
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan mendorong pemerintah 

untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih itensif. Salah satu sumber 

pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak 

hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel 

kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak, 

pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara. 

 Sektor pajak juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi pemasukan devisa 

negara. Krisis ekonomi yang sudah berlaku di Indonesia masih saja dapat dirasakan 

dampaknya pada saat sekarang. Untuk melaksanakan pembangunan nasional serta 

pemulihan perekonomian sekarang ini maka pemasukan dari sektor pajak sangat 

berperan penting. 

 Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehjateraan 

rakyat baik materil maupun spriritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

 Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk 

kepentingan bersama. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pajak secara garis besar 

mengandung : 

a. Kontribusi wajib (membayar uang) 

b. Terutang oleh orang atau badan 

c. Sifatnya memaksa 

d. Diatur melalui Undang-undang 

e. Tidak ada balas jasa secara langsung 

f. Digunakan untuk keperluan negara 

g. Untuk kemakmuran rakyat 

( Tax Training House, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2009 ) 

Dengan demikian penerimaan pajak menjadi alasan penting sebagai sumber 

utama untuk menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan 

pembangunan serta menunjang usaha pembangunan dan mendorong investasi secara 

merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan pembangunan yang tengah berlangsung, pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Pajak sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan 

pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat strategis. Salah satu 
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upaya yang tengah dijalankan berupa pemungutan pajak, informasi yang terus menerus 

dan perbaikan sistem pelayanan bagi masyarakat. Berbagai upaya ini diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan pemerintah di sektor ini. 

Tetapi masalah yang selalu timbul dalam sistem perpajakan adalah keadilan 

distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada 

umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolak ukur kemampuan 

seseorang untuk membayar pajak, atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat 

pendapatan atau pengeluarannya. Sistem pajak yang ada harus dapat menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin  besar proporsi beban 

pajak yang harus ditanggungnya.  Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami 

perubahan dari “Official Assesment System”, dimana sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak, menjadi “Self Assesment System”, dimana sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, 

membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pada pelaksanaan 

perpajakan PPh Pasal 21 atas penghasilan para penerima penghasilan dari suatu 

perusahaan. Dalam hal ini yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak 

selaku pemberi kerja. 

Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba 

bersih, karena semakin besar laba yang diperoleh, maka akan semakin besar juga pajak 

yang terutang. Dalam beberapa kasus, terjadi pembebanan pajak yang besar sedangkan 

pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar sehingga laba yang diperoleh setelah pajak 

menjadi jauh lebih kecil. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, maka diperlukan 

suatu manajemen pajak yang baik. 
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Menurut Zain (2007:66) dalam Manajemen Perpajakan definisi manajemen 

adalah sebagai berikut: 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya 
anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 

Jadi, Manajemen perpajakan merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2008:6). Sedangkan 

perencanaan pajak (tax planning) adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan 

konsekuensi potensial pajaknya, yang tekanannya pada pengendalian setiap transaksi 

yang ada konsekuensi pajaknya (Zain, 2007:67). Jadi, perencanaan pajak merupakan 

tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis dari berbagai alternatif perlakuan 

perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

minimum. 

Perencanaan pajak (tax planning) harus dilakukan dengan itikad baik, dengan 

cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan. Karena tujuan utama dari manajemen 

pajak maupun perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan benar dan meminimalisasikan pembayaran pajak untuk memaksimalkan 

keuntungan. Perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban 

perpajakan (tax envasion) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (break 

the law). Namun demikian dalam prakteknya sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak 

melanggar aturan perpajakan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa 

ditafsirkan berbeda. Salah satu hal yang memerlukan perencanaan pajak yang baik 

adalah perencanaan pajak pada penghasilan atas jenis-jenis jasa yang atas imbalannya 

wajib dipotong pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan meneliti secara langsung 

perencanaan PPh Pasal 21, serta memberikan masukan atas hasil analisis berdasarkan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk itu penulis memilih judul skripsi 

“PERENCANAAN PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN METODE PPh PASAL 21 

DITANGGUNG SENDIRI OLEH KARYAWAN, DITANGGUNG OLEH 

PERUSAHAAN, DIBERIKAN TUNJANGAN PAJAK DAN METODE GROSS UP 

UNTUK MEMINIMALISASI BEBAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BANK 

INDONESIA PUSAT)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan besarnya take home pay karyawan Bank Indonesia 

pusat, jika PPh Pasal 21 menggunakan metode ditanggung sendiri oleh 

karyawan, ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan 

metode gross up? 

2. Bagaimana pengaruh perhitungan PPh Pasal 21, jika menggunakan metode 

ditanggung sendiri oleh karyawan, ditanggung oleh perusahaan, diberikan 

tunjangan pajak dan metode gross upterhadap beban fiskal Bank Indonesia 

Pusat? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak 

menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan 

kepada pembahasan atas masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu 

perencanaan PPh Pasal 21 karyawan, menggunakan metode ditanggung sendiri oleh 

karyawan, ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan metode gross 

updengan menggunakan data Surat Pemberitahuan (SPT) karyawan pada Bank Indonesia 

Pusat sebagai pemotong pajak periode tahun pajak 2009. Dengan berdasarkan peraturan 

Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari hasil penelitian yang dituangkan dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbandingan besarnya take home pay karyawan Bank 

Indonesia pusat, jika PPh Pasal 21 menggunakan metode ditanggung sendiri 

oleh karyawan, ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan 

metode gross up. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan PPh Pasal 21, jika menggunakan 

metode ditanggung sendiri oleh karyawan, ditanggung oleh perusahaan, 

diberikan tunjangan pajak dan metode gross up terhadap beban fiskal Bank 

Indonesia Pusat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat penulis berikan atas hasil penelitian adalah : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan 

perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kegiatan menghitung, 

memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang disampaikan ke 

Dirjen Pajak yang dilengkapi dengan SPT 1721 dan SSP. 

2. Bagi Bank Indonesia Pusat 

Untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak Manajemen Bank 

Indonesia Pusat, dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

menggunakan metode ditanggung sendiri oleh karyawan, ditanggung oleh 

perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan metode gross up. 

3. Bagi Pihak-pihak lain 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan dasar-dasar 

pemikiran teoritis mengenai perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ataupun 

menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang akan dirinci sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
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sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok 

pembahasan secara menyeluruh. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain pengertian umum pajak dan 

PPh Pasal 21, pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan, objek 

pajak, saat terutang dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 serta 

jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 21, pengertian manajemen, 

pengertian perencanaan pajak, serta fungsi dan tujuan perencanaan 

pajak. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang termasuk didalamnya adalah data yang 

dihimpun, teknik pengumpulan data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini,penulis akan menganalisis perencanaan PPh Pasal 21, 

dengan menggunakan metode ditanggung sendiri oleh karyawan, 

ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan metode 

gross up. Selain itu juga akan dibahas mengenai pengaruhnya terhadap 

Pajak Penghasilan Badan. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari uraian tiap bab 

serta hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu 

penulis juga memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat sebagai 

bahan masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan PPh..., Muhammad Fikki Hidayah, Ak.-IBS, 2011



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan 

 2.1.1.1 Definisi Pajak 

Pajak memiliki pengertian yang beragam, Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

pasal 1: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S. H ( Perpajakan Teori & Kasus, 

Siti Resmi, 2007:1 ) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 

Menurut S.I. Djajadiningrat ( Perpajakan Teori & Kasus, Siti Resmi, 

2007:1 ) : 

“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 ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraaan secara umum.” 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, terdapat beberapa ciri umum yang 

melekat pada definisi pajak, yaitu : 
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a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi 

secara langsung, artinya tidak ada prestasi khusus (imbalan langsung) 

yang dapat diberikan berkaitan dengan pembayaran tersebut. 

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran umum 

pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, 

dipergunakan untuk membiayai public investment.  

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2007:3) Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara ) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 

kas negara. 

2. Fungsi Regularend ( Pengatur ) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan. 
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3. Fungsi Stabilitas 

Pajak mempunyai fungsi stabilitas, artinya dengan adanya pajak 

pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, artinya pajak yang 

sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.1.3 Jenis-jenis pajak 

Mardiasmo (2009:5) menyatakan secara umum pajak yang diberlakukan 

di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut : 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain.  

Contoh : Pajak penghasilan ( PPh ) 

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 
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langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. 

Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh ) 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak  maupun tempat 

tingal. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a. Pajak Pusat ( Pajak Negara ) 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM 
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b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan 

Sedangkan menurut Y. Sri Pudyatmiko (2009:10) pajak dapat 

dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu, yaitu : 

1. Dari Segi Administratif Yuridis 

a. Segi Yuridis 

Penggolongan pajak dari sisi admisnistratif yuridis menghasilkan 

apa yang sering dikenal sebagai pajak langsung dan pajak tidak 

langsung. Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung 

apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya 

satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai 

dasar.Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental 

(tidak berulang-ulang ). 

b. Segi Ekonomis 

Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak 

tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini 

pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar 

pajak adalah juga pihak yang benar-benar memikul beban pajak. 

Contoh : 

Di dalam Pajak Penghasilan, mereka yang menjadi wajib pajak 

adalah mereka yang benar-benar membayar pajak atau memikul 

beban pajaknya. 
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Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana 

wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. 

Dengan kata lain, mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang 

benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda. 

2. Berdasarkan Titik Tolak Pemungutannya 

a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan 

yang dikenai pajak ( wajib pajak ). 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang 

dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari 

subjeknya. 

3. Berdasarkan Sifatnya 

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang 

disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan 

(zakelijk). 

a. Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk) 

Pajak ini juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan, yaitu 

pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta 

keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak, 

keadaan dan kemampuan wajib pajak harus diperhatikan seperti 

misalnya status wajib pajak (kawin/belum), jumlah tanggungan 

dan sebagainya. 
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b. Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) 

Yaitu pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan 

si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya 

merupakan pajak tidak langsung. 

4. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya 

a. Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada 

pemerintah pusat.  

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang keweanangan pemungutannya berada pada 

pemerintah  

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:7) Sistem Pemungutan pajak terbagi tiga, 

yaitu: 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri official Assessment System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak  

oleh fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Self Assessment System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, meyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System  

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-ciri dari With Holding System : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

Tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan oleh Mardiasmo (2009:7) 

diatas, Muda Markus (2005:2) menyatakan bahwa mekanisme 

pemungutan yang dianut di Indonesia saat ini didasarkan pada Self 

Assessment System (sistem penetapan sendiri). Istilah self assessment 

system adalah istilah hukum, sedangkan istilah administrasinya adalah self 

taxing system. Tetapi, mengingat sistem self assessment/taxing (sistem 

penetapan sendiri) ini secara administrasi kurang efektif dan efisien, maka 

untuk menunjang sistem self assessment/taxing digunakan juga sistem 
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yang dinamakan withholding system (sistem pemotongan) dan/atau 

collecting system. 

2.1.1.5 Asas Perpajakan  

Menurut buku Adam Smith  “An Inquary into the Nature and Causes of 

The Wealth of Nations”  dalam Soemarso S. R. (2007:5) asas perpajakan terbagi 

4, yaitu : 

1. Asas Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak ( Ability to pay ) dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. 

2. Asas Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena 

itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3. Asas Convenience of Payment 

Asas ini menekankan kepada waktu atau kapan Wajib Pajak itu harus 

membayar, sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan 

Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh 

penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You earn. 

4. Asas Economy of Collections 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 
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2.1.2 Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2007:60), Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari tiga 

komponen utama yaitu: subjek pajak, objek pajak, dan tahun pajak. Pihak yang 

dikenai merupakan subjek pajak, penghasilan yang dikenai pajak merupakan 

objek pajak dan tahun Pajak merupakan jangka waktu pengenaan pajak.  

2.1.2.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang menjadi subjek 

pajak penghasilan adalah : 

1. Orang Pribadi 

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untukbertempat tinggal di Indonesia; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

3. Badan 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah; 

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 

4. Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) 

Yaitu 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. 

Di dalam UU PPh Pasal 2 ayat (3) dan (4), ditetapkan bahwa subjek 

pajak terbagi dalam 2 jenis, yaitu: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 
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c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri 

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

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 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia; 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

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 

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

2.1.2.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan 

Terdapat juga pihak-pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak 

sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh Pasal 3 adalah: 

a. Badan perwakilan negara asing; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 
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kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di 

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar 

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat : 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.1.2.3  Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang menjadi objek 

pajak adalah, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
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komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota; 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan 

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-

pihak yang bersangkutan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 
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6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi; 

8. Royalti; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19. Surplus Bank Indonesia. 
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Disamping penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali diatas, 

sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang 

pengenaannya dilakukan secara final yakni atas: 

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya; 

2. Penghasilan berupa hadiah undian; 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; 

4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan; 

5. Penghasilan tertentu lainnya, seperti usaha migas, kertas, baja, dan 

sebagainya. 

2.1.2.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan beberapa 

penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 

4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang tidak termasuk 

sebagai objek PPh adalah sebagai berikut: 

1. a.Bantuan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakatyang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan 

para penerima zakat yang berhak; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

2. Warisan; 
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3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; 

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

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

dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham 

tersebut; 

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh 

pemberi kerja maupun pegawai; 
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8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada angka7, dalam bidang-bidang tertentu 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 

selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau 

pemberian ijin usaha; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 

Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang 
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pribadi dalam negeri.Dalam ketentuan ini, setiap pemberi kerja, perusahaan dan 

penyelenggara kegiatan yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 itu wajib 

melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pajak Penghasilan pasal 21 

merupakan pajak subjektif, yang artinya pajak yang dikenakan disesuaikan 

dengan penghasilan subjek pajaknya. 

2.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ./2006,  yang menjadi 

subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain :  

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 

dan aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, peukis, 

dan seniman lainnya; 

c. Olahragawan 

d. Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan 

Moderator; 

e. Pengarang, Peneliti, dan Penerjemah; 
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f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya; 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara 

lain meliputi : 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan 

kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 
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 2.1.3.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang 

dipotong PPh 21:  

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain 

dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka 

dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik. 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dalam pasal 

3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah 

ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan 

warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan 

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
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3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan 

dengan namadan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan 

nama apa pun; 

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh: 

a. Bukan wajib pajak; 

b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final; 

c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 

norma perhitungan khusus. 

2.1.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 

21 adalah: 
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1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 

apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan 

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final 

dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

pehitungan khusus; 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan 

hari tua atau jaminana hari tua kepada badan penyelenggaratunjangan 

hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang 

dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 

yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang 

berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah; 

5. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 

2.1.3.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah : 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 
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membayar gaji, upah, horarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai; 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di 

luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua; 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan 

atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 

persekutuannya; 

b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak luar negeri; 
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c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional atau internasional, perkumpulan, orang prbadi, serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan. 

2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak 

Hak-hak pemotong PPH Pasal 21: 

a. Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 

21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 

(satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang 

telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan 

PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu 

dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, 

diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya; 

b. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan untuk 

memperpanjang jangka waktu penyampain Surat Pemberitahuan 

(SPT) PPh 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-

lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwimberikutnya dengan 

menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral 

Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh 
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Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran 

PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan; 

c. Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral 

Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak; 

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah: 

a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan 

Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat; 

b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang 

diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada 

Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat; 

c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkanPPh 

Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran 

pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke 

Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara  atau Bank Badan 

Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Anggaran, selmbat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan 

takwim berikutnya; 

d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut 

sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak 

setempat, selmbat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan 

takwim berikutnya. 

e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak 
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kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang 

tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang 

pesangon, dan penerima dana pensiun; 

f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, 

dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral 

Pajak dalam 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila 

pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun 

takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi 

kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah 

pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun; 

g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong 

pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang 

terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut 

tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008; 

h. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan 

SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 

Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan 

selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. 

Dalam hal Pemotong Pajak adalah Badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 

harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi. Jika SPT Tahunan 

PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus 

dilampiri Surat Kuasa Khusus; 
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i. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan 

lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pegisian SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan; 

j. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang 

terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam 1 (satu) tahun 

takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. 

Penyetoran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 

Maret tahun takwim berikutnya, sebelum batas akhir waktu 

peyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

2.1.4Mekanisme PerhitunganPajak Penghasilan Pasal 21 

2.1.4.1 Penghasilan Bruto 

Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh nilai uang dan unsur-unsur 

penghasilan bruto lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja dengan nama dan 

dalam bentuk apapun kepada pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. 

Untuk penghasilan pegawai yang berstatus pegawai tetap biasanya penghasilan 

bruto yang diberikan oleh perusahaan meliputi penghasilan gaji, tunjangan-

tunjangan termasuk tunjangan pajak penghasilan, premi /  jaminan asuransi 

kecelakaan kerja, premi / jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja, 

dan pemberian-pemberian lain yang berupa uang. 

2.1.4.2 Penghasilan Neto 

Penghasilan neto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 

dengan pengurangan yang diperbolehkan yang meliputi : 
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• Biaya jabatan sesuai PMK-250/PMK.03/2008 ditetapkan sebesar 5% 

x Penghasilan bruto, dengan batasan maksimum sebesar Rp 

6.000.000.00 (setahun) atau Rp 500.000,00 (sebulan). 

• Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan. 

• Iuran THT yang dibayar karyawan. 

• Tabungan Hari Tua yang dibayar karyawan. 

• Jaminan Hari Tua (Jamsostek) yang dibayar karyawan. 

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

STATUS 
PTKP (Rp) 

Tahunan Bulanan Harian 

TK/- Rp 15.840.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 44.000,00 

K/- Rp 17.160.000,00 Rp 1.430.000,00 Rp 47.667,00 

K/1 Rp 18.480.000,00 Rp 1.540.000,00 Rp 51.333,00 

K/2 Rp 19.800.000,00 Rp 1.650.000,00 Rp 55.000,00 

K/3 Rp 21.120.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 58.667,00 

Sumber : Panduan Komprhensif Pajak Penghasilan 

 Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; 

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri 

ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya 
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 Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari 

pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang 

menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, 

besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP 

untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya. 

 Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

kalender. 

2.1.5Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan 

2.1.5.1Tarif Perhitungan PPh Pasal 21 

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena 

Pajak dari : 

a. Pegawai tetap; 

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; 

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara 

bulanan. 

Tabel 2.2 

Tarif Pajak pasal 17 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan 

Rp250.000.000,00 

15% 

di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan 25% 
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Rp500.000.000,00 

di atas Rp500.000.000,00 30% 

Sumber : Panduan Komprhensif Pajak Penghasilan 

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau 

tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan 

uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, 

tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas: 

a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp150.000,00, atau 

b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal 

jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah 

melebihi Rp1.320.000,00. 

3. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari: 

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi 

PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga 

ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang 

memenuhi ketentuan: 

• Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP, 

• Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan 

Pemotong PPh Pasal 21, 

• Tidak memperoleh penghasilan lainnya. 

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh 

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan 

dasar adalah jumlah penghasilan bruto. 
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PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 

b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan,notaris, penilai, dan aktuaris. 

c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang 

bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan 

komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, 

bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau 

diperoleh mantan pegawai. 

e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana 

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

4. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan 

bruto: 

a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak 

bersifat berkesinambungan; 

b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, 

yang diterima oleh peserta kegiatan. 

Sedangkan cara menghitung PPh Pasal 21, dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.3 

Perhitungan PPh Pasal 21 

 Penghasilan Bruto   

1. Gaji Xxx  

2. Tunjangan PPh Xxx  

3. Tunjangan Lain-lain Xxx  

4. Honorarium dan Imbalan Lain sejenisnnya Xxx  

5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Xxx  

6. Penerimaan dalam bentuk Natura yang 

dikenakan Pemotongan PPh pasal 21 

Xxx  

7. Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah no.1 s.d 

no.6) 

 xxx 

 Pengurang   

8. Biaya Jabatan Xxx  

9. Iuran Pensiun atau JHT/THT Xxx  

10. Jumlah pengurang (jumlah no.8 s.d no.9)  (xxx) 

11. Penghasilan Neto sebulan (no.7-no.10)  xxx 

12. Penghasilan Neto setahun (12 x no.11)  xxx 

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak  (xxx) 

14. Penghasilan Kena Pajak (no.12-no.13)  xxx 

15. PPh Pasal 21 Terutang (no.14 x Tarif Pasal 17)  xxx 

Sumber : Diolah oleh penulis 
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2.1.5.2 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak 

dengan tarif tunggal sebesar 28% (dua puluh delapan persen) yang telah diubah 

menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak 2010.  

2.1.6 Manajemen Pajak 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengroganisasian, pemimpinan, 

dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

(Zain, 2007:66). Jadi, Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliandi 

bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban pepajakan yang 

minimum. Menurut Zain (2007:67) dalam buku Manajemen Perpajakan, ada 

empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal-hal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman mengenai masalah perpajakan hendaknya jangan dibatasi 

kepada pemahaman Undang-Undang pajak saja, tetapi juga harus 

meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), 

Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan /  Surat Edaran 

Direktur Jendral Pajak, agar tidak kehilangan jejak mengenai segala 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga 

hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang sesuai 
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dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan tersebut. 

3. Bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang 

merupakan interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam 

petunjuk pelaksanaannya. Pengungkapan secara verbal merupakan hal 

yang kritis. 

4. Teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara 

kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Dalam suatu manajemen perpajakan, proses pertama yang harus dilakukan 

adalah perencanaan perpajakannya. Perencanaan pajak merupakan proses 

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Mengenai 

perencanaan perpajakan khususnya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan 

dibahas pada subbab berikutnya. 

2.1.7 Perencanaan Pajak 

2.1.7.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah tindakan penstrukturan yang 

terkait dengan konsekuensi potensial pajaknya, yang tekanannya pada 

pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Zain, 2007:67). 

Jadi, perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara 

sistematis dari berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk 

mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. 
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Perencanaan perpajakan (tax planning) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari manajemen perpajakan. Perencanaan perpajakan dapat 

diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai dengan 

penutupan usaha (likuidasi) jika ada. 

Perencanaan perpajakan dapat dimulai saat akan mendirikan perusahaan, 

misalnya dalam pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, 

pemilihan lokasi usaha. Selanjutnya, perencanaan perpajakan dapat dilakukan 

saat menjalankan usaha, yaitu ketika memilih transaksi-transaksi yang akan 

dilakukan dalam kegiatan operasionalnya atau memilih metode akuntansi dan 

perpajakan. 

Pada waktu kita membuat suatu perencanaan perpajakan, kita menetapkan 

strategi untuk mengefisienkan beban pajak secara legal. Ada beberapa strategi 

yang dapat digunakan untuk meminimumkan beban pajak. Strategi-strategi 

tersebut antara lain: 

1. Tax saving 

Tax Saving  adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 

Contohnya, pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak 

diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung 

PPh badan. Pemberian natura tersebut dapat diubah menjadi 

pemberian yang tidak dalam bentuk natura sehingga dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi harus dimasukkan sebagai 

penghasilan karyawan. Pengaruh dari perlakuan ini akan 

mengakibatkan PPh badan menjadi turun, tetapi PPh Pasal 21 akan 
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naik. Hal ini tidak akan memperburuk keadaan karena penurunan PPh 

badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan 

asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 

100.000.000 dan PPh badan tidak bersifat final) 

2. Tax avoidance 

Tax Avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan 

cara menghindari dari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada 

transaksi yang bukan objek pajak. Contohnya, pada jenis perusahaan 

yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk 

mengefisienkan PPh Pasal 21 karyawan dalam bentuk natura, 

mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh 

final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. 

3. Penundaan pembayaran pajak 

Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa 

melanggar peraturan yang berlaku. Contohnya, untuk menunda 

pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan Faktur 

Pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas 

penjualan kredit, penjualan dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar 

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak. 

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai 

pembayaran yang dapat dikreditkan. Contohnya, PPh Pasal 22 atas 

pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembelinya 

perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi jika 

pembelinya bergerak di bidang pabrikan, maka PPh Pasal 22  tersebut 
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dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih 

menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila 

dibandingkan, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 70% 

dari nilai pajak yang dikreditkan (asumsi laba kena pajak di atas Rp 

100.000.000). 

5. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku 

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat 

dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 

2.1.7.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Perencanaan PPh Pasal 21 tidak hanya dapat dilakukan dengan 

mengimplementasikan strategi pada subbab sebelumnya, tetapi dapat juga dengan 

memanfaatkan kebijakan perpajakan yang ada. Kebijakan yang biasanya 

dimanfaatkan untuk perencanaan PPh Pasal 21, antara lain: 

1. PPh Pasal 21 ditanggung/dibayar sendiri oleh karyawan; 

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; 

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak; atau 

4. PPh Pasal 21 yang diGross up. 

Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk para pegawainya. Selain 

itu, bagi para pegawai kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi take home 

pay  mereka. Definisi take home pay menurut Zain (2007:90) adalah gaji yang 

dibawa pulang oleh karyawan. Selanjutnya perbandingan antara gaji yang dibawa 

pulang karyawan (take home pay), biaya komersial dan biaya fiskal atas gaji para 
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karyawan merupakan pertimbangan dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 

21. 

2.1.7.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Oleh 

Karyawan 

Dalam hal ini jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang 

akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar 

mengurangi take home pay mereka. Jadi, perusahaan hanya sebagai pihak 

perantara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2.1.7.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Oleh 

Perusahaan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, 

maksudnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang seluruhnya 

ditanggung oleh pemberi kerja yang bersangkutan. Dengan demikian take 

home pay  mereka tidak dikurangi oleh pajak terutangnya. Perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti ini, tidak dilakukan dengan cara gross 

up. Jadi, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan 

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

2.1.7.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Diberikan dalam bentuk 

Tunjangan Pajak 

Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, 

maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan 

dan kemudian baru dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal ini, 
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tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan biasanya tidak sebesar 

pajak yang terutang pada karyawan, melainkan sesuai dengan kebijakan 

manajemen pemberi kerja. Jadi, take home pay masing-masing karyawan, 

sebelumnya telah dikurangi oleh PPh terutangnya tetapi tidak sebesar 

seharusnya terutang. 

2.1.7.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang DiGross Up 

Dalam metode perhitungan gross up pajak atas penghasilan 

karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan 

tunjangan pajak. PPh Pasal 21 yang disetor Taxable dan Deductible. 

Dasar metode ini adalah pajak penghasilan karyawan yang dipotongkan 

dari gaji bersih karyawan ditambahkan dengan tunjangan pajak, dimana 

tunjangan tersebut besarnya sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang. 

Tunjangan pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan. 

Beban pajak penghasilan Pasal 21 yang tadinya tidak dapat dikurangkan, 

pada akhirnya dapat dikurangkan karena sudah tercover dalam 

penghasilan bruto setelah gross up. Dampak pemberian tunjangan pajak 

sebesar PPh Pasal 21 terutang tersebut terhadap pajak penghasilan badan 

adalah berkurangnya laba bersih karena adanya penambahan biaya berupa 

tunjangan pajak yang implikasinya akan memperkecil penghasilan dan 

akhirnya pajak penghasilan badan terutang juga akan lebih rendah. Dalam 

melakukan perhitungan PPh Pasal 21 gross up tidak lepas dari peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku supaya hasil dari 

perhitungan gross up sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan 

perpajakan dan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak (tax 
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evasion). Maka dari itu, dasar perhitungan gross up adalah formulasi 

perhitungan PPh Pasal 21. Karena penggunaan metode gross up 

berhubungan erat dengan laba perusahaan, biasanya metode gross up lebih 

sering diterapkan bagi perusahaan yang untung. Pemilihan pengakuan 

diatas biasanya dilakukan berdasarkan tax planning yang dibuat 

perusahaan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. 

Rumus gross up  yang digunakan untuk menghitung tunjangan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan adalah sebagai berikut: 

1. PKP s.d Rp 50.000.000 

Pajak = 0,05 x PKP Biaya Jabatan ≠ Maksimal 
 0,9525 

2. PKP di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 

Pajak = 0,15PKP – 5.000.000 Biaya Jabatan ≠ Maksimal 
                       0,2575 
 
Pajak = 0,15PKP – 5.000.000 Biaya Jabatan Maksimal 
                       0,85 

3. PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 

Pajak = 0,25PKP – 30.000.000 
  0,75 

4. PKP di atas Rp 500.000.000 

Pajak = 0,3PKP – 55.000.000 
          0,70 

Sumber : http://taxcenter.fe.unpad.ac.id/artikel.asp?ID=4 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 Kerangka Dasar Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

PPh 21 Karyawan 

 

Laba Bersih Setelah 
Pajak 

Laba Kotor 

Beban Gaji Pegawai 

 

PPh Badan 

 

Take  Home Pay 

Perencanaan Pajak 

Pajak Ditanggung 
Pegawai 

Pajak Ditanggung 
Perusahaan 

Diberikan 
Tunjangan PPh 
dengan Metode 

Gross up 

Diberikan 
Tunjangan PPh 
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Perencanaan pajak (tax planning) adalah tindakan penstrukturan yang terkait 

dengan konsekuensi potensial pajaknya, yang tekanannya pada pengendalian setiap 

transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Jadi, perencanaan pajak merupakan tahap awal 

untuk melakukan analisis secara sistematis dari berbagai alternatif perlakuan perpajakan 

dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. 

Perencanaan perpajakan (tax planning) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari manajemen perpajakan. Perencanaan perpajakan dapat diterapkan ketika wajib pajak 

akan memulai kegiatan usahanya sampai dengan penutupan usaha (likuidasi) jika ada. 

Perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban 

perpajakan (tax envasion) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (break 

the law). Namun demikian dalam prakteknya sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak 

melanggar aturan perpajakan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa 

ditafsirkan berbeda. Salah satu hal yang memerlukan perencanaan pajak yang baik 

adalah perencanaan pajak pada penghasilan atas jenis-jenis jasa yang atas imbalannya 

wajib dipotong pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21. 

Dengan melaksanakan perencanaan pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 

menggunakan metode ditanggung sendiri oleh karyawan, ditanggung oleh perusahaan, 

diberikan tunjangan pajak dan metode gross upmaka beban Pajak Badan terutang dapat 

dihemat dan juga dapat memberikan take home pay bagi karyawan yang besar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

 Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan di Kantor Bank Indonesia Pusat Jakarta 

pada Bagian Pelaksanaan Gaji dan Administrasi yang berlokasi di Jln. M. H. Thamrin 

No.2 Jakarta 10350. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang 

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang 

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada tanggal 23 November 2010 

sampai dengan tanggal 30 November 2010. Pada penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 1721-A1. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu dengan menemukan fakta-fakta dari 

pengumpulan data yang cukup diperoleh selama penelitian yang selanjutnya akan 

dianalisis dengan teori-teori yang ada. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi 

kasus yaitu studi yang dilakukan secara mendalam analisis kontekstual dalam 

permasalahan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan (Sekaran, 

2003:158). 

3.2 Data Yang Akan Dihimpun 

 Data yang dihimpun pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu : 
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian di tempat aktual 

terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari Bank Indonesia dan berupa hasil 

wawancara, seperti perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan dan data lainnya 

yang berkaitan dengan Topik penelitian. Data primer ini didapatkan dari 

pegawai yang berada di Bagian Pelaksanaan Gaji dan Administrasi, 

diantaranya adalah : 

1) Bapak Tjetjep Hasmitha 

2) Ibu Asti 

3) Ibu Tita 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada yaitu 

yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh penulis. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan adalah data dari luar 

perusahaan/lembaga atau yang berasal dari tinjauan pustaka serta literatur 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal pajak, ataupun internet. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang peniliti lakukan ada beberapa cara, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan tinjauan secara langsung 

ke Kantor Bank Indonesia Pusat untuk memperoleh data dan keterangan-

keterangan yang dibutuhkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik 
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ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu pengumpulan yang 

dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab untuk 

mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan Bagian Pelaksanaan Gaji dan 

Administrasi karena bagian ini merupakan bagian yang sangat 

berpengaruh pada penelitian yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di 

waktu silam. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengambil dokumen 

berbentuk surat yaitu Surat Pemeberitahuan (SPT). 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data sekunder yang akan 

mendukung penelitian ini dengan cara mengumpulkan teori-teori baik dari 

buku, Jurnal Ilmiah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran 

Pajak, Surat Keputusan Menteri Keuangan maupun literatur-literatur lainnya 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif 

dan kuantitatif, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian 

dianalisa dan dihitung secara matematis lalu diintepretasikan data dan fakta yang 
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diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan 

membandingkan data tersebut dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis 

menganalisa dan memperoleh suatu gambaran tentang perencanaan pajak PPh Pasal 21 

di Kantor Bank Indonesia Pusat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik 

pengolahan data yaitu, menghitung Take Home Pay karyawan danmenganalisa beban 

fiskal Bank Indonesia Pusat dengan menggunakan metode ditanggung sendiri oleh 

karyawan, ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan metode gross up. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Bank Indonesia 

4.1.1 Riwayat Singkat Bank Indonesia 

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai 

bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian pada 1953 

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk 

menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai  bank sentral, dengan tiga tugas utama 

di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia 

diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi 

bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.  

Pada 1968 Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank 

Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain  yang melakukan fungsi 

komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu 

Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaranproduksi dan 

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup 

rakyat.  

Pada 1999 babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-

Undanga No.23 tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada 2004 Undang-Undang 

Bank Indonesia diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 

2004 dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. 
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Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PerPPU) No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya  menjaga 

stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan 

perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses 

perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia dan 

berlaku hingga sekarang.  

4.1.2 Visi dan Misi Bank Indonesia 

Adapun Visi dan Misi dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 

• Visi 

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional 

maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta 

pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.  

• Misi 

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan 

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk 

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.  

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Indonesia 

Menurut Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No: 10/15/PDG/2008 

tentang organisasi Bank Indonesia.Secara sistematis Bank Indonesia terdiri dari 3 sektor 

dengan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya yaitu sebagai berikut : 
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a. Dewan Gubernur 

Menjalakan tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter 

secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan 

kebijakan umum  pemerintah di bidang perekonomian.  

b. Sektor Moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia 

berwenang : 

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi; 

2. Melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang termasuk tetapi 

tidak terbatas pada : 

• Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 

• Penetapan diskonto 

• Penetapan cadangan wajib minimum; 

• Pengaturan kredit atau pembiayaan. 

c. Sektor Perbankan 

Bank Indonesia menetapkan peraturan , memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan 

Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

d. Sektor Sistem Pembayaran 

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank 

Indonesia berwenang: 
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1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan 

jasa sistem pembayaran; 

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan tentang kegiatannya; 

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Dengan tingkatan struktur organisasi Bank Indonesia sebagai berikut: 

a. Gubernur 

b. Deputi Gubernur Senior 

c. Deputi Gubernur 

d. Direktur 

e. Deputi Direktur 

f. Kepala Bagian 

g. Deputi Kepala Bagian 

h. Kepala Seksi 

i. Staf 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Manajemen Pajak Yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

Bank Indonesia menetapkan PPh Pasal 21 dengan metode PPh Pasal 21 yang di-

Gross Up. Bank Indonesia dengan kata lain menanggung maupun memberikan tunjangan 

atas PPh para karyawan. Pemberian tunjangan bagi karyawan Bank Indonesia berupa : 

1. Tunjangan fungsional; 

2. Tunjangan kota; 

3. Tunjangan jabatan; 

4. Tunjangan cuti tahunan; 

Perencanaan PPh..., Muhammad Fikki Hidayah, Ak.-IBS, 2011



5. Tunjangan cuti besar;  

6. Penghargaan kesetiaan kerja; 

7. Tunjangan Hari Raya 

4.2.2 Perhitungan Perencanaan PPh Pasal 21 Pada Bank Indonesia 

Manajemen PPh Pasal 21 pada Bank Indonesia menetapkan bahwa PPh yang 

terutang pada para karyawannya ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia dengan 

metode Gross up. Maka, penulis akan melakukan perhitungan dengan metode yang 

diterapkan pada Bank Indonesia. Selain itu, penulis juga mencoba perencanaan PPh 

Pasal 21 dengan metode sebagai berikut: 

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (alternatif 1), 

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (alternatif 2), dan 

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (alternatif 3). 

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungannya adalah data karyawan tetap 

yang masih bekerja pada Bank Indonesia dimulai dari Januari sampai dengan bulan 

Desember 2009. Data yang digunakan sebagai sampel ialah sebanyak 15 orang 

karyawan. Berikut perhitungan perencanaan PPh Pasal 21. 
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 Nama : A 

 Jabatan : Peneliti Senior 

 Status : K/2 

Tabel 4.1 

Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang A 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4

 Rp      155.225.365,20  Rp      155.225.365,20  Rp      155.225.365,20  Rp      155.225.365,20 
95.213.792,06Rp        136.019.702,93Rp      

 Rp        51.027.555,50  Rp        51.027.555,50  Rp        51.027.555,50  Rp        51.027.555,50 
 Rp        40.115.887,37  Rp        40.115.887,37  Rp        40.115.887,37  Rp        40.115.887,37 
 Rp            838.216,96  Rp            838.216,96  Rp            838.216,96  Rp            838.216,96 
 Rp      287.298.759,72  Rp      287.298.759,72  Rp      287.298.759,72  Rp      287.298.759,72 
 Rp   534.505.784,75  Rp   534.505.784,75  Rp   629.719.576,81  Rp   670.525.487,68 

 Rp         6.000.000,00  Rp         6.000.000,00  Rp         6.000.000,00  Rp         6.000.000,00 
 Rp         7.993.144,56  Rp         7.993.144,56  Rp         7.993.144,56  Rp         7.993.144,56 
 Rp     13.993.144,56  Rp     13.993.144,56  Rp     13.993.144,56  Rp     13.993.144,56 
 Rp   520.512.640,19  Rp   520.512.640,19  Rp   615.726.432,25  Rp   656.532.343,12 
 Rp        19.800.000,00  Rp        19.800.000,00  Rp        19.800.000,00  Rp        19.800.000,00 
 Rp   500.712.640,19  Rp   500.712.640,19  Rp   595.926.432,25  Rp   636.732.343,12 

5%  Rp   50.000.000,00  Rp         2.500.000,00  Rp         2.500.000,00  Rp         2.500.000,00  Rp         2.500.000,00 
15%  Rp 200.000.000,00  Rp        30.000.000,00  Rp        30.000.000,00  Rp        30.000.000,00  Rp        30.000.000,00 
25%  Rp 250.000.000,00  Rp        62.500.000,00  Rp        62.500.000,00  Rp        62.500.000,00  Rp        62.500.000,00 
30%  Rp       712.640,19  Rp            213.792,06  Rp            213.792,06 
30%  Rp   95.926.432,25  Rp        28.777.929,68 
30%  Rp 136.732.343,09 41.019.702,93Rp        

95.213.792,06Rp      95.213.792,06Rp      123.777.929,68Rp    136.019.702,93Rp    
-Rp                        95.213.792,06Rp        95.213.792,06Rp        136.019.702,93Rp      

95.213.792,06Rp      -Rp                        28.564.137,62Rp      -Rp                            

Keterangan :

Iuran Pensiun atau JHT/THT

PPh Pasal 21

Gaji pokok
Tunjangan PPh
Tunjangan Lain-lain
Honorarium dan Imbalan Lain sejenisnnya
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, THR
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun
Pengurang :
Biaya Jabatan

Rp136.019.702,93

Keterangan

Penghasilan Bruto :

2. Tunjangan PPh (alternatif 4) Menggunakan metode gross up .
1. Tunjangan PPh (alternatif 3) diasumsikan sebesar PPh terutang pada alternatif 1.

Tunjangan PPh Setahun = [(0,3 x PKP)- Rp55.000.000]/ 0,70
[(0,3 x 500.712.640,19)-Rp 55.000.000] /0,7 

Tunjangan PPh
PPh yang dipotong dr Ph.Karyawan

Jumlah pengurang
Penghasilan Neto setahun
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 Terutang

Total
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*Tabel Perhitungan Perencanaan PPh Pasal 21 Pada Bank IndonesiaKaryawan B s.d O 

terlampir pada Daftar Lampiran 

4.2.3 Perbandingan Take Home Pay atas Perencanaan PPh Pasal 21 

Perbandingan take home pay dapat dihitung dengan menggunakan data hasil 

perhitungan diatas. Berikut adalah perbandingan take home pay beberapa karyawan. 

 Nama        : A 

 Jabatan : Peneliti Senior 

 Status : K/2 

Tabel 4.2 

Perhitungan Take Home Pay A 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

*Tabel Perbandingan Take Home Pay atas Perencanaan PPh Pasal 21Karyawan B s.d O 

terlampir pada Daftar Lampiran 

Perhitungan di atas memberikan informasi tentang besarnya take home pay 

beberapa karyawan dengan keempat alternatif. Tabel-tabel di atas menunjukan jumlah 

yang berbeda-beda. Selain jumlah iuran pensiun atau iuran THT/JHT yang dibayar 

sendiri oleh karyawan, jumlah pajak yang harus ditanggung karyawan dan tunjangan PPh 

yang diberikan perusahaan pada karyawan mempengarui take home pay para 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4
Penghasilan Bruto Setahun:
Gaji pokok & Tunjangan 246.368.808,10Rp    246.368.808,10Rp    341.582.600,10Rp    382.388.511,03Rp    
Pengurang:
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT  Rp       7.993.144,56  Rp       7.993.144,56  Rp       7.993.144,56  Rp       7.993.144,56 
PPh Pasal 21 95.213.792,00Rp     123.777.929,68Rp    136.019.702,93Rp    
Jumlah Take Home Pay 143.161.871,54Rp 238.375.663,54Rp 209.811.525,86Rp 238.375.663,54Rp 

Keterangan
Take Home Pay
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karyawannya. Take home pay para karyawan dengan jumlah yang paling besar adalah 

pada alternatif 2 dan alternatif 4. Hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk 

perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

4.2.4 Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Beban Fiskal 

Perusahaan 

Selanjutnya hal lain yang harus dipertimbangkan untuk menentukan alternatif 

yang baik dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah beban fiskal atas gaji 

para karyawan. Dalam pemilihan alternatif untuk perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 

21, beban fiskal atas gaji karyawan harus dibandingkan dengan beban komersial atas gaji 

para karyawan. Hal ini harus dilakukan karena perusahaan akan menanggung selisih 

antara beban fiskal dengan beban komersialnya. Adanya selisih antara beban fiskal dan 

beban komersial terjadi karena tidak semua beban yang ada pada laporan keuangan 

komersial dapat menjadi beban menurut fiskal. Berikut ini adalah perhitungan selisih 

biaya fiskal dengan biaya komersial atas gaji karyawan. 

Tabel 4.3 

Perhitungan Selisih Biaya Fiskal dengan Biaya Komersial A 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Keterangan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4
Biaya Fiskal:
Penghasilan Bruto 534.505.784,75Rp     534.505.784,75Rp     629.719.576,81Rp     670.525.487,65Rp     
Ditambah: Iuran Pensiun 3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         
Jumlah Biaya Fiskal 538.502.357,03Rp   538.502.357,03Rp   633.716.149,09Rp   674.522.059,93Rp   
Biaya Komersial:
Biaya Fiskal 538.502.357,03Rp     538.502.357,03Rp     633.716.149,09Rp     674.522.059,93Rp     
Ditambah: Iuran THT/JHT 3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         3.996.572,28Rp         
                PPh Pasal 21 95.213.792,06Rp       
Jumlah Biaya Komersial 542.498.929,31Rp   637.712.721,37Rp   637.712.721,37Rp   678.518.632,21Rp   
Selisih Biaya Fiskal & Komersial 3.996.572,28Rp       99.210.364,34Rp     3.996.572,28Rp       3.996.572,28Rp       
Ket: Diasumsikan Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua, masing-masing sebesar 50% dari Total Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT
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*Tabel Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Beban Fiskal 

PerusahaanKaryawan B s.d O terlampir pada Daftar Lampiran 

Selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal terlihat pada beberapa tabel diatas. Pada 

alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4 terdapat selisih beban komersial dan 

beban fiskal yang tidak terlalu besar. Sedangkan pada alternatif 2 selisih yang terjadi 

sangatlah besar. Hal ini disebakan karena perusahaan memberikan kenikmatan berupa 

pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Terlebih lagi ditambah dengan Iuran Jaminan 

Hari Tua. 

4.2.5 Analisis dan Pembahasan atas Keempat Alternatif Perencanaan PPh Pasal 

21 

Perhitungan perencanaan PPh Pasal 21 dengan keempat alternatif pada beberapa 

karyawan di atas, memberikan informasi bahwa masing-masing alternatif memberikan 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap take home pay, biaya komersial, serta selisih biaya 

fiskal dan biaya komersial. Pada awalnya penulis akan membagi dua bagian pertama 

alternatif yang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yaitu alternatif 1 dan kedua yang 

ditanggung oleh perusahaan alternatif 2, alternatif 3 dan alternatif 4.  

4.2.5.1 Alternatif Yang Ditanggung Oleh Karyawan 

Alternatif 1, memberikan take home pay yang paling kecil diantara ketiga 

alternatif lainnya. Besarnya jumlah take home pay pada 15 karyawan yang dijadikan 

sampel hanya sebesar Rp 1.837.426.901,63 . Hal itu disebabkan oleh penghasilan 

masing-masing karyawan harus dipotong PPh terutangnya tanpa ada tunjangan pajak. 

Tetapi, PPh terutang para karyawan tidak bisa menjadi pengurang laba Fiskal pemberi 

kerja, yaitu Bank Indonesia. Dari segi selisih biaya komersial dengan biaya fiskal yang 
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harus ditanggung perusahaan atas gaji para karyawan hanya dari Iuran JHT/THT. Dari 

tabel berikut ini dapat kita lihat hasil yang diberikan oleh Alternatif 1. 

Tabel 4.4 

Hasil Perencanaan PPh Pasal 21 Dengan Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Oleh 

Karyawan 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

4.2.5.2 Alternatif Yang Ditanggung Oleh Perusahaan 

Alternatif 2, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja memberikan 

dampak yang baik bagi karyawan. Karena atas penghasilan mereka, pihak pemberi kerja 

memberikan kebijakan untuk memenuhi kewajiban karyawan atas penghasilannya tanpa 

mengurangi penghasilan karyawan untuk memotong PPh terutangnya. Jumlah take home 

pay dari 15 karyawan yang dijadikan sampel sebesar Rp 2.394.042.616,30. Sementara itu 

dari pihak pemberi kerja, alternatif ini tentu saja sangat memberatkan. Karena akan 

Karyawan PPh Pasal 21 Terutang Take Home Pay Biaya Fiskal Biaya Komersial
1 95.213.792,00Rp          143.161.871,54Rp        538.502.357,03Rp        542.498.929,31Rp        
2 65.917.118,33Rp          206.322.939,63Rp        417.761.219,55Rp        420.525.468,27Rp        
3 39.402.952,00Rp          126.543.040,10Rp        311.985.239,06Rp        316.163.048,26Rp        
4 38.907.952,85Rp          127.698.039,25Rp        312.645.239,06Rp        316.823.048,26Rp        
5 35.558.820,18Rp          122.706.890,94Rp        296.180.654,07Rp        300.215.778,51Rp        
6 35.655.750,00Rp          122.807.022,32Rp        296.569.240,39Rp        300.604.361,80Rp        
7 30.964.672,54Rp          122.154.314,30Rp        273.594.200,51Rp        277.590.772,79Rp        
8 33.016.149,50Rp          126.667.406,54Rp        285.894.314,87Rp        289.890.887,15Rp        
9 32.614.332,20Rp          127.928.150,00Rp        286.927.045,64Rp        290.923.617,92Rp        
10 33.016.147,50Rp          126.667.408,54Rp        285.894.314,87Rp        289.890.887,15Rp        
11 25.160.441,70Rp          107.234.207,22Rp        231.626.322,11Rp        234.531.892,35Rp        
12 22.869.625,08Rp          103.218.851,38Rp        219.890.246,66Rp        222.654.495,38Rp        
13 27.157.880,31Rp          86.203.028,07Rp          248.130.554,98Rp        250.778.783,74Rp        
14 20.580.040,12Rp          94.056.865,90Rp          200.242.382,54Rp        202.865.309,78Rp        
15 20.580.040,12Rp          94.056.865,90Rp          200.242.382,54Rp        202.865.309,78Rp        

Jumlah 556.615.714,43Rp      1.837.426.901,63Rp   4.406.085.713,88Rp   4.458.822.590,45Rp   
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mengakibatkan biaya gaji pada laporan keuangan komersial sangat besar. Pada laporan 

keuangan komersial, biaya atas gaji untuk 15 orang karyawan yang menjadi sampel ialah 

sebesar Rp 5.038.413.345,70. Sedangkan, biaya gaji para karyawanyang boleh 

dibebankan dalam laporan keuangan fiskal tidak sebesar biaya yang boleh dibebankan 

pada laporan keuangan komersial. Biaya gaji 15 orang karyawan tersebut, yang 

dibebankan dalam laporan keuangan fiskal hanya sebesar Rp 4.406.085.713,88. Dengan 

demikian, selisih atas biaya dalam laporan keuangan komersial dengan biaya dalam 

laporan keungan fiskal atas biaya gaji cukup signifikan. Jumlah tersebut mencapai angka 

Rp 632.327.631,82 hanya untuk 15 orang karyawan. Adapun dampak yang dihasilkan 

jika PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh pemberi kerja dapat dilihat dari tabel 4.47  . 

Tabel 4.5 

Hasil Perencanaan PPh Pasal 21 Dengan Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Oleh 

Pemberi Kerja 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Karyawan PPh Pasal 21 Terutang Take Home Pay Biaya Fiskal Biaya Komersial
1 95.213.792,00Rp          238.375.663,54Rp        538.502.357,03Rp        637.712.721,37Rp        
2 65.917.118,33Rp          272.240.057,96Rp        417.761.219,55Rp        486.442.586,60Rp        
3 39.402.952,00Rp          165.945.992,10Rp        311.985.239,06Rp        355.566.001,11Rp        
4 38.907.952,85Rp          166.605.992,10Rp        312.645.239,06Rp        355.731.001,11Rp        
5 35.558.820,18Rp          158.265.711,12Rp        296.180.654,07Rp        335.774.598,69Rp        
6 35.655.750,00Rp          158.462.772,32Rp        296.569.240,39Rp        336.260.111,83Rp        
7 30.964.672,54Rp          153.118.986,84Rp        273.594.200,51Rp        331.530.485,21Rp        
8 33.016.149,50Rp          159.683.556,04Rp        285.894.314,87Rp        322.907.036,65Rp        
9 32.614.332,20Rp          160.542.482,44Rp        286.927.045,64Rp        323.537.950,12Rp        
10 33.016.147,50Rp          159.683.556,04Rp        285.894.314,87Rp        322.907.034,65Rp        
11 25.160.441,70Rp          132.394.648,92Rp        231.626.322,11Rp        259.692.334,05Rp        
12 22.869.625,08Rp          126.088.476,46Rp        219.890.246,66Rp        245.524.120,46Rp        
13 27.157.880,31Rp          113.360.908,38Rp        248.130.554,98Rp        277.936.664,05Rp        
14 20.580.040,12Rp          114.636.906,02Rp        200.242.382,54Rp        223.445.349,90Rp        
15 20.580.040,12Rp          114.636.906,02Rp        200.242.382,54Rp        223.445.349,90Rp        

Jumlah 556.615.714,43Rp      2.394.042.616,30Rp   4.406.085.713,88Rp   5.038.413.345,70Rp   
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Mengenai alternatif 3 yaitu pemberian tunjangan pajak pada karyawan, 

memberikan dampak yang baik bagi karyawan dan perusahaan. Dampak yang baik bagi 

karyawan ialah mereka mendapat tunjangan pajak dalam bentuk benefit in cash. 

Tunjangan tersebut memang menambah penghasilan bruto mereka dan mengakibatkan 

PPh yang terutang pun akan lebih besar dibandingkan dengan alternatif 1. Walaupun 

demikian, take home pay karyawan masih lebih besar dari pada take home pay yang 

diterima karyawan dengan alternatif 1. Hal ini terjadi karena sebagian PPh terutang 

karyawan telah ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh. Sementara itu, 

dampak baik bagi perusahaan ialah tunjangan PPh yang diberikan perusahaan pada 

karyawannya merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam 

laporan keuangan fiskal. Dalam laporan keuangan komersial, alternatif 3 menghasilkan 

beban gaji perusahaan atas 15 orang karyawan yang menjadi sampel ialah sebesar Rp 

5.014.577.514,42. Sedangkan, beban gaji yang dapat dibebankan dalam laporan 

keuangan fiskal dengan alternatif 3 ialah sebesar Rp 4.961.820.637,82 . Jumlah sebesar 

Rp 4.961.820.637,82 merupakan deductable expense. Jadi, dengan bertambahnya biaya 

yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal, maka penghasilan kena pajak 

perusahaan pun akan semakin kecil sehingga PPh Badan yang akan terutang pun akan 

semakin kecil. 
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Tabel 4.6 

Hasil Perencanaan PPh Pasal 21 Dengan Metode Diberikan Tunjangan PPh Pasal 
21

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Sedangkan alternatif 4 ialah pemberian tunjangan PPh sejumlah PPh terutang 

karyawannya dengan metode gross up. Alternatif ini sebenarnya hampir sama dengan 

alternatif 3, yaitu sama-sama memberikan tunjangan PPh pada karyawan. Bedanya hanya 

pada jumlah pemberian tunjangannya. Pada alternatif 4, tunjangan PPh diberikan 

sejumlah PPh terutang para karyawan sedangkan pada alternatif 3 hanya sebagian. 

Pemberian tunjangan PPh sebesar jumlah PPh, memberikan take home pay yang sama 

besarnya dengan jumlah take home pay pada alternatif 2, yaitu sebesar Rp 

2.394.042.616,30. Penerapan alternatif 4 ini akan mengakibatkan biaya gaji yang sangat 

tinggi yaitu sebesar Rp 5.190.429.452,78 , karena alternatif 4 memberikan tambahan 

penghasilan bruto pada karyawan. Walaupun biaya gaji yang dikeluarkan akan sangat 

tinggi, tetapi selisih antara biaya pada laporan keuangan komersial dengan biaya pada 

Karyawan PPh Pasal 21 Terutang Take Home Pay Biaya Fiskal Biaya Komersial
1 123.777.929,68Rp        209.811.525,86Rp        633.716.149,09Rp        637.712.721,37Rp        
2 82.176.145,33Rp          255.100.020,53Rp        482.797.327,48Rp        485.561.576,20Rp        
3 49.253.691,08Rp          156.095.253,82Rp        351.388.191,91Rp        355.566.001,11Rp        
4 48.634.941,08Rp          156.879.003,82Rp        351.553.191,91Rp        355.731.001,11Rp        
5 44.448.525,23Rp          149.376.005,99Rp        331.739.474,25Rp        335.774.598,69Rp        
6 44.569.750,00Rp          149.548.991,32Rp        332.225.209,39Rp        336.260.330,83Rp        
7 37.682.289,05Rp          146.401.370,39Rp        304.558.873,05Rp        308.555.445,33Rp        
8 41.270.186,88Rp          151.429.518,66Rp        318.910.464,37Rp        322.907.036,65Rp        
9 40.767.915,25Rp          152.388.899,39Rp        319.541.377,84Rp        323.537.950,12Rp        
10 41.270.185,88Rp          151.429.517,66Rp        318.910.462,37Rp        322.907.034,65Rp        
11 28.934.507,65Rp          128.620.582,97Rp        256.786.763,81Rp        259.692.334,05Rp        
12 26.300.068,53Rp          122.658.033,03Rp        242.759.871,74Rp        245.524.120,46Rp        
13 31.231.562,05Rp          109.287.226,63Rp        275.288.435,29Rp        277.936.664,05Rp        
14 23.667.045,84Rp          111.549.900,28Rp        220.822.422,66Rp        223.445.349,90Rp        
15 23.667.045,84Rp          111.549.900,28Rp        220.822.422,66Rp        223.445.349,90Rp        

Jumlah 687.651.789,37Rp      2.262.125.750,63Rp   4.961.820.637,82Rp   5.014.557.514,42Rp   
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laporan keuangan fiskal tidak terlalu besar. Dalam kasus ini misalnya biaya yang dapat 

dibebankan dalam laporan keungan fiskal sebesar Rp 5.137.692.576,18. Jadi, selisih 

antara biaya pada laporan keuangan komersial dengan biaya pada laporan keuangan 

fiskal hanya sebesar Rp 52.736.876,60. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.  . 

Tabel 4.7 

Hasil Perencanaan PPh Pasal 21 dengan Metode PPh Pasal 21 Yang Di-Gross Up 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Bila dibahas lebih jauh lagi, pemberian tunjangan pajak pada alternatif 3 atau 

alternatif 4 akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan dan karyawannya. 

Perusahaan memang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk gaji karyawannya, 

karena perusahaan memberikan tambahan penghasilan pada karyawannya berupa 

tunjangan pajak. Tetapi biaya yang besar tersebut dapat menjadi pengurang laba bruto 

Karyawan PPh Pasal 21 Terutang Take Home Pay Biaya Fiskal Biaya Komersial
1 136.019.702,93Rp        238.375.663,54Rp        674.522.059,93Rp        678.518.632,21Rp        
2 87.889.491,10Rp          272.240.057,96Rp        505.650.710,65Rp        508.414.959,37Rp        
3 52.537.270,48Rp          165.945.992,10Rp        364.522.509,54Rp        368.700.318,74Rp        
4 51.877.270,48Rp          166.605.992,10Rp        364.522.509,54Rp        368.700.318,74Rp        
5 47.411.760,23Rp          158.265.711,12Rp        343.592.414,30Rp        347.627.538,74Rp        
6 47.541.000,00Rp          158.462.772,32Rp        344.110.240,39Rp        348.145.361,83Rp        
7 39.921.494,00Rp          153.118.986,84Rp        313.515.695,06Rp        317.512.267,34Rp        
8 44.021.532,68Rp          159.683.556,04Rp        329.915.847,55Rp        333.912.419,83Rp        
9 43.485.776,25Rp          160.542.482,44Rp        330.412.821,89Rp        334.409.394,17Rp        
10 44.021.531,93Rp          159.683.556,04Rp        329.915.846,80Rp        333.912.419,08Rp        
11 29.600.519,20Rp          132.394.648,92Rp        261.226.841,31Rp        264.132.411,55Rp        
12 26.905.441,26Rp          126.088.476,46Rp        246.795.687,92Rp        249.559.936,64Rp        
13 31.950.447,42Rp          113.360.908,38Rp        280.081.002,40Rp        282.729.231,16Rp        
14 24.211.811,91Rp          114.636.906,02Rp        224.454.194,45Rp        227.077.121,69Rp        
15 24.211.811,91Rp          114.636.906,02Rp        224.454.194,45Rp        227.077.121,69Rp        

Jumlah 731.606.861,78Rp      2.394.042.616,30Rp   5.137.692.576,18Rp   5.190.429.452,78Rp   
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perusahaan yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan 

demikian, PPh Badan perusahaan pun akan semakin kecil. Berikut ini perhitungannya. 

Tabel 4.8 

Perhitungan PPh Badan Dengan Keempat Alternatif 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

Terbukti bahwa pemberian tunjangan pajak dapat membantu mengurangi PPh 

terutang badan. Pada alternatif 1 dan alternatif 2 besarnya PPh badan terutang sebesar Rp 

28.000.000.000,00. Sedangkan pada alternatif 3 dan alternatif 4, PPh badan terutangnya 

masing-masing sebesar Rp 279.844.394.221,30 dan Rp 279.795.150.078,55. Hal itu 

disebabkan oleh bertambahnya beban perusahaan atas gaji para karyawan karena 

perusahaan memberikan tunjangan PPh dalam bentuk uang dan sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh dalam 

bentuk uang tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. 

 

 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4
Laba Sebelum Tunjangan PPh 1.000.000.000.000,00Rp      1.000.000.000.000,00Rp      1.000.000.000.000,00Rp      1.000.000.000.000,00Rp      
Tunjangan PPh -Rp                                    -Rp                                    555.734.923,94Rp                731.606.862,33Rp                
Penghasilan Kena Pajak 1.000.000.000.000,00Rp      1.000.000.000.000,00Rp      999.444.265.076,06Rp         999.268.393.137,67Rp         

28% 280.000.000.000,00Rp         280.000.000.000,00Rp         279.844.394.221,30Rp         279.795.150.078,55Rp         

Misalkan : 1. Laba bersih laporan keuangan fiskal sebelum tunjangan PPh diasumsikan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 ;
                  2. Tunjangan PPh sebesar Rp 555.734.923,94 untuk Alternatif 3 dan Rp 731.606.862,33 untuk Alternatif 4 di dapat dari total 
                       penjumlahan tunjangan PPh dari karyawan A s.d karyawan O pada masing-masing alternatif

PPh BadanKeterangan
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4.2.6 Metode Perencanaan Pajak Yang Efisien dan Dapat Memberikan 

KontribusiPenghematan Pajak Terbesar 

Manajemen pajak yang baik harus mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meminimalkan beban dan memaksimalkan laba. Dalam penerapan pengakuan PPh Pasal 

21 terutang karyawan terdapat 2 metode, pertama PPh Pasal 21 terutang sepenuhnya 

ditanggung oleh karyawan; kedua PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan. 

PPh Pasal 21 terutang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan  

Metode gross up besarnya PPh Badan Bank Indonesia dapat lebih hemat 

dikarenakan adanya tunjangan yang diberikan karyawan sebesar PPh Pasal 21 yang 

dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan. Selain itu, bagi karyawan juga lebih 

senang karena take home pay lebih besar, karena tidak dipotong pajak.  

Secara keseluruhan penggunaan metode gross up dapat diterapkan dalam rangka 

perencanaan pajak yaitu memenuhi beban pajak terutang perusahaan lebih efektif dan 

efisien, karena selain memberikan kontribusi berupa penghematan terhadap beban pajak 

perusahaan juga penerapan gross up akan memperbesar laba setelah pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis perencanaan PPh Pasal 21 pada Bank Indonesia pada 

tahun 2009 maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masing-masing alternatif memberikan jumlah yang berbeda mengenai take home 

pay para karyawan. Alternatif yang memberikan take home pay paling besar 

untuk para karyawan ialah jika PPh Pasal 21 para karyawan ditanggung oleh 

perusahaan ataupun dengan metode gross up. Kedua metode tersebut 

memberikan jumlah yang sama besar mengenai take home pay para karyawan. 

Pada alternatif PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, besarnya penghasilan 

kena pajak karyawan tidak lagi dikurangkan oleh PPh Pasal 21 terutangnya 

karena telah ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan, pada metode gross up 

penghasilan kena pajak para karyawan masih harus tetap dikurangkan oleh PPh 

Pasal 21 terutangnya, tetapi para karyawan mendapatkan tunjangan PPh Pasal 21 

yang menambah penghasilan mereka sebesar nilai PPh Pasal 21 terutangnya. 

Pada alternatif 1, jumlah take home pay lebih kecil dari alternatif lainnya karena 

atas penghasilan mereka, masih dikurangi oleh PPh Pasal 21 terutangnya tanpa 

ada pemberian tunjangan PPh maupun penangguhan PPh oleh perusahaan. 

 

2. Biaya fiskal dan biaya komersial atas gaji para karyawan pada Bank Indonesia 

yang paling minimum ialah jika PPh Pasal 21 para karyawan ditanggung sendiri 

oleh karyawan dan tanpa diberikan tunjangan PPh pada para karyawan, yaitu 

seperti pada alternatif 1. Karena pada dasarnya PPh Pasal 21 terutang karyawan 
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ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia maka, biaya atas gaji para karyawan 

akan lebih besar jika PPh Pasal 21 menggunakan metode ditanggung oleh 

perusahaan dan metode gross up. Pada Laporan Keuangan Komersial kedua 

alternatif tersebut memiliki jumlah yang sama besarnya atas biaya gaji para 

karyawan. Sedangkan pada Laporan Keuangan Fiskal, besarnya biaya pada kedua 

alternatif tersebut tidaklah sama. Karena biaya atas PPh Pasal 21 para karyawan 

yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat menjadi biaya sebagai pengurang 

penghasilan bruto perusahaan. Sehingga penghasilan kena pajak badan akan lebih 

besar. Lain halnya dengan metode gross up pada metode ini perusahaan tidak 

menanggung PPh Pasal 21 para karyawannya melainkan memberikan tambahan 

penghasilan bruto para karyawan berupa tunjangan PPh sejumlah PPh 

terutangnya. Jadi, PPh badan terutang pun akan lebih kecil jika menggunakan 

metode gross up. 

 

5.2 Saran 

Dalam penulisan skripsi ini Penulis juga memberikan saran untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan perencanaan pajak adalah bagi Bank 

Indonesia, dalam perencanaan PPh Pasal 21 yang sebagaimana PPh terutang karyawan 

ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bank Indonesia sebaiknya menggunakan alternatif 1 

(Metode Ditanggung Oleh Karyawan) karena dengan menggunakan alternatif tersebut, 

beban komersial Bank Indonesia dapat lebih kecil karena tidak perlu menanggung PPh 

21 karyawan. Akan tetapi Bank Indonesia menggunakan sistem pajak ditanggung oleh 

perusahaan sehingga Bank Indonesia sebaiknya tetap menggunakan alternatif 4 (Metode 

Gross Up) karena dengan menggunakan alternatif tersebut, karyawan mendapatkan take 
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home pay yang paling besar hal ini membuat karyawan merasa senang karena pajaknya 

telah ditanggung pihak Bank Indonesia. Selain itu juga, penghasilan bruto dalam laporan 

keuangan fiskal akan lebih kecil karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat menjadi 

pengurang penghasilan bruto. Sehingga, PPh Badan Bank Indonesia akan lebih kecil dan 

perencanaan pajak berhasil dilakukan.  
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