perusahaan yang belum go public.  

Untuk meminimalkan jumlah  PPh badan terhutangnya, maka PT. XYZ telah 

menerapkan perencanaan pajak (tax planning) atas PPh badan di dalam operasional 

perusahaan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pos-pos atau biaya yang dapat 

dipergunakan untuk meminimalkan jumlah PPh badan terutangnya setiap tahun. Selain 

pemanfaatan pos-pos tersebut, perusahaan juga selalu berupaya untuk mematuhi 

ketentuan dan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini selalu 

dilakukan secara teratur dan konsisten untuk menghindari terjadinya restitusi atau lebih 

bayar, pemeriksaan pajak, dan timbulnya sanksi perpajakan. Untuk lebih jelasnya, maka 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini, yaitu laporan laba rugi PT. XYZ setelah 

diterapkannya tax planning.  
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    Tabel 4.3 

PT. XYZ 

Laporan Laba/Rugi (Fiskal) 

Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2010 

(Setelah Tax Planning) 

Penjualan  Rp      482.702.570.157,00  

(-)  Harga Pokok Penjualan  Rp    (446.610.088.190,00) 

      Laba Kotor  Rp        36.092.481.967,00  

(-)  Beban Operasional  Rp      (25.049.620.872,00) 

      Laba Operasional  Rp        11.042.861.095,00  

(+) Pendapatan Lain-Lain  Rp             213.732.500,00  

(-)  Biaya Lain-Lain  Rp           (504.600.987,00) 

      Laba (Rugi) Sebelum Pajak  Rp        10.751.992.608,00  

     Sumber : Perusahaan 

Berdasarkan laporan laba/rugi (setelah tax planning) periode 2010 yang telah disajikan 

di atas, maka dapat dihitung besarnya pajak penghasilan badan terutang PT. XYZ 

periode 2010. 

PPh badan terutang untuk periode 2010 =   PKP x tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) 

      =   Rp 10.751.992.608,00 x 25% 

=     Rp 2.687.998.152,00 

Pada tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah 

diterapkannya tax planning adalah sebesar Rp 10.751.992.608,00. Nominal tersebut jauh 

lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang tertera dalam tabel 4.2 sebelumnya.  

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

Perbedaan jumlah tersebut dapat membuktikan bahwa PT. XYZ telah menerapkan tax 

planning di dalam perusahaan, sehingga berdampak pada besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode 2010 

(jumlah PPh badan terutangnya). Berikut ini merupakan strategi yang diterapkan PT. 

XYZ dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban 

PPh badannya. 

a. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, 

potongan, atau pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang 

diperbolehkan oleh UU Perpajakan  

PT. XYZ telah memanfaatkan strategi ini di dalam penerapan tax planning, 

sebagai upaya untuk meminimalkan jumlah beban pajaknya. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya perubahan biaya operasional sebelum dan setelah diterapkannya tax 

planning di dalam perusahaan, yaitu sebesar Rp 10.473.918.514,00. 

Berikut ini merupakan perincian dari pemanfaatan penggunaan dana perusahaan 

sebesar  Rp  10.473.918.514,00. 

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan 

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, 

dipaparkan bahwa: 

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditentukan  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk:  

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan”.  

 

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g tersebut diuraikan bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya 

perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat 

dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, 

mahasiswa, dan pihak lain. 

Dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, maka 

bukan sesuatu yang salah bila hingga saat ini perusahaan telah memanfaatkan pos 

biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan brutonya. Adapun biaya yang telah 

dikeluarkan perusahaan untuk pelatihan dan seminar karyawan di tahun 2010 

adalah sebesar  Rp 829.427.449,00. Meskipun kegiatan ini akan mengurangi kas 

perusahaan sebesar Rp 829.427.449,00 namun di lain sisi terdapat dua hal yang 

dapat dicapai perusahaan. Pertama, melalui pemanfaatan pos biaya tersebut, maka 

dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi SDM perusahaan, 

yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan 

bermanfaat kepada perusahaan. Demikian pula dari sisi kewajiban perpajakan 

perusahaan, adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelatihan karyawan, 

maka dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak penghasilan 

badan yang harus dibayarkan perusahaan ke kas negara. 

 

2) Iuran pensiun atau Tunjangan Hari Tua (THT/JHT) 

PT. XYZ juga telah mengeluarkan dana sebesar Rp 383.423.829,00 pada tahun 

2010 untuk iuran pensiun atau iuran Tunjangan Hari Tua (THT) karyawan. JHT 

yang harus dibayarkan karyawan setiap bulannya adalah 6,89% dari gaji. Dari 

jumlah iuran pensiun yang harus dibayar oleh karyawan tersebut, perusahaan 

bersedia untuk membayar atau menanggung sebesar 4,89% dari gaji karyawan. 
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Dengan demikian, karyawan hanya perlu membayar iuran pensiun sebesar 2% dari 

gajinya.  

JHT yang dibayar/ditanggung sendiri oleh karyawan ataupun perusahaan dapat 

diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pihak 

yang membayarkannya. Hal ini telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 

Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa: 

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditentukan  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk:  

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan”.  

 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh diatas jelas bahwa iuran dana 

pensiun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak yang 

membayarkannya. Namun, dana yang telah dikeluarkan perusahaan untuk JHT 

kepada karyawan tidak dapat diakui sebagai penghasilan yang dikenakan pajak 

bagi pegawai yang menerimanya. Hal ini telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 

2008 Pasal 4 ayat (3) huruf g bahwa: 

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:  

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai.” 

 

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf g tersebut diuraikan bahwa pengecualian 

sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun 

yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang 

dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, 

baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya, 

iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik peserta 

pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan 
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pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh 

karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian iuran pensiun 

kepada karyawan tidak memanfaatkan prinsip taxable-deductible. Tunjangan Hari 

Tua (THT/JHT) telah diberikan PT. XYZ  kepada setiap karyawannya dari tahun 

ke tahun. Selain dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan, pemberian JHT juga diberikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan. 

 

3) Tunjangan Kesehatan Karyawan 

Strategi lain yang telah dipergunakan PT. XYZ untuk meminimalkan jumlah 

pajaknya adalah pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan. Untuk periode 

2010 ini, PT. XYZ telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 509.367.538,00 untuk 

tunjangan kesehatan karyawan. Dalam hal ini, PT. XYZ menggunakan sistem 

reimbursement. Artinya, tunjangan ini hanya dapat diberikan (dicairkan) 

perusahaan sebagai penggantian atas dana pengobatan yang telah dikeluarkan 

karyawan ketika karyawan tersebut sakit dan berobat ke rumah sakit, yang 

didukung dengan bukti pembayaran dari rumah sakit (kuitansi pembayaran). 

Adapun jumlah maksimal yang dapat diberikan perusahaan adalah 10% dari gaji 

karyawan.  

Dengan menggunakan sistem reimbursement ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa dana yang telah dikeluarkan perusahaan kepada karyawan tersebut tidak 

dalam bentuk natura, melainkan pemberian tunjangan kesehatan atau penggantian 

biaya pengobatan. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa  

pemberian tunjangan kepada karyawan dapat diakui sebagai pengeluaran yang 
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dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi tunjangan, sepanjang pemberian 

tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pihak yang 

menerimanya. 

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, dijelaskan 

bahwa tunjangan  merupakan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bagi 

pihak yang menerimanya. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, 

dijelaskan bahwa tunjangan yang diberikan  dalam bentuk uang merupakan salah 

satu biaya yang dapat dikurangkan (deductible cost) dari penghasilan bruto bagi 

pihak yang memberikannya.  

Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian tunjangan kesehatan bagi karyawan telah memanfaatkan prinsip 

taxable-deductible. Hal ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan Faisal 

(2009:320) bahwa optimalisasi biaya karyawan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kenyataan bahwa imbalan kepada karyawan dikenakan 

(pemotongan) pajak, dan pada saat yang sama perusahaan (pemberi kerja) juga 

diberikan kepercayaan memotong pajak tersebut. 

 

4) Tunjangan Pendidikan 

Tunjangan Pendidikan telah diberikan PT. XYZ  kepada setiap karyawannya 

dari tahun ke tahun. Tunjangan ini dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, sepanjang merupakan suatu 

penghasilan yang dapat dikenakan pajak bagi pihak yang menerimanya 

(karyawan). Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh diuraikan bahwa 

pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan 

dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang 
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dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati 

rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak 

yang menerimanya atau menikmati bukan merupakan penghasilan. 

 Penjelasan dalam pasal tersebut mempertegas bahwa dalam hal ini, 

pemanfaatan prinsip taxable-deductible dapat dipergunakan sebagai upaya untuk 

meminimalkan beban pajak perusahaan (PPh badan). Pada tahun 2010, PT. XYZ 

telah mengeluarkan dana sebesar Rp 653.414.841,00 untuk pemberian tunjangan 

pendidikan karyawan dan besarnya tunjangan pendidikan yang dapat diberikan 

perusahaan dalam satu tahun adalah satu kali gaji karyawan. 

 

5) Tunjangan Transportasi 

Tunjangan transportasi merupakan suatu tunjangan yang diberikan kepada 

karyawan sebagai penggantian dana yang dikeluarkan untuk biaya transportasi ke 

kantor. Besarnya tunjangan transportasi yang diberikan PT. XYZ adalah 9,5% dari 

gaji karyawan. Untuk tahun 2010, perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar 

Rp744.892.919,00 untuk pemberian tunjangan ini. Sama seperti tunjangan lainnya, 

maka dana yang telah dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan karena tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang 

dan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi pihak yang menerimanya 

(karyawan).  

Sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 

PPh diuraikan bahwa pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang 

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. 

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya 

fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

biaya, dan bagi pihak yang menerimanya atau menikmati bukan merupakan 

penghasilan. 

 

6) Tunjangan Jabatan 

Tunjangan jabatan merupakan suatu tunjangan yang hanya diberikan kepada 

karyawan yang memiliki jabatan tertentu di dalam perusahaan, yang dimulai dari 

tingkat  manager sampai dengan senior manager. Untuk tahun 2010, perusahaan 

telah mengeluarkan dana sebesar Rp 20.400.000,00 untuk pemberian tunjangan 

jabatan ini. Tunjangan yang telah dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto perusahaan karena tunjangan ini diberikan dalam bentuk 

uang dan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi pihak yang 

menerimanya (karyawan). 

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, dijelaskan 

bahwa tunjangan  merupakan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bagi 

pihak yang menerimanya. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, 

dijelaskan bahwa tunjangan yang diberikan  dalam bentuk uang merupakan salah 

satu biaya yang dapat dikurangkan (deductible cost) dari penghasilan bruto bagi 

pihak yang memberikannya. Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemberian tunjangan jabatan bagi karyawan 

memanfaatkan prinsip taxable-deductible.  

 

7) Dana Bakti 

Selain memberikan tunjangan hari tua, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan 

jabatan kepada karyawan, PT. XYZ juga memberikan dana bakti kepada karyawan 

setiap tahunnya. Dana bakti merupakan tunjangan yang diberikan PT. XYZ untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Tunjangan ini diberikan menjelang 
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Ramadhan, dengan jumlah Rp 500.000,00 untuk setiap karyawan. Untuk tahun 

2010, perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 42.500.000,00 untuk dana 

bakti karyawan. Sama seperti tunjangan lainnya, maka dana bakti yang diberikan 

perusahaan dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan, sepanjang merupakan suatu penghasilan yang dapat 

dikenakan pajak kepada pihak yang menerima tunjangan ini.  

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, dijelaskan 

bahwa tunjangan  merupakan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bagi 

pihak yang menerimanya. Sedangkan dalam undang-undang yang sama Pasal 6 

ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa tunjangan yang diberikan  dalam bentuk uang 

merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (deductible cost) untuk 

menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi pemberi kerja yang mengeluarkan biaya 

tersebut kepada karyawannya. Kedua pasal tersebut mempertegas bahwa dalam hal 

ini, pemanfaatan prinsip taxable-deductible dapat dipergunakan sebagai upaya 

untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (PPh badan). 

Dana bakti mulai diberikan PT. XYZ kepada karyawannya pada tahun 2009. 

Selain dapat digunakan sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan, pemberian dana bakti juga diberikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

 

8) Bonus 

Pemberian bonus kepada karyawan telah dilakukan PT. XYZ dari tahun ke 

tahun dengan menggunakan metode pembebanan dalam tahun berjalan. Pihak 

perusahaan menyadari bahwa pemberian bonus kepada karyawan dengan 

menggunakan metode ini, maka dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat 
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dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (pemberi kerja) dan bagi karyawan 

yang menerimanya merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Hal ini 

akan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena pengeluaran yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, tentunya secara langsung dapat 

mengurangi beban pajak perusahaan.  

Untuk periode 2010 ini, PT. XYZ telah memberikan bonus kepada 

karyawannya sebesar Rp 4.362.345.076,00. Adapun jumlah minimal bonus yang 

dapat diberikan perusahaan kepada karyawannya dalam satu tahun adalah satu kali 

gaji mereka. Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a, 

dijelaskan bahwa bonus merupakan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak 

bagi pihak yang menerimanya. Sedangkan dalam undang-undang yang sama Pasal 

6 ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa bonus merupakan salah satu biaya yang dapat 

dikurangkan (deductible cost) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi 

pemberi kerja yang mengeluarkan biaya tersebut kepada karyawannya. 

Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian bonus kepada karyawan memanfaatkan prinsip taxable-deductible. 

 

9) Tunjangan PPh Pasal 21 (dengan menggunakan metode gross up) 

Pemberian tunjangan PPh merupakan salah satu jenis tunjangan yang diberikan 

PT. XYZ kepada setiap karyawannya dengan menggunakan metode gross up. 

Adapun besarnya tunjangan PPh yang telah dikeluarkan (ditanggung) perusahaan 

untuk periode 2010, yaitu sebesar Rp 1.953.122.000,00.  

Faisal (2009:349) menjelaskan bahwa PPh yang ditanggung pemberi kerja pada 

dasarnya merupakan kenikmatan bagi pegawai yang menerimanya. Dari perspektif 

perusahaan pemberi kerja, imbalan yang diberikan dalam bentuk natura merupakan 
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biaya yang tidak dapat dibiayakan (nondeductible). Namun demikian, ketentuan 

perpajakan memberi kelonggaran agar natura, khususnya PPh ditanggung pemberi 

kerja, dapat dijadikan biaya pengurang, yaitu dengan cara menjadikan PPh 

ditanggung pemberi kerja sebagai penghasilan karyawan (di-gross up  sebagai 

tunjangan pajak). Sesuai dengan prinsip taxable-deductible, jika PPh ditanggung 

pemberi kerja di-gross up menjadi bagian penghasilan karyawan, maka PPh 

tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang bagi perusahaan. Dengan 

demikian, dengan menanggung pajak pegawai bukan berarti pemberi kerja 

memikul 100% beban pajak tersebut. Perusahaan pemberi kerja pun memperoleh 

penghematan manfaat berupa penghematan pajak perusahaan (PPh badan atau PPh 

orang pribadi).  

Sebagaimana diketahui bahwa metode gross up merupakan suatu metode 

pemotongan pajak, dimana pihak perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada 

pegawainya sejumlah pajak yang seharusnya dipotong oleh pemotong (pemberi 

kerja). Dengan menggunakan metode gross up, maka pemberi kerja dapat 

mengakui pengeluaran (pemberian tunjangan PPh) tersebut sebagai biaya yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Untuk lebih jelasnya, maka dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 berikut ini adalah simulasi sederhana untuk menghitung besarnya 

tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up. Dengan asumsi: seorang 

karyawan, katakanlah Tuan Ali memiliki gaji Rp 3.000.000,00/bulan dan berstatus 

(TK/0). 
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Tabel 4.4 

PPh Karyawan (Pasal 21) 

Uraian 
PPh Karyawan (Pasal 21) 

Tanpa Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 

Gaji  Rp        36.000.000,00  Rp  36.000.000,00  

(+) Tunjangan pajak - Rp    1.604.421,00 

(+) Tunjangan kesehatan (maks 10%)  Rp          3.600.000,00  Rp    3.600.000,00  

(+) Tunjangan pendidikan (1 kali gaji)  Rp          3.000.000,00  Rp    3.000.000,00  

(+) Tunjangan transportasi (9,5%)  Rp          3.420.000,00 Rp    3.420.000,00 

(+) Dana bakti (Rp 500.000,00/tahun)  Rp             500.000,00  Rp       500.000,00  

(+) Bonus (1kali gaji)  Rp          3.000.000,00  Rp    3.000.000,00  

      Penghasilan bruto  Rp        49.520.000,00  Rp  51.124.421,00  

(-)  Biaya jabatan (5%)  Rp         (2.476.000,00) Rp   (2.476.000,00) 

(-)  Iuran pensiun (2%)  Rp         (   720.000,00) Rp   (   720.000,00) 

      Penghasilan bersih 1 tahun   Rp        46.324.000,00  Rp  47.928.421,00  

(-)  PTKP  Rp       (15.840.000,00) Rp (15.840.000,00) 

      PKP  Rp        30.484.000,00  Rp  32.088.421,00 

Biaya yang dapat dibebankan perusahaan  Rp        49.520.000,00  Rp  51.124.421,00 

Penambahan biaya yang dapat dibebankan perusahaan   

(Rp 51.124.421,00 – Rp 49.520.000,00) 
Rp    1.604.421,00 

 Tarif PPh badan 25% 

 Penghematan PPh badan = Rp 1.604.421,00 x 25% Rp       401.105,00 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan memberikan 

tunjangan pajak dengan metode gross up kepada satu orang karyawan, perusahaan 

memperoleh penghematan PPh badan sebesar Rp 401.105,00.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemberian tunjangan pajak kepada 

karyawan ternyata tidak hanya menguntungkan bagi pihak yang menerima 

tunjangan, tetapi juga memberikan penghematan pajak bagi pihak yang 

memberikan tunjangan (pemberi kerja). 

Metode Gross Up: 

Karena PKP dalam satu tahun berada pada lapisan ke-1 tarif PPh orang pribadi, 

maka: 

              5% x PKP 

              95% 

          5% x Rp 30.484.000,00 

             95% 

               =  Rp 1.604.421,00 setahun 

               =  Rp    133.702,00 per bulan 

 

Besarnya tunjangan pajak yang diperoleh Tuan Ali adalah Rp 1.604.421,00,00 

setahun atau Rp 133.702,00 per bulan. Tunjangan ini merupakan tunjangan yang 

diberikan pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawannya sebesar pajak yang 

seharusnya dipotong oleh pemotong (pemberi kerja). Untuk memastikan bahwa 

jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan adalah sejumlah pajak yang 

seharusnya dipotong oleh perusahaan (pemotong), maka harus dilakukan 

perhitungan ulang PPh terutang Pasal 21 atas pajak penghasilan orang pribadi 

(karyawan).  

PPh terutang Tuan Ali pada tahun 2010: 

5%   x Rp 32.088.421,00  =  Rp 1.604.421,00/tahun 

PPh terutang/bulan                =  Rp   133.702,00 /bulan   

= 

= 

Perhitungan tunjangan pajak 
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Jumlah PPh terutang Tuan Ali pada tahun 2010 sama besar dengan jumlah 

tunjangan pajak yang diterima  Tuan Ali. Hal ini dapat membuktikan bahwa 

metode gross up memang merupakan suatu metode pemotongan pajak, dimana 

pihak perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya sejumlah pajak 

yang seharusnya dipotong oleh pemotong (pemberi kerja). 

 

10) Penyediaan Makan Siang 

Adapula biaya lain yang dipergunakan PT. XYZ dalam penerapan perencanaan 

pajak (tax planning) atas PPh badan di perusahaan, yaitu penyediaan makan siang 

untuk seluruh pegawai. Adapun jumlah dana yang telah dikeluarkan perusahaan 

pada tahun 2010, yaitu sejumlah Rp 240.000.000,00. Penyediaan makan siang 

untuk seluruh pegawai dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai pengeluaran yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Hal ini dipertegas dalam UU PPh 

No. 36  Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa: 

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagai penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. 

 

Dalam penjelasan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d diuraikan 

bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap 

bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan 

ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran 

yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka pemberian natura dan kenikmatan 
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yang dikecualikan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja 

dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya.  

Selain diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, penyediaan makanan dan 

minuman kepada pegawai juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman 

bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 

kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dalam Peraturan Menteri 

Keuangan No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf a dinyatakan bahwa: 

“Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi 

pegawai yang menerimanya adalah:  

pemberian atau penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi seluruh 

Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan”. 

 

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 Pasal 3 

disebutkan bahwa: 

“Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi 

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 

a. pemberian makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh 

pemberi kerja di tempat kerja, atau 

b. pemberian kupon makanan dan/ atau minuman bagi Pegawai yang 

karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian 

pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya”. 

 

11) Pemberian Sumbangan 

Sejak didirikan, perkembangan usaha PT. XYZ sudah sangat lekat dengan pola 

kemitraan. PT. XYZ menyadari bahwa kemitraan itu sangatlah penting, sebab 

dimanapun perkebunan kelapa sawit berada tidak dapat berjalan dengan baik tanpa 

adanya sinergi yang baik dengan pegawai dan masyarakat sekitar. Untuk itu, 

perusahaan selalu berupaya memberikan berbagai sumbangan kepada masyarakat 
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secara rutin, khususnya untuk masyarakat di daerah Papua Barat, Kalimantan 

Tengah, Lampung Tengah, dan Bengkulu. Adapun biaya yang telah dikeluarkan 

PT. XYZ untuk pemberian sumbangan kepada masyarakat selama tahun 2010 

adalah sebesar Rp 735.024.862,00. Dana yang telah dikeluarkan perusahaan untuk 

pemberian sumbangan kepada masyarakat dapat diakui sebagai pengeluaran yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa 

sumbangan yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut diberikan kepada pihak 

yang diperbolehkan oleh UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

b. Menghindari pemeriksaan pajak  

Menurut Faisal (2009:329) terdapat beberapa tehnik untuk menghindar dari 

pemeriksaan pajak, diantaranya (1) hindari Surat Pemberitahunan (SPT) tahunan lebih 

bayar; (2) sampaikan SPT tepat waktu; (3) mengisi SPT dengan benar, jelas, dan 

lengkap, serta ditandatangani; (4) menjaga konsistensi pengisian SPT tahunan; (5) 

antisipasi data penghasilan di pihak lain; (6) pastikan seluruh kewajiban pajak 

terpenuhi; (7) jadilah Wajib Pajak patuh; dan (8) e-filing dalam rangka pemusatan 

PPN.  

Selanjutnya, Suandy (2006:127) juga menjelaskan bahwa salah satu strategi 

dalam tax planning adalah dengan menghindari dilakukannya pemeriksaan pajak. Salah 

satu kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah 

Wajib Pajak yang memiliki SPT lebih bayar. 

Hingga tahun 2010 ini, belum pernah sekalipun diadakan pemeriksaan oleh 

kantor pajak atas SPT yang dilaporkan oleh PT. XYZ. Hal ini membuktikan bahwa 
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perusahaan selalu membayarkan dan melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu, 

dimana batas akhir pembayaran SPT tahunan PPh badan adalah tanggal 30 April setelah 

berakhirnya tahun pajak dan sebelum SPT disampaikan. Selain itu, perusahaan selalu 

mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, serta ditandatangani, memenuhi seluruh 

kewajiban pajaknya, dan menjaga konsistensi pengisian SPT, khususnya SPT tahunan 

PPh badan. Berikut ini merupakan suatu perhitungan yang dapat membuktikan bahwa 

pada tahun 2010 ini, SPT tahunan PPh badan PT. XYZ masih berada pada posisi kurang 

bayar. 

PPh badan terutang 2010   Rp    2.687.998.152,00  

(-) Kredit pajak:  

      PPh Pasal 23   Rp        (22.065.777,00) 

      PPh yang harus dibayar sendiri   Rp    2.665.932.375,00  

 (-) PPh yang dibayar sendiri:   

      PPh Pasal 25   Rp   (2.432.129.792,00) 

      PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29)   Rp       233.802.583,00  

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa SPT tahunan PPh badan 

PT. XYZ masih berada pada posisi kurang bayar sebesar Rp 233.802.583,00, dimana 

jumlah PPh badan terutang perusahaan di tahun 2010 jauh lebih besar bila dibandingkan 

dengan kredit pajak PPh Pasal 23 dan PPh yang telah dibayar sendiri (PPh Pasal 25). Hal 

ini membuktikan kekonsistenan perusahaan untuk selalu berupaya agar SPT tahunan PPh 

badan berada dalam posisi kurang bayar.  

Hoffman dalam  Arles P. Ompusunggu (2011:3) memaparkan bahwa secara 

teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang Wajib Pajak 

yang berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran 
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pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai UU Perpajakan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tax planning yang diterapkan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan hasil 

pemikiran yang telah dikemukan oleh Hoffman. Berikut ini merupakan penghematan 

pajak (tax saving) yang diperoleh PT. XYZ pada tahun 2010.  

PPh terutang sebelum tax planning  Rp   5.306.477.780,50  

(-) PPh terutang setelah tax planning  Rp  (2.687.998.152,00) 

     Tax saving  yang diperoleh PT. XYZ tahun 2010  Rp   2.618.479.628,50  

 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa PT. XYZ memperoleh 

penghematan pajak (tax saving) atas PPh badan sebesar Rp  2.618.479.628,50 di tahun 

2010. 

Dengan diperolehnya penghematan pajak di tahun 2010, maka dapat 

disimpulkan bahwa PT. XYZ telah berhasil menerapkan  tax planning dalam rangka 

meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan, khususnya PPh badan. Namun, tax 

planning yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini belumlah maksimal. Penulis 

dapat menyimpulkan demikian dikarenakan masih terdapat beberapa pos biaya ataupun 

strategi tax planning lainnya yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, 

adanya kelonggaran yang dimiliki setiap Wajib Pajak untuk memilih metode penilaian 

persediaan ataupun metode penyusutan yang menguntungkan bagi mereka, ternyata tidak 

dimanfaatkan oleh PT. XYZ dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badannya. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa PT. XYZ tidak melakukan tax planning dalam 

menilai persediaan ataupun dalam melakukan penyusutan atas seluruh aktiva tetap yang 

dimiliki perusahaan.  
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Pada sub bab berikutnya, akan diuraikan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang 

disarankan atau direkomendasikan oleh penulis sebagai upaya perbaikan tax planning 

atas PPh badan pada PT. XYZ, sehingga dikemudian hari perusahaan akan memperoleh 

penghematan pajak dalam jumlah yang lebih besar. 

 

4.3 Upaya-Upaya Perbaikan Tax Planning Pada PT. XYZ 

Berdasarkan strategi-strategi tax planning yang telah digunakan perusahaan 

sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa 

perencaanaan pajak (tax planning) yang diterapkan PT. XYZ tidak melanggar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan tax planning, maka perusahaan 

dapat menghemat pajak untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2010 ini, PT. XYZ telah 

berhasil menghemat pajak penghasilan badannya sebesar Rp  2.618.479.628,50. Namun, 

tax planning yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini belumlah maksimal, 

karena masih terdapat beberapa pos biaya ataupun strategi tax planning lainnya yang 

belum dimanfaatkan oleh perusahaan, seperti pemberian beasiswa kepada sejumlah 

karyawan yang berprestasi, membuat daftar nominatif untuk setiap biaya jamuan dan 

entertainment yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, dan lainnya 

sebagainya.  

Berikut ini merupakan sejumlah pos-pos biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan dan strategi tax planning lainnya yang seharusnya masih 

dapat dimanfaatkan perusahaan dalam upaya meminimalkan jumlah beban pajak 

penghasilan badannya. 
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a. Memberikan beasiswa kepada karyawan 

Pada tahun 2010, PT. XYZ telah mengeluarkan sejumlah dana sebesar 

Rp829.427.449,00. Dana yang telah dikeluarkan ini digunakan untuk memberikan 

berbagai jenis pelatihan dan seminar kepada setiap karyawan secara bergantian dan 

berkelanjutan. Hal ini dilakukan perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, dan potensi yang dimiliki setiap karyawan. Meskipun 

kegiatan ini akan mengurangi kas perusahaan sebesar Rp 829.427.449,00 namun di 

sisi lain, biaya yang dikeluarkan ini dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi 

jumlah beban pajak (PPh badan) yang harus dibayarkan perusahaan ke kas negara.  

Namun, bila ditelusuri lebih lanjut dari penjelasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan ini belumlah maksimal. Jika 

perusahaan memiliki motivasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan 

potensi yang dimiliki setiap karyawan, maka seharusnya perusahaan dapat 

memberikan beasiswa kepada karyawan yang berprestasi.  

Bila dilihat dari sisi UU Perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

beasiswa boleh diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto perusahaan. Berikut ini merupakan kutipan langsung dari UU PPh No. 36 

Tahun 2008, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa: 

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditentukan  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan”.  

 

Selanjutnya, dalam penjelasan UU PPh No. 36 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) huruf g 

dipertegas bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan 

pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan 
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sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang 

dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, 

mahasiswa, dan pihak lain.  

Berikut ini merupakan simulasi sederhana atas penghematan pajak yang 

mungkin dapat diperoleh perusahaan, bila pihak perusahaan bersedia untuk 

memaksimalkan biaya beasiswa karyawan. Dengan menggunakan asumsi bahwa 

perusahaan bersedia untuk memberikan beasiswa kepada dua orang karyawan yang 

berprestasi di tahun 2010. Adapun besarnya dana yang dikeluarkan perusahaan untuk 

membiayai beasiswa per karyawan adalah Rp 8.000.000 untuk dua semester. 

Tabel 4.5 

Penghematan Pajak dari Biaya Beasiswa Karyawan 

Uraian Tanpa Biaya Beasiswa Biaya Beasiswa 

Biaya operasional Rp   25.049.620.872,00  Rp   25.049.620.872,00 

(+) Biaya beasiswa karyawan - Rp          16.000.000,00 

      Total biaya operasional Rp   25.049.620.872,00 Rp   25.065.620.872,00  

Biaya yang dapat dibebankan perusahaan Rp   25.049.620.872,00 Rp   25.065.620.872,00 

Penghematan PPh (Badan): 

   =  Penambahan biaya yang dibebankan perusahaan x Tarif PPh badan 

   =  (Rp 25.065.620.872,00 - Rp 25.049.620.872,00) x 25%  Rp         4.000.000,00  

  Sumber: Data diolah 

 
Berdasarkan simulasi perhitungan diatas dapat diketahui bahwa dengan memberikan 

beasiswa kepada dua orang karyawan yang berprestasi, dengan jumlah dana yang 

perlu dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 16.000.000,00, maka pihak perusahaan 

dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 4.000.000,00. 

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa pemberian beasiswa yang 

diperuntukkan untuk karyawan dapat diakui perusahaan sebagai pengeluaran yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, namun akan menjadi objek 

pajak yang akan dipotong PPh Pasal 21 bagi pihak yang menerima beasiswa 

(karyawan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian beasiswa kepada 
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karyawan telah memanfaatkan prinsip taxable-deductible. Hal ini serupa dengan 

pendapat yang dikemukakan Faisal (2009:320) bahwa optimalisasi biaya karyawan 

dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa imbalan kepada karyawan 

dikenakan (pemotongan) pajak, dan pada saat yang sama perusahaan (pemberi kerja) 

juga diberikan kepercayaan memotong pajak tersebut. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan, maka akan memperkecil jumlah Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) perusahaan dan pada akhirnya juga akan memperkecil jumlah pajak 

penghasilan badan yang harus dibayarkan perusahaan ke kas negara.  

 

b. Memberikan uang komunikasi dalam bentuk tunjangan komunikasi 

PT. XYZ selalu memberikan uang komunikasi kepada karyawan yang memiliki 

jabatan tertentu di dalam perusahaan, yang dimulai dari tingkat  staf sampai dengan 

senior manager sebesar 2% dari gaji mereka. Untuk tahun 2010 ini, perusahaan telah 

mengeluarkan dana sebesar Rp 94.200.000,00 untuk uang komunikasi karyawan. 

Selama ini perusahaan selalu memberikan uang komunikasi secara tunai, namun 

pemberiannya dilakukan secara terpisah dengan pemberian gaji karyawan, sehingga 

dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa uang komunikasi tersebut tidak 

dimasukkan sebagai penambah penghasilan (tidak dalam bentuk tunjangan) bagi 

karyawan yang menerimanya. Dengan demikian, biaya komunikasi yang telah 

dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dapat dipotong PPh Pasal 21 karena tidak 

diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga tidak dapat diakui sebagai penambah 

penghasilan bagi pihak yang menerimanya (karyawan).  

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam UU PPh 

No. 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa tunjangan  merupakan salah satu penghasilan 
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yang dikenakan pajak bagi pihak yang menerimanya. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a UU PPh, dijelaskan bahwa tunjangan yang diberikan  dalam bentuk uang 

merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (deductible cost) dari 

penghasilan bruto bagi pihak yang memberikannya. Berdasarkan uraian dari kedua 

pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana yang dikeluarkan perusahaan 

tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena pemberian  

uang komunikasi tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga bukan 

merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi pihak yang menerimanya 

(karyawan).  

Berikut ini merupakan simulasi sederhana atas penghematan pajak yang 

mungkin dapat diperoleh perusahaan, bila perusahaan bersedia untuk memberikan 

uang komunikasi dalam bentuk tunjangan komunikasi. 

Tabel 4.6 

Penghematan Pajak dari Tunjangan Komunikasi 

Uraian 
Tanpa Tunjangan 

Komunikasi 

Tunjangan 

Komunikasi 

Biaya operasional Rp   25.049.620.872,00  Rp  25.049.620.872,00 

(+) Biaya tunjangan komunikasi karyawan -  Rp         94.200.000,00  

      Total biaya operasional Rp   25.049.620.872,00  Rp  25.143.820.872,00  

Biaya yang dapat dibebankan perusahaan Rp   25.049.620.872,00  Rp  25.143.820.872,00 

Penghematan PPh (Badan): 

   =  Penambahan biaya yang dapat dibebankan perusahaan x Tarif PPh badan 

   =  (Rp 25.143.820.872,00 - Rp 25.049.620.872,00) x 25%  Rp         23.550.000,00  

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa perusahaan akan 

memperoleh penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 23.550.000,00 bila 

perusahaan bersedia untuk memberikan uang komunikasi kepada karyawan dalam 

bentuk tunjangan komunikasi. Dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan 

PENERAPAN PERENCANAAN..., ARYUNDA PUTRI MURSITASARI, Ak.-IBS, 2011



 

 

badan, maka disarankan agar perusahaan memberikan uang komunikasi dalam bentuk 

tunjangan komunikasi. 

 

c. Mengoptimalkan daftar nominatif 

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa biaya 

representasi/entertainment, biaya jamuan, dan sejenisnya dapat diperhitungkan 

sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) selama biaya tersebut berhubungan 

dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatifnya, yang nantinya 

daftar nominatif tersebut harus dilampirkan dalam SPT tahunan PPh badan. Hal ini 

telah diatur dalam SE Direktur Jenderal Pajak No. SE - 27/PJ.22/1986 tentang biaya 

“entertainment” dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18).  

Selama tahun 2010, PT. XYZ telah mengeluarkan sejumlah dana sebesar 

Rp655.875.736,00 untuk biaya jamuan dan entertainment. Namun, biaya tersebut 

tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena pihak perusahaan 

tidak membuat daftar nominatif atas setiap biaya yang telah dikeluarkan. Adapun 

alasan perusahaan enggan untuk membuat daftar nominatif karena perusahaan ingin 

menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga.  

Daftar nominatif merupakan suatu daftar yang memuat rincian pemberian 

jamuan dan pihak yang menerimanya, sehingga dengan sendirinya daftar ini akan 

memberikan informasi mengenai keterkaitan biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan 

usaha Wajib Pajak (Faisal, 2009:327). Di dalam daftar nominatif memuat perincian 

sebagai berikut: 

� Nomor urut 

� Tanggal diberikan 
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� Nama tempat, alamat, jenis, dan jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang 

telah diberikan 

� Relasi yang diberikan entertainment dan sejenisnya: nama, posisi, nama 

perusahaan, jenis usaha 

 

Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan bagi perusahaan bila setiap dana yang 

telah dikeluarkan untuk biaya jamuan dan entertainment yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha perusahaan selalu dibuatkan daftar nominatifnya. Dengan dibuatnya 

daftar nominatif, maka dana yang telah dikeluarkan perusahaan untuk membiayai 

jamuan dan entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, 

dimana nantinya daftar nominatif tersebut harus dilampirkan di dalam SPT tahunan 

PPh badan. Bertambahnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto perusahaan karena dibuatnya daftar nominatif, maka secara otomatis akan 

memperkecil  jumlah penghasilan perusahaan yang akan dikenakan pajak, sehingga 

pada akhirnya akan memperkecil jumlah beban PPh badan yang harus dibayarkan 

perusahaan ke kas negara. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa dengan 

membuat daftar nominatif maka akan sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak karena 

dapat memperbesar jumlah penghematan pajak (tax saving) yang akan diperoleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Tabel 4.7 di bawah ini merupakan simulasi sederhana atas penghematan pajak 

yang mungkin dapat diperoleh perusahaan, bila 20% dari jumlah biaya jamuan dan 

entertainment yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan di tahun 2010 

tersebut dibuatkan daftar nominatifnya dan dilampirkan di dalam SPT Tahunan PPh 

badan.   
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Tabel 4.7 

Penghematan Pajak dari Daftar Nominatif 

Uraian Tanpa Daftar Nominatif  Daftar Nominatif 

Biaya operasional   Rp    25.049.620.872,00  Rp  25.049.620.872,00 

(+) Biaya jamuan dan entertainment 

      20% x Rp 655.875.736,00 
 -   Rp       131.175.147,00  

      Total biaya operasional   Rp    25.049.620.872,00  Rp  25.180.796.019,00  

Biaya yang dapat dibebankan perusahaan   Rp    25.049.620.872,00  Rp  25.180.796.019,00 

Penghematan PPh (Badan): 

    = Penambahan biaya yang dibebankan perusahaan x Tarif PPh badan 

    = (Rp 25.180.796.019,00 – Rp 25.049.620.872,00)  x 25%  Rp         32.793.787,00  

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan simulasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa perusahaan akan 

memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 32.793.787,00 bila 20% dari jumlah 

biaya jamuan dan entertainment yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan 

di tahun 2010 tersebut dibuatkan daftar nominatifnya.  

Dengan demikian, berdasarkan pada SE Direktur Jenderal Pajak No. 

27/PJ.22/1986, maka dapat disimpulkan bahwa akan sangat menguntungkan bagi 

perusahaan bila setiap dana yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya jamuan dan 

entertainment yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dapat dibuatkan 

daftar nominatifnya, yang nantinya daftar nominatif tersebut harus dilampirkan di 

dalam SPT tahunan PPh badan. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepada DJP bahwa 

dana yang telah dikeluarkan tersebut memang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib 

Pajak. 

d. Memilih Metode Penyusutan yang Menguntungkan 
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Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa setiap Wajib Pajak 

mempunyai kebebasan dalam menentukan metode apa yang akan mereka gunakan 

dalam menghitung besarnya beban penyusutan, yang tentunya metode tersebut 

diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Namun, kelonggaran dalam memilih 

metode penyusutan yang menguntungkan Wajib Pajak tersebut tidak dimanfaatkan 

oleh PT. XYZ dalam meminimalkan beban pajaknya atau dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa PT. XYZ tidak melakukan tax planning untuk penyusutan. Hal ini 

dapat dilihat dari penggunaan metode garis lurus (straight-line method) yang 

digunakan perusahaan selama ini tidak memberikan dampak terhadap penghematan 

pajak (tax saving) perusahaan.  Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Penghematan Pajak dari Pemilihan Metode Penyusutan yang Menguntungkan 

Uraian Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun 

Biaya operasional  Rp 22.826.985.708,00   Rp 22.826.985.708,00 

(+) Beban Penyusutan  Rp   2.222.635.164,00  Rp   3.541.098.649,00 

Total biaya operasional  Rp 25.049.620.872,00  Rp 26.368.084.357,00  

Biaya yang dapat dibebankan perusahaan  Rp 25.049.620.872,00  Rp 26.368.084.357,00 

Penghematan PPh (Badan): 

Penambahan biaya yang dapat dibebankan perusahaan x Tarif PPh badan 

 = (Rp 26.368.084.357,00 - Rp 25.049.620.872,00) x 25%  Rp      329.615.871,00  

Sumber: Data diolah   

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa perusahaan akan 

memperoleh penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 329.615.871,00 bila 

perusahaan menggunakan metode saldo menurun (declining balance method) dalam 

menghitung besarnya penyusutan atas seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

Meskipun metode garis lurus lebih mudah untuk diterapkan, namun bukan berarti 
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bahwa metode yang lain (metode saldo menurun) tidak memberikan keuntungan bagi 

perusahaan.  

Bila dilihat dari sisi penghematan pajak yang mungkin dapat diterima 

perusahaan, maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode saldo menurun akan lebih menguntungkan perusahaan. Adanya penambahan 

atas biaya yang dapat dibebankan perusahaan, maka secara otomatis  akan 

memperkecil jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga akan 

meminimalkan beban pajak penghasilan badan perusahaan. 

 

e. Pengadaan aktiva tetap secara leasing  

Dalam hal pengadaan aktiva perusahaan, PT. XYZ selalu melakukannya dengan 

metode pembelian tunai. Sedangkan menurut Faisal (2009:325) bahwa keputusan 

pengadaan aktiva tetap secara leasing (sewa guna usaha dengan hak opsi) atau 

pembelian tunai membawa konsekuensi pada pengakuan biaya fiskal atas aktiva tetap. 

Jika pengadaan aktiva dilakukan secara leasing, pembebanan biaya dilakukan melalui 

pembebanan pembayaran angsuran leasing. Sedangkan pengadaan aktiva dengan 

pembelian tunai atau cara lain, pembebanan biaya fiskal dilakukan melalui 

pembiayaan penyusutan. Sehubungan dengan perlakuan khusus transaksi leasing, 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1) Lessee tidak boleh menyusutkan aktiva yang sedang di- leasing sampai saat hak 

opsi digunakan. 

2) Penyusutan baru dilakukan ketika lessee telah menggunakan opsinya memiliki 

aktiva. 

3) Pembayaran angsuran leasing dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (pengurang 

penghasilan bruto). 
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Dengan memutuskan pengadaan aktiva tetap secara leasing, Wajib Pajak dapat 

memperoleh manfaat dari biaya fiskal yang lebih besar dalam jangka waktu yang 

lebih singkat (periode lebih cepat) dibandingkan dengan metode pengadaan aktiva 

dengan metode lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan lebih 

menguntungkan bagi perusahaan, bila setiap pengadaan aktiva perusahaan dilakukan 

secara leasing.  

Selama ini PT. XYZ selalu menggunakan metode pembelian tunai dalam hal 

pengadaan aktiva tetap perusahaan. Dengan melakukan pembelian tunai, perusahaan 

hanya perlu mengeluarkan dana untuk membeli aktva tetap yang baru, tanpa harus 

mengeluarkan dana setiap bulannya untuk mengangsur biaya sewa atas pengadaan 

aktiva tetap yang dilakukan secara leasing. Namun, bila dilihat dari sisi penghematan 

pajak perusahaan, maka leasing merupakan suatu metode pengadaan aktiva yang 

dapat meminimalkan beban pajak. Meskipun pengadaan aktiva tetap melalui sewa 

guna usaha (leasing) lebih mahal bila dibandingkan dengan pembelian tunai, tetapi 

penghematan pajak yang bisa diperoleh dari leasing jauh lebih besar karena semua 

biaya sewa dapat dibiayakan. Untuk itu, penulis menyarankan agar pihak perusahaan 

dapat menggunakan metode leasing dalam hal pengadaan aktiva tetap, guna 

memperbesar penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan dikemudian hari.  

Pada bulan Januari 2011, PT. XYZ telah mengadakan aktiva tetap berupa mobil 

tangki solar berkapasitas 5000 liter. Aktiva tetap tersebut telah dibeli secara tunai 

dengan harga Rp 281.600.000,00. Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian 

secara tunai atas pengadaan aktiva tersebut, sebaiknya perusahaan 

mempertimbangkan untuk melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance 

lease). Jika diasumsikan bahwa bunga sewa guna usaha saat itu sebesar 15% dan 
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harga opsi untuk aktiva tersebut sebesar Rp 28.160.000,00 maka berikut ini 

merupakan simulasi sederhana atas penghematan pajak yang bisa diperoleh dari 

pengadaan aktiva tetap secara leasing. 

1) Pembelian tunai 

 Dengan melakukan pembelian secara tunai, maka PT. XYZ harus mengeluarkan 

uang tunai sebesar Rp 281.600.000,00 dengan masa manfaat menurut fiskal adalah 

8 tahun (kelompok 2) dan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode 

garis lurus. 

 Penyusutan = Rp 12,5% x Rp 281.600.000,00 = Rp 35.200.000,00 per tahun 

 

2) Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 

 Bila PT. XYZ mempertimbangkan untuk melakukan finance lease atas aktiva 

tersebut, maka pihak perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu besarnya biaya 

angsuran setiap bulannya. 

 Untuk mengetahui besarnya biaya sewa, maka diperlukan perhitungan PVIFA 

sebagai berikut: 

  1-(1+1.25%)-36   

    1.25%   

Dengan demikian, pembayaran angsuran setiap bulan adalah sebagai berikut: 

  PV   Rp 253.440.000,00    

 PVIFA, i,n   28,84726737   

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya angsuran 

untuk leasing setiap akhir bulan atau setiap periode adalah sebesar Rp 8.785.580,00. 

= 

= 

= 

= = 

28,84726737 PVIFA, 1.25%;36   

Rp 8.785.580,00/bulan Angsuran 
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Setelah masa leasing berakhir, maka lessee baru boleh melakukan penyusutan dengan 

dasar yaitu harga opsi barang yang bersangkutan.  

Setelah diketahui besarnya biaya sewa (angsuran) setiap bulannya, maka pada 

tahap selanjutnya akan dapat diketahui besarnya biaya yang dapat dibebankan untuk 

perusahaan dan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan atas pengadaan 

aktiva secara leasing. 

Pada tabel 4.9 di bawah, maka dapat dilihat bahwa lessee tidak boleh 

melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang bersangkutan dari tahun ke-1 sampai 

dengan ke-3 karena masih berada pada periode leasing. Penyusutan baru dapat 

dilakukan dan diakui secara fiskal setelah masa leasing berakhir, yang dimulai pada 

tahun ke-4 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva tersebut menurut fiskal, 

yaitu pada tahun ke-11. Adapun besarnya biaya penyusutan dihitung berdasarkan 

harga opsi yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut, yaitu sebesar 

Rp28.160.000,00 dan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. 

Berdasarkan perhitungan tersebut (Tabel 4.9), maka dapat diketahui bahwa 

pengadaan aktiva tetap secara leasing dengan hak opsi akan menyebabkan adanya 

penambahan biaya yang dibebankan kepada perusahaan sebesar Rp 70.226.960,00 di 

tahun pertama dan Rp 62.840.880,00 selama 11 tahun. Adanya penambahan biaya 

yang dapat dibebankan kepada perusahaan, maka secara otomatis akan memberikan 

penghematan PPh badan kepada perusahaan sebesar Rp 17.556.740,00  di tahun 

pertama dan Rp 15.710.220,00 selama 11 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.9 berikut ini. 
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Tabel 4.9 

Penghematan Pajak dari Pengadaan Aktiva Tetap Secara Leasing dengan Hak 

Opsi 

Tahun 

Ke- 

Leasing     Pembelian Tunai  Penambahan Biaya  Tarif PPh  Tax Saving 

(Biaya Sewa)   (Biaya Penyusutan)   Bagi Perusahaan  (Badan) Atas PPh Badan 

A B   C = A – B D E = C x D 

1.  Rp105.426.960,00  Rp 35.200.000,00    Rp  70.226.960,00  25%   Rp17.556.740,00  

2.  Rp105.426.960,00  Rp 35.200.000,00    Rp  70.226.960,00  25%   Rp17.556.740,00  

3.  Rp105.426.960,00  Rp 35.200.000,00    Rp  70.226.960,00  25%   Rp17.556.740,00  

  

Total Tahun 

ke1-3         Rp52.670.220,00  

 Biaya Penyusutan       

4.  Rp    3.520.000,00  Rp 35.200.000,00    Rp (31.680.000,00) 25%   Rp (7.920.000,00) 

5.  Rp    3.520.000,00  Rp 35.200.000,00    Rp (31.680.000,00) 25%   Rp (7.920.000,00) 

6.  Rp    3.520.000,00  Rp 35.200.000,00    Rp (31.680.000,00) 25%   Rp (7.920.000,00) 

7.  Rp    3.520.000,00  Rp 35.200.000,00    Rp (31.680.000,00) 25%   Rp (7.920.000,00) 

8.  Rp    3.520.000,00  Rp 35.200.000,00    Rp(31.680.000,00) 25%   Rp (7.920.000,00) 

9.  Rp    3.520.000,00    Rp                     -   Rp    3.520.000,00  25%   Rp     880.000,00  

10.  Rp    3.520.000,00    Rp                     -   Rp    3.520.000,00  25%   Rp     880.000,00  

11  Rp    3.520.000,00    Rp                     -   Rp    3.520.000,00  25%   Rp     880.000,00  

Jumlah Penghematan PPh Badan   Rp  62.840.880,00  25%   Rp15.710.220,00  

Sumber: Data diolah 

 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya yang dapat dibebankan 

perusahaan atas pengadaan aktiva tetap yang dilakukan dengan metode leasing jauh 

lebih besar bila dibandingkan dengan pembelian tunai. Penambahan atas biaya yang 

dapat dibebankan perusahaan, maka secara otomatis  akan memperkecil jumlah 
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Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga pada akhirnya akan 

meminimalkan beban pajak penghasilan badan perusahaan.  

 

f. Mengoptimalkan biaya bunga pinjaman 

Pada dasarnya, bunga yang dibayarkan atas pinjaman dapat dibebankan sebagai 

biaya sepanjang pinjaman tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha Wajib Pajak, 

yang perlakuannya (penempatan pinjaman tersebut) tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini telah 

diatur dalam UU PPh, dimana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 

disebutkan bahwa bunga termasuk dalam biaya atau pengeluaran yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak. Terkecuali, bunga atas pinjaman 

yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya 

sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh 

dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. 

Perlakuan pajak atas bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto Wajib Pajak lebih lanjut telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE–46/PJ.4/1995 tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar 

atau terutang dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa 

bunga deposito atau tabungan lainnya (Seri PPh Umum No. 20). Dalam SE–

46/PJ.4/1995 dijelaskan bahwa: 

“1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, maka 

atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau 

diperoleh baik oleh Wajib Pajak badan maupun oleh Wajib Pajak orang 

pribadi dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 

2. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT), biaya untuk 
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mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan 

pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, tidak boleh dikurangkan 

dari penghasilan bruto. 

 

3. Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito 

berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal 

dari pinjaman dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya 

bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil 

Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang 

atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, 

sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari 

penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya 

tidak ditambahkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena 

telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. 

 

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini diberikan 

penegasan sebagai berikut: 

a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih 

kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito 

berjangka atau tabungan lainnya maka bunga yang dibayar atau 

terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan 

sebagai pinjaman. 

b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata 

dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan 

lainnya, maka bunga  atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai 

biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata 

pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan 

sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.” 

 

Contoh:  

Pada tahun 1995, PT. A mendapat pinjaman  dari pihak ketiga dengan 

batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga 

pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil  pada bulan 

Februari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi 

sebesar Rp 25.000.000,00, dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil 

pada bulan Agustus. Disamping itu, Wajib Pajak mempunyai dana 

yang ditempatkan dalam bentuk deposito  dengan perincian sebagai 

berikut: 

 

bulan Februari –Maret sebesar Rp 25.000.000,00 

bulan April –Agustus sebesar Rp 46.000.000,00 

bulan September –Desember sebesar Rp 50.000.000,00 

Dengan demikian, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah 

sebagai berikut:  
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Rata-Rata Pinjaman Pinjaman Jangka Waktu 

Bulan Januari Rp                       -  1 bulan = Rp                           -  

Bulan Februasri – Maret Rp 125.000.000,00  4 bulan = Rp   500.000.000,00  

Bulan Juni – Juli Rp 150.000.000,00  2 bulan = Rp   300.000.000,00  

Bulan Agustus – Desember Rp 200.000.000,00  5 bulan = Rp1.000.000.000,00  

Jumlah Rp1.800.000.000,00  

Rata-rata pinjaman perbulan = Rp 1.800.000.000,00 ÷ 12  Rp   150.000.000,00  

 

Rata-Rata Dana Berupa 

Deposito 
Pinjaman Jangka Waktu 

Bulan Januari Rp                      -  1 bulan = Rp                         -  

Bulan Februasri – Maret Rp 25.000.000,00  2 bulan = Rp   50.000.000,00  

Bulan April – Agustus Rp 46.000.000,00  5 bulan = Rp 230.000.000,00  

Bulan September – Desember Rp 50.000.000,00  4 bulan = Rp 200.000.000,00  

Jumlah Rp 480.000.000,00  

Rata-rata pinjaman perbulan = Rp 480.000.000,00 ÷ 12  Rp   40.000.000,00  

• Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya 

= 20% x (Rp 150.000.000,00 - Rp 40.000.000,00)  

= Rp 22.000.000,00 

5. Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang 

dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga 

dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dalam hal :  

a. dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk 

rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang 

bersifat final,  

b. adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam 

jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah 

deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi 

keharusan tersebut: misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus 

ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank 

Pemerintah,  

c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut 

dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena 

pajak”. 

 

Berdasarkan UU PPH dan SE–46/PJ.4/1995, maka setiap Wajib Pajak dapat 

memanfaatkan bunga pinjaman sebagai bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya. 

Namun, PT. XYZ tidak memperoleh pinjaman dana selama tahun 2010. Dengan kata 
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lain bahwa tidak ada bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman tersebut, sehingga 

tidak ada biaya bunga pinjaman yang dapat dibebankan perusahaan. Dalam rangka 

meminimalkan beban pajak penghasilan badan, maka disarankan agar perusahaan 

dapat memaksimalkan biaya bunga pinjaman. Adanya biaya yang dapat dibebankan 

atas bunga pinjaman, maka akan memperbesar pengeluaran yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto perusahaan dan secara otomatis  akan memperkecil jumlah 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga pada akhirnya juga akan 

memperkecil beban pajak penghasilan badan perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. PT. XYZ telah berhasil menerapkan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya 

untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan secara legal. Hal ini dapat 

dilihat dari strategi tax planning yang telah diterapkan perusahaan merupakan suatu 

strategi yang tidak menyalahi ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan. Adapun 

strategi yang diterapkan PT. XYZ dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, 

potongan, atau pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan 

oleh UU Perpajakan  

� Perusahaan memanfaatkan biaya pengembangan SDM (karyawan), dengan 

memberikan berbagai pelatihan dan seminar. 

� Memaksimalkan biaya kesejahteraan karyawan, seperti iuran pensiun yang 

ditanggung perusahaan, pemberian tunjangan kesehatan, tunjangan 

pendidikan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, dana bakti, bonus, dan 
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pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up. Metode 

gross up merupakan suatu metode pemotongan pajak, dimana pihak 

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya sejumlah pajak 

yang seharusnya dipotong oleh pemotong (pemberi kerja). 

� Perusahaan memanfaatkan pengecualian yang diperbolehkan oleh UU, yaitu 

penyediaan makan siang bagi karyawan 

� Memaksimalkan pemberian sumbangan untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang tentunya diperbolehkan oleh UU Perpajakan. 

2) Menghindari pemeriksaan pajak dengan selalu berupaya agar SPT Tahunan PPh 

badan berada dalam posisi kurang bayar setiap tahunnya. 

 

b. PT. XYZ dapat menghemat pajak (tax saving) PPh badan sebesar Rp2.618.479.628,50 

di tahun 2010 setelah diterapkannya tax planning di dalam perusahaan. Meskipun 

perusahaan telah berhasil menghemat pajak penghasilan badan sebesar 

Rp2.618.479.628,50, namun tax planning yang telah diterapkan oleh perusahaan 

selama ini belumlah maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa pos biaya 

ataupun strategi tax planning lainnya yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan strategi yang diterapkan PT. XYZ dalam melaksanakan 

perencanaan pajak (tax planning), maka dapat diketahui bahwa perusahaan belum 

melakukan tax planning secara maksimal. Berikut ini merupakan beberapa masukan 

yang disarankan oleh penulis sebagai upaya  perbaikan dalam penerapan tax planning 

pada PT. XYZ, sehingga dikemudian hari perusahaan akan memperoleh penghematan 

pajak dalam jumlah yang lebih besar. 
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a. Memberikan beasiswa kepada karyawan 

 Pemberian beasiswa kepada karyawan dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan 

bahwa pemberian beasiswa yang diperuntukkan untuk karyawan dapat diakui 

perusahaan sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

perusahaan, namun akan menjadi objek pajak yang akan dipotong PPh Pasal 21 bagi 

pihak yang menerima beasiswa (karyawan). 

 

b. Memberikan uang komunikasi dalam bentuk tunjangan komunikasi 

Uang komunikasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena tidak diberikan dalam bentuk 

tunjangan, sehingga bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi pihak 

yang menerimanya (karyawan). Untuk itu, dalam rangka meminimalkan beban pajak 

penghasilan badan, maka disarankan agar perusahaan memberikan uang komunikasi 

dalam bentuk tunjangan komunikasi. 

 

c. Mengoptimalkan daftar nominatif 

 Dengan dibuatnya daftar nominatif, maka dana yang telah dikeluarkan perusahaan 

untuk membiayai jamuan dan entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

perusahaan, dimana nantinya daftar nominatif tersebut harus dilampirkan di dalam 

SPT tahunan PPh badan. Bertambahnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan karena dibuatnya daftar nominatif, maka secara 

otomatis akan memperkecil  jumlah penghasilan perusahaan yang akan dikenakan 

pajak, sehingga pada akhirnya akan memperkecil jumlah beban PPh badan yang harus 

dibayarkan perusahaan ke kas negara.  
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d. Memilih Metode Penyusutan yang Menguntungkan 

 Meskipun metode garis lurus lebih mudah untuk diterapkan, namun bukan berarti 

bahwa metode yang lain (metode saldo menurun) tidak memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Bila dilihat dari sisi penghematan pajak yang mungkin dapat diterima 

perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode saldo menurun akan 

lebih menguntungkan perusahaan.  

 

e. Pengadaan aktiva tetap secara leasing 

 Meskipun pengadaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha (leasing) lebih mahal bila 

dibandingkan dengan pembelian tunai, tetapi penghematan pajak yang bisa diperoleh 

dari leasing jauh lebih besar  karena semua biaya sewa dapat dibiayakan.  

 

f. Mengoptimalkan biaya bunga pinjaman 

 Dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan, maka penulis 

menyarankan agar perusahaan dapat memaksimalkan biaya bunga pinjaman. Adanya 

biaya yang dapat dibebankan atas bunga pinjaman, maka akan memperbesar 

pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan secara 

otomatis  akan memperkecil jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, 

sehingga pada akhirnya juga akan memperkecil beban pajak penghasilan badan 

perusahaan. 
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LAMPIRAN 1 

PT. XYZ 

REKONSILIASI FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 

Uraian Komersial  Koreksi Fiskal (+/-)   Fiskal  

PENJUALAN  Rp   482.702.570.157,00  
 

 Rp    482.702.570.157,00  

HARGA POKOK PENJUALAN:   
 

  

   Biaya Pembelian CPO  Rp  (446.431.785.165,00) 
 

 Rp  (446.431.785.165,00) 

   Biaya Pembelian Kernel  Rp           (43.207.625,00) 
 

 Rp           (43.207.625,00) 

   Biaya Kebun  Rp         (135.095.400,00) 
 

 Rp         (135.095.400,00) 

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN  Rp  (446.610.088.190,00) 
 

 Rp  (446.610.088.190,00) 

LABA KOTOR  Rp     36.092.481.967,00  
 

 Rp     36.092.481.967,00  

BIAYA OPERASIONAL:   
 

  

Biaya Pemasaran  Rp                                  -  
 

 Rp                                  -  

Biaya Umum dan Administrasi:   
 

  

   Personnel Expenses   
 

  

      Gaji  Rp       7.840.978.095,00  
 

 Rp        7.840.978.095,00  

      Upah Harian  Rp                 162.901,00  
 

 Rp                  162.901,00  

      Lembur Pegawai  Rp              7.131.581,00  
 

 Rp               7.131.581,00  
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PT. XYZ 

REKONSILIASI FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 

Uraian Komersial  Koreksi Fiskal (+/-)   Fiskal  

      Honorarium  Rp            12.000.000,00     Rp             12.000.000,00  

      Pesangon  Rp          218.032.900,00  
 

 Rp           218.032.900,00  

      Bonus  Rp       4.362.345.076,00  
 

 Rp        4.362.345.076,00  

      Tunjangan Transportasi  Rp          744.892.919,00  
 

 Rp           744.892.919,00  

      Tunjangan Hari Tua  Rp          383.423.829,00  
 

 Rp           383.423.829,00  

      Tunjangan Kesehatan Karyawan  Rp          509.367.538,00  
 

 Rp           509.367.538,00  

      Tunjangan Pendidikan  Rp          653.414.841,00  
 

 Rp           653.414.841,00  

      Tunjangan Jabatan  Rp            20.400.000,00  
 

 Rp             20.400.000,00  

      Dana Bakti  Rp            42.500.000,00  
 

 Rp             42.500.000,00  

      Tunjangan PPh Pasal 21  Rp       1.953.122.000,00  
 

 Rp        1.953.122.000,00  

      Penyediaan Makan Siang  Rp          240.000.000,00  
 

 Rp           240.000.000,00  

      Biaya Komunikasi  Rp            94.200.000,00   Rp               94.200.000,00   Rp                                  -  

      Retiredment Benefit  Rp          593.921.669,00   Rp             593.921.669,00   Rp                                  -  

   Total Personnel Expenses  Rp     17.675.893.349,00  
 

 Rp      16.987.771.680,00  

   Training Expenses  Rp          829.427.449,00  
 

 Rp           829.427.449,00  
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PT. XYZ 

REKONSILIASI FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 

Uraian Komersial  Koreksi Fiskal (+/-)   Fiskal  

   Office Expenses   
 

  

      Komputer, ATK, Perlengkapan Kantor  Rp          279.203.605,00  
 

 Rp           279.203.605,00  

      Fotocopy dan Barang Cetakan  Rp          105.561.501,00  
 

 Rp           105.561.501,00  

      Biaya Sewa  Rp          506.938.040,00  
 

 Rp           506.938.040,00  

      Listrik dan Air  Rp          176.810.528,00  
 

 Rp           176.810.528,00  

      Koran, Majalah dan Iuran Keanggotaan  Rp            25.382.819,00  
 

 Rp             25.382.819,00  

      Alat dan Kelengkapan Dapur  Rp            33.701.879,00  
 

 Rp             33.701.879,00  

      Telepon, Telex, Fax, dan Modem  Rp          252.755.168,00  
 

 Rp           252.755.168,00  

      Pengiriman, Pos, dan Perangko  Rp            69.599.286,00  
 

 Rp             69.599.286,00  

      Lain-Lain  Rp            63.755.741,00  
 

 Rp             63.755.741,00  

   Total Office Expenses  Rp       1.513.708.567,00  
 

 Rp        1.513.708.567,00  

   Legal, Tax, Consultant Expenses   
 

  

      Biaya Notaris  Rp            60.650.000,00  
 

 Rp             60.650.000,00  

      Perijinan  Rp          341.864.024,00  
 

 Rp           341.864.024,00  

      Konsultan dan Akuntan  Rp          179.375.000,00  
 

 Rp           179.375.000,00  
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PT. XYZ 

REKONSILIASI FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 

Uraian Komersial  Koreksi Fiskal (+/-)   Fiskal  

      Perpajakan  Rp            95.158.174,00   Rp               95.158.174,00   Rp                                  -  

      Bea Materai  Rp              2.394.000,00  
 

 Rp               2.394.000,00  

      Lain-lain  Rp                   15.000,00  
 

 Rp                    15.000,00  

   Total Legal, Tax, and Consultant Expenses  Rp          679.456.198,00  
 

 Rp           584.298.024,00  

   Travel and Transportation Expenses   
 

  

      Penginapan  Rp          277.857.908,00  
 

 Rp           277.857.908,00  

      Tiket  Rp       1.009.124.038,00  
 

 Rp        1.009.124.038,00  

      Akomodasi  Rp          338.947.431,00  
 

 Rp           338.947.431,00  

      Pindah/Mutasi  Rp              3.035.000,00  
 

 Rp               3.035.000,00  

      Transport  Rp          130.678.454,00  
 

 Rp           130.678.454,00  

      BBM, Tol, Parkir   Rp          269.574.640,00  
 

 Rp           269.574.640,00  

      Lain-Lain  Rp              1.947.300,00  
 

 Rp               1.947.300,00  

   Total Travel and Transportation Expenses  Rp       2.031.164.771,00  
 

 Rp        2.031.164.771,00  

   Vehicle Expenses   
 

  

      Pemeliharaan Kendaraan  Rp            16.771.183,00  
 

 Rp             16.771.183,00  
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PT. XYZ 

REKONSILIASI FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 

Uraian Komersial  Koreksi Fiskal (+/-)   Fiskal  

      Operasional Kendaraan  Rp            18.258.800,00  
 

 Rp             18.258.800,00  

      Asuransi Kendaraan  Rp            34.489.843,00  
 

 Rp             34.489.843,00  

      Lain-Lain  Rp                 916.500,00  
 

 Rp                  916.500,00  

   Total Vehicle Expenses  Rp            70.436.326,00  
 

 Rp             70.436.326,00  

   Depreciation Expenses  Rp       2.155.420.810,00   Rp              (67.214.354,00)  Rp        2.222.635.164,00  

   Biaya Entertainment/Representasi dan Jamuan  Rp          655.875.736,00   Rp             655.875.736,00   Rp                                  -  

   Sumbangan  Rp          735.024.862,00  
 

 Rp           735.024.862,00  

   Biaya Umum  Rp            75.154.029,00     Rp             75.154.029,00  

Total Biaya Umum dan Administrasi  Rp    (26.421.562.097,00)  Rp          1.371.941.225,00   Rp    (25.049.620.872,00) 

TOTAL BIAYA OPERASIONAL  Rp    (26.421.562.097,00)  Rp          1.371.941.225,00   Rp    (25.049.620.872,00) 

LABA OPERASIONAL  Rp       9.670.919.870,00  
 

 Rp     11.042.861.095,00  

PENDAPATAN LAIN-LAIN  Rp          538.302.475,00   Rp            (324.569.975,00)  Rp           213.732.500,00  

BIAYA LAIN-LAIN  Rp         (504.600.987,00)    Rp         (504.600.987,00) 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  Rp       9.704.621.358,00   Rp          1.047.371.250,00   Rp     10.751.992.608,00  
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