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ABSTRACT 

 

 Most business players regard tax payment as expenses so that they will minimize 

tax expenses in order to optimize business profitability. Such undertaking is done by 

implementing tax management in such way that tax minimization is within the tax 

regulations. This study is aimed at understanding tax management implemented by 

PT.”X”. 

 

 The applicable method is descriptive analysis, which will describe field findings 

and literature study. Primary data is collected through interview with competent parties 

and secondary data is collected by tracking of the data required in the study object. The 

collected data is analyzed descriptively and quantitatively. 

 

 Result of this study indicates that PT.”X” has not been implemented optimum tax 

management. This can be seen from the underpaid tax amounting to Rp. 

20.417.628.807,-in 2010. This underpayment is due to the company has not been 

implemented in an optimal tax management. This also indicates that administratively 

PT.”X” tax liability may not fully compliant with tax regulations since the company may 

not implement appropriate tax rules. Based on PT.”X” Annual Corporate Income Tax 

Return (SPT PPhBadan) fiscal year 2010. The itens that can be optimized on employee 

expenses such as healthcare allowance, tax allowance, meal allowance, donation & 

prize and entertainment expense. From this study, the company should prepare business 

and other entertainments list to eliminate fiscal correction for entertainment cost. 

Furthermore, the company should be aware of its financial performance to enable 

establishment of appropriate tax plan and minimize tax payables.   

 

  

Keyword: Tax Management, tax planning, tax avoidance 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini tumpuan pembiayaan pembangunan ada pada sektor perpajakan 

sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi pembiayaan 

pembangunan. Salah satu kewajiban terhadap pemerintah yang harus ditanggung 

oleh perusahaan adalah membayar pajak. Pajak tersebut sebagai konsekuesi dari 

berbagai fasilitas yang telah dinikmati oleh perusahaan selama menjalankan 

oprasinya. Uang yang berasal dari penerimaan pajak selajutnya digunakan untuk 

membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik sepeti jalan, sekolah dan rumah 

sakit. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Gunadi bahwa motivasi 

utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan 

pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik (Gunadi, 2002:21). Berbagai 

fasilitas publik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

 

 Dari sudut pandang perusahaan, asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi 

laba, sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of 

return on investment. Hal itu berlaku baik bagi perusahaan yang berstatus perusahaan 

go public atau belum, yang lebih lanjut akan mempengaruhi kebijakan pembagian 

dividen (Erly Suandy, 2003:6). 
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 Dalam praktek bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak 

sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 

mengoptimalkan laba, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka 

menajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban 

membayar pajak, kerena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, rate of 

return dan cash flow. Pengelolaan kewajiban tersebut sering diasosiasikan dengan 

suatu elmen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. 

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan, yaitu aktivitas yang 

berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa 

tujuan secara menyeluruh (Erly Suandy, 2003:6). Dengan menerapkan manajemen 

pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahan dapat memperoleh tingkat 

keuntungan yang memadai dengan sekaligus meningkatkan likuiditas. 

 

 Perancanaan pajak perlu dilaksanakan bukan selalu dikarenakan oleh usaha-usaha 

penggelapan pajak tetapi merupakan keharusan bagi perusahaan atau organisasi yang 

berorientasi pada profit dimana setiap rupiah penghematan atas segala jenis beban 

yang seharusnya tidak dikeluarkan, termasuk beban pajak yang seharusnya tidak 

terutang \akan sangat membantu perusahaan mempertahankan keberlangsungan 

hidupnya serta kesejahteraan para shareholders dan stakeholders termasuk karyawan 

perusahaan yang bersangkutan.  

 

 Manajemen pajak salah satunya digunakan dalam rangka penghematan pajak (tax 

saving). Manajemen pajak dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga 
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pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam implementasinya tidak 

menimbulkan persoalan seperti kesalan mengisi SPT, terjadi kurang bayar, telat 

bayar, dokumen yang kurang lengkap dan lebih bayar. Tidak jarang dalam rangka 

penghematan pajak, sebuah perusahaan juga melakukan cara yang tidak dibenarkan, 

seperti penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Balter yang dikutip Zain, tax 

evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau 

tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan 

ketentuan yang berlaku sebgai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan 

(Mohammad Zain, 2005:9). Selain itu, dalam rangka menghemat pajak, sering kali 

wajib pajak juga melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut 

Mortenson yang dikutip Zain, penghindaran pajak adalah usaha suatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. 

Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 

perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak 

untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau merugikan beban pajak dengan 

cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pajak (Mohammad Zain, 2005:49). 

 

 Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memliki 

tujuan penting. Pertama, sebagai usaha mengefisienkan beban pajak yang masih 

dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kedua, mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga 

terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana. Ketiga, melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-

Implementasi Manajemen..., Rendika Pratama Sodik, Ak.-Ibs, 2013



4 

 

undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan 

fungsi keuangan (Mohammad Zain, 2005:7). Dengan demikian, pada dasarnya 

penerapan manjemen pajak dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar tidak 

merugikan perusahaan dan perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungannya. Oleh 

karena itu, setiap perusahaan sudah seharusnya menerapkan manajemen pajak secara 

baik dan benar. 

 

 PT.”X”, Sebagai perusahaan swasta yang bergerak dibidang manufaktur juga 

telah berusaha menerapkan manajemen pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan untuk 

menghindarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kewajiban 

perpajakan. Meskipun PT.”X” telah menerapkan manajemen pajak, tetapi hasilnya 

belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya lebih bayar yang nilainya cukup 

besar yang dialami oleh PT.”X” pada tahun 2009 dan 2010, sebagai mana tampak 

dalam perhitungan berikut. 

Tabel 1.1 

Perhitungan Pajak PT.”X”, tahun 2009 dan 2010 

Keterangan 2010 2009 

PPh terutang :  

Dikurangi : 

 Kredit pajak : 

 - Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri 

  - PPh Pasal 22 yang dipotong pihak ketiga. 

48.846.307.250 

 

 

(14.854.965.000) 

(13.569.553.443) 

12.008.549.840 

 

 

(27.609.616.092) 

(16.458.718.166) 
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  - PPh Pasal 23 (4.160.000) (30.000.000) 

PPh kurang (lebih) bayar 20.417.628.807 (32.089.784.418) 

     Sumber : Kertas kerja perhitungan PPh Badan PT.“X” 

 

 Dari tabel perhitungan di atas terlihat PPh badan terjadi lebih bayar cukup besar 

pada tahun 2009 dan kurang bayar yang cukup besar juga pada tahun 2010 pada 

PT.”X”. Hal ini merupakan indikasi bahwa penerapan manajemen pajak belum 

sepenuhnya berhasil. Adanya lebih bayar berarti akan mengakibatkan dilakukannya 

pemeriksaan pajak oleh kantor pajak. Karena dengan lebih bayar tersebut 

mengindikasikan bahwa perusahaan akan melakukan restitusi atas pajak yang lebih 

bayar tersebut. Dengan adanya restitusi berarti wajib pajak juga harus menyiapkan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses restitusi. Biasanya uang yang 

terlanjur dibayarkan dan berada di kas negara akan memerlukan waktu lama 

dikembalikan kepada wajib pajak. Begitu juga untuk kurang bayar tang terlalu besar 

seharusnya dapat lebih diefisiensikan lagi agar dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

 

 Alasan pemilihan tahun pajak 2009 dan 2010 karena pada tahun 2009 tersebut 

perusahaan mulai mencoba melakukan manajemen pajak dan berlanjut ke tahun 2010 

dimana penelitian berfokus di tahun 2010. Penulis ingin menganalisa apakah ada 

alternatif lain yang lebih menguntungkan dari segi pembayaran pajak. Hal ini antara 

lain disebabkan oleh hutang pajak pada pajak penghasilan badan jauh berbeda jika 

dibandingkan dengan tahun pajak sebelum melakukan perencanaan pajak (tax 

planning) yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah manajemen pajak yang diimplementasikan PT.”X” telah berhasil 

dilaksanakan? 

2. Aspek-aspek apakah yang dapat dioptimalkan PT.”X” dalam manajemen pajak 

untuk mengurangi pajak? 

3. Apakah dengan melakukan manajemen pajak PT.”X” dapat melakukan 

penghematan pajak? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Karena pembahasan manajemen pajak begitu luas dan banyak materi yang dapat 

dibahas, maka penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada masalah perencanaan pajak yang 

berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan yang khususnya berkaitan dengan pajak 

penghasilan berdasarkan SPT tahun pajak 2010 pada akun-akun yang dapat dioptimalkan 

untuk mengurangi kewajiban pajak yaitu biaya karyawan atas tunjangan kesehatan, 

tunjangan pajak, biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan & hadiah dan biaya 

perjamuan (Entertainment). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT.”X” telah 

berhasil dilaksanakan. 

2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang dapat dioptimalkan PT.”X” dalam 

manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak. 

3. Untuk mengetahui penghematan pajak PT.”X” dengan melaksanakan manajemen 

pajak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk pihak manajemen dalam pengembalian 

keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan aspek perpajakan pada 

masa yang akan datang. 

2. Untuk menambah pengatahuan peneliti di bidang perpajakan, khususnya tentang 

manajemen pajak penghasilan perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

 

Sistematika penulisan karya akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara 

sederhana dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Bab I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan literature yang akan mendukung tema 

penelitian, yang meliputi manajemen pajak, perencanaan pajak, implementasi pajak, 

pengendalian pajak dan depresiasi. 

 

Bab III : Metodelogi Penelitian 

 Pada bab ini berisikan uraian desain penelitian, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data dan metode analisa data. 

 

Bab IV : Hasil penelitian 

 Pada Bab ini penulis akan menganalisa implementasi manajemen pajak 

berdasarkan data yang diperoleh penulis dan akan membandingkan antara pelaksanaan 

kewajiban perpajakan dengan teori manajemen pajak. 
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Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian data pada Bab IV, penulis selanjutnya mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan dalam manajemen pajak. 
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BAB II 

Landasan Teori 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pajak 

 Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungki untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Erly Suandy, 2003:6). Lebih lanjut 

Suandy mengatakan bahwa tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba 

yang seharusnya. Menurut Lumbantoruan (2003:353), diluat negeri, manajeman pajak 

popular disebut dengan istilah perencanan pajak (tax planning). Lebih lanjut dikemukan 

bahwa jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan benar, kemungkinan dikemudian 

hari perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan manajeman pajak yang baik, dapat 

memperkuat keuangan sehingga bank dan mitra usahanya semakin percaya atas 

perusahaan. Karena manajeman pajak pada intinya lebih banyak membahas tentang 

perencanaan pajak (tax planning), maka dalam tinjauan literature ini lebih banyak 

dibahas tentang teori perencanaan pajak. 

 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Pajak 

Menurut Zain (2005:66) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui 

fungsi utama manajemen pajak yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Perencanaan pajak 

(tax planning), (2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan (3) 
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pengendalian pajak (tax control). Masing-masing aspek tersebut secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

2.1.2 Perencanaan Pajak (tax planning) 

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (tax planning) 

 Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam usaha pengehematan pajak. Pada 

tahap ini dilaksanakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, 

dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. 

Umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan 

kewajiban pajak. 

 Menurut Larry, Friedman dan Susan (1994:126) perencanaan pajak didefinisikan 

sebagai tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the 

minimization of tax liability in current and future tax period. Sementara menurut Lyons 

Susan (1996;303) perencanaan pajak adalah arrangements of a person’s business and u 

or private affairs in order to minimize tax liability. 

 Sementara itu menurut Zain, perencanaan pajak didefinisikan sebagai tindakan 

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya 

kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah 

bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan 

distransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan 

bukan penyeludupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak akan ditolerensi 

(Mohammad Zain, 2005:67). 

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar 
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peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan 

tax evasion. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax 

payer’s affairs so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative 

overtones, for example I is use to describe avoidance achieved of loopholes, 

ambiguities anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed 

to counter avoidance has become more commonplace and often involves 

highly complex provisions. (Lyons Susan, 1996:293) 

2. Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, 

is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating 

assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax 

foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so 

the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of 

income to other tax payers with lower marginal tax rates and talking 

advantage of tax incentives. (Lyons Susan, 1996:295) 

 

Untuk penulisan karya akhir ini pembahasanya dititik beratkan pada tax 

avoidance karena sesuai dengan prinsip manajemen pajak bahwa 

penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku 

dibidang perpajakan. 

 

2.1.3.2 Motivasi Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax 

planning), namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu: Kebijakan 

perpajakan (tax policy), Undang-undang perpajakan (tax law), dan administrasi 

perpajakan (tax administration) menurut Suandy (2003:11) 

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagi sasaran 

yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan 
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pajak (tax policy), berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong 

dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning), yaitu: 

a. Pajak yang akan dipungut  

Menurut Suandy (2003:11) Dalam sistem perpajakan modern ada berbagai tipe 

pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun 

tidak langsung dan cukai seperti: 

1) Pajak Penghasilan badan dan perseroan 

2) Pajak atas capital gains  

3) Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, lain-lain 

4) Pajak atas impor, ekspor serta Bea masuk 

5) Pajak atas undian atau hadiah 

6) Bea Materai 

Adanya berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-

masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak – sendiri, misalnya Bea 

masuk akan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak atau bisa diminta restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (out put), 

sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak 

yang data mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (after tax return). 

Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan cash flow perusahaan perlu 

adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan 

terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga diketahui berapa penghasilan 

bersih setelah pajak. 

b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak 
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Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut “the classical system” 

dengan pemisahan (separate entity) pemajakan antara badan usaha dengan pribadi 

pemiliknya (pemegang saham) yang berpotensi menimbulkan pajak ganda. Adanya 

perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari badan usaha 

pemegang saham perotangan dan kepada pemegang saham usaha (inter-corporate 

dividend) dapat menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak agar beban pajak 

rendah dan meringankan cash flow perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk 

tujuan yang lain. 

c. Apa saja yang merupakan objek pajak 

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara 

ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban 

pajaknya rendah. 

d. Berapa besarnya tarif pajak 

Adanya penerapan tarif progresif dan tarif yang berubah untuk setiap bagian 

penghasilan yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan perencana pajak akan 

berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.   

e. Bagaimana prosedurnya 

Adanya self assessment system dan payment system mengharuskan 

Perencana pajak untuk merencanakan pajak (tax planning) dengan baik. Saat ini 

system pemungutan di Indonesia pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh 

restitusi memerlukan waktu dan biaya. 

2. Undang-undang perpajakan (tax law) 

Disadari bahwa kenyataan dimana pun tidak ada undang-undang yang yang 

mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Dalam pelaksanaannya selalu diikuti 
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oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan dan direktur Jendral Pajak). Oleh karena itu tidak ketentuan 

pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena 

disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain 

yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (loopholes) bagi 

wajib pajak untuk menganalis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk 

digunakan perencanaan yang baik. 

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 

Indonesia merupakan Negara yang luas wilayahnya dan banyak 

penduduknya, dan sebagai Negara yang sedang membangun (developing country) 

masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara 

memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak 

(tax planning) agar terhindar dari denda administrasi maupun sanksi pidana karena 

adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu 

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum 

efektif. 

 

2.1.3.3 Perencanaan Pajak yang Diperkenankan 

Tax Planning yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (2003:19) dapat 

ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, mencari keuntungan sebesar-besarnya dari 

pengecualian dan potongan yang diperkenenankan. Misalnya, pendidikan, perbaikan 

kantor, pemasaran dan lain-lain. Maksudnya, dari pada mengeluarkan uang untuk 

membayar pajak lebih besar lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya 

bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. 
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 Kedua. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. 

Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp 600 juta dapat memilih 

perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif pasal 17 dengan tariff 

terendah 5%. Lalu bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi lebih menguntungkan 

dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan “dua kali”, yakni 

saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat pemilik menerima dividen. 

 Ketiga. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur 

penggunaan tariff pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus. 

 Kempat, menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori 

pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak bisa ditunda, 

penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda 

penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan 

pada tahun berikutnya. Beberapa area yang memungkinkan tax planning: 

1. PPh 21, dengan memanfaatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah secara 

maksimal. Misalnya membuat system pengkajian yang diselaraskan dengan fasilitas 

tersebut. PTKP karyawan agar dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah pajak 

terhutang. 

2. PPh Badan dalam tahun berjalan, beban dipercepat, penyusutan mengambil tariff 

yang paling tinggi (saldo menurun), perolehan aktiva dimajukan agar dapat segera 

disusutkan, pembiayaan pembelian aktiva dengan mengangsur (leasing). 

3. PPN dan PPnBM, dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, 

perusahaan sebaiknya memperoleh barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) dari 

pengusaha kena pajak (PKP) agar pajak masukannya dapat dikreditkan. Jangan 

sampai ada faktur pajak masukan yang tidak terkreditkan karena keteledoran. Selain 
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itu, dalam penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan 

faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan 

BKP/JKP. Ini akan menunda pengakuan pendapatan dan menunda PPN keluaran. 

 

2.1.3.4 Aspek-aspek Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak mensyaratkan bahwa harus dilakukan tanpa melanggar 

hukum, baik hokum pajak atau hokum lainnya. Hal ini perlu dipertegas karena, kerangka 

berifikir dalam merencanakan pajak dalam aspek aspeknya adalah tidak boleh melanggar 

hukum. Beberapa instrumen perencanaan pajak adalah sebagai berikut (Erick dan 

Suwarta, 2004:38) : 

 

1. Memotret prospek masa depan 

Perencanaan pajak yang dilakukan adalah untuk mengurangi beban pajak yang 

akan dipikul perusahaan di masa sekarang dan masa datang. Bila perusahaan berprospek 

meraih laba dimasa datang, maka perencanaan pajak perlu dilakukan agar beban 

pajaknya secara efektif dapat dikurangi dengan menekankan pada besarnya PPh Badan 

karena PPh Badan mempunyai tingkat tarif yang relative tinggi, yaitu 25% dari 

Penghasilan kena pajak. Namun bila perusahaan berada pada tingkat operasi yang kurang 

menguntungkan, atau telah mengalami kerugian besar baik kerugian berjalan ataupun 

akumulasi kerugian yang besar, maka dengan sendirinya beban perpajakan PPh badan 

akan berkurang sehingga perencanaan perpajakan lebih menekankan pada besarnya 

pemotongan dan pemungutan.  
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2. Mendefinisikan revenue dan expense perusahaan 

Mendefinisikan revenue (pendapatan) dan expense (biaya) di sini adalah 

melakukan identifikasi jenis pendapatan dan biaya perusahaan dikaitkan dengan pasal 4, 

6, dan 9 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Pendapatan berdasarkan akuntansi 

dibagi berdasarkan peraturan perpajakan menjadi dua kelompok besar, yaitu objek pajak 

dan bukan objek pajak. Selanjutnya objek pajak ada yang dikenakan PPh Final dan tidak 

final. Sementara untuk biaya menurut akuntansi dibagi berdasarkan peraturan perpajakan 

menjadi pengurang penghasilan burto dan bukan merupakan pengurang penghasilan 

bruto. Identifikasi ini dilakukan agar proses estimasi PPh Badan terutang untuk masa 

datang lebih tepat karena adanya koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan estimasi tersebut. 

 

3. Pembelian Aktiva 

Saat pembelian aktiva merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan 

pajak. Hal ini berkaitan dengan saat pengakuan dimulainya penyusutan yang berdampak 

pada biaya besarnya penyusutan yang akan dilaporkan. Perencanaan yang baik dalam 

melakukan pengeluaran barang modal akan mampu mengurangi kewajiban pembayaran 

pajak yang menjadi beban tahun berjalan. 

 

4. Penyusutan dan Amortisasi serta Interaksi kelompok Aktiva 

Beberapa industry, khususnya industry padat modal, penyusutan merupakan hal 

yang cukup dominan, karena dapat menjadi porsi terbesar dari komponen biaya 

perusahaan. Perlakuan dan pengukuran penyustan ini digunakan untuk semakin 

mempercepat alokasi biaya penyustan ini di dalam laporan keuangan akan semakin 

menguntungkan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dari segi waktu penyusutan, 
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semakin baik. Ada banyak metode penyusutan yang dapat digunakan oleh perusahaan 

namun untuk keperluan perpajakan hanya ada dua yang diakui, yaitu metode garis lurus 

dan metode saldo menurun. 

Alokasi biaya penyusutan dapat berbeda dari suatu perusahaan kepada 

perusahaan lain, dan umumnya perusahaan mencatatkan perlakuan waktu yang berbeda 

untuk aktiva yang sama karena adanya perbedaan dalam melakukan estimasi masa 

manfaat. Terkadang suatu aktiva dapat masuk dalam dua atau lebih kelompok 

sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Penentuan waktu yang lebih singkat 

dalam melakukan alokasi biaya ini dalam bentuk penyustan, akan lebih menguntungkan 

perusahaan dari segi keuangan. Oleh karena itu, semakin cepat suatu aktiva disusutkan, 

maka semakin meringankan beban keuangan perusahaan. 

Amortisasi harta tak berwujud yang digunakan dalam perusahaan untuk menagih 

dan memelihara penghasilan dilakukan dengan tarif berdasarkan masa manfaatnya 

seperti penyusutan aktiva tetap berwujud. Dalam UU No 36 tahun 2008 terdapat 

perubahan dalam menghitung penyusutan dan amortisasi yang diatur dalam pasal 11 dan 

11A sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Tarif Amortisasi Aktiva Tetap Tak Berwujud 

Kelompok Harta 
Tak Berwujud 

Masa 
Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Metode Garis 
Lurus 

Tarif Penyusutan 

Metode Saldo 
Menurun Ganda 

I. Kelompok I 4 Tahun 25% 50% 

 Kelompok II 8 Tahun 12,5% 25% 

 Kelompok III 16 Tahun 6,25% 12,5% 

 Kelompok IV 20 Tahun 5% 10% 
Sumber: Undang-undang PPh No.36 tahun 2008 

Sementara itu, untuk tarif penyustan aktiva tetap dapat dilihat dalam table berikut 

ini. 
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Tabel 2.2. Tarif Penyusutan Aktiva Tetap  

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif 

PenyusutanMetode 

Garis Lurus 

Tarif Penyusutan 

Metode Saldo 

Menurun 

I. Bukan Bangunan    

 Kelompok I 4 Tahun 25% 50% 

 Kelompok II 8 Tahun 12,5% 25% 

 Kelompok III 16 Tahun 6,25% 12,5% 

 Kelompok IV 20 Tahun 5% 10% 

II. Bangunan :    

 Permanen 20 Tahun 5%  

 Tidak Permanen 10 Tahun 10%  

Sumber: Undang-undang PPh No.36 tahun 2008 

 

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan 

menurut kriteria berikut (Lumbantoruan, 2003:181) : 

1. Berdasarkan waktu 

a. Metode garis lurus (straight-line method) 

b. Metode pembebanan yang menurun : 

1) Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method) 

2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/double declining 

balance method) 

2. Berdasarkan penggunaan 

a. Metode jam jasa (service hours method) 

b. Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

c. System persediaan (inventory systems) 

Saat dimulainya penyusutan harta tetap adalah sebagai berikut : 
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1. Dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih 

dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan 

harta tersebut. 

2. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, wajib pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut untuk mendapatkan 

menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan 

mulai menghasilkan. 

3. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali maka dasar penyusutan adalah 

nilai setelah dilakukan penilaian kembali. 

4. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta (Pasal 4 ayat 1 huruf d) atau 

penarikan harta karena sebab lain, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut 

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya 

yang diterima atau diperbolehkan dibukukan sebagai penghasilan pada tahun 

terjadinya penarikan harta tersebut. 

5. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat 

diketahui dengan pasti jumlahnya dimasa kemudian, maka dengan persetujuan 

Direktur Jendral Pajak, jumlah kerugian sebagai mana dimaksud dibukukan 

sebagai beban masa kemudian tersebut. 

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat berupa harta berwujud, 

maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai 

kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 
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5. Menyegerakan pembiayaan pengeluaran 

Akuntansi menganut sistem penangguhan pengeluaran dan membebankan biaya 

tersebut secara proporsional dengan kontribusi pengeluaran tersebut terhadap waktu atau 

terhadap ukuran tertentu. Penggunaan biaya menyebabkan perusahaan mencatat laba 

yang lebih tinggi dari pada perusahaan membebankannya sekaligus. Laba yang lebih 

tinggi menyebabkan perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, 

maka biaya-biaya sebaiknya dibebankan sekaligus pada periode terjadinya apabila saat 

itu perusahaan sedang mendapatkan laba yang tinggi. 

 

6. Menangguhkan Pendapatan 

Akuntansi selain mengadopsi penangguhan beban, juga menganut prinsip accrual, 

yaitu pendapatan diakui secara proporsional dengan waktu pengerjaan atau ukuran 

kinerja tertentu, tanpa menunggu terjadinya pembayaran atas prestasi tersebut. 

Pengakuan pendapatan yang tidak bersamaan dengan masuknya kas ke perusahaan, 

menyebabkan perusahaan akan melaporkan adanya keuntungan dari operasinya, 

sementara keuntungan tersebut tidak didukung dengan masuknya kas ke perusahaan. Hal 

ini dapat berakibat perusahaan akan kesulitan likuiditas dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, karena tidak seimbangnya pengakuan pendapatan dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakannya. 

 

7. Menangguhkan keuntungan dan mempercepat kerugian 

Periode tertentu, perusahaan terkadang melakukan transaksi yang sifatnya sangat 

material yang dapat menimulkan keuntungan (gain) atau kerugian (loss) yang besar. Jika 

perusahaan memperoleh kerugian atas transaksi ini, maka harus segera melakukan 
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pengakuan atas kerugian yang diderita pada periode sekarang. Tetapi bila perusahaan 

akan mencatat adanya keuntungan atas transaksi ini, maka perusahaan perlu menunda 

keuntungan yang terjadi, paling tidak sampai dengan periode berikutnya dengan 

menggunakan alternative metode pengakuan pendapatan atau dapat dimungkinkan oleh 

hokum positif dengan adanya pengajuan dengan syarat tangguh. 

 

8. Imbalan dalam bentuk uang dan natura 

Ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) huruf d, undnag-undang nomor 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2008, menyatakan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak 

adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintah. Karena imbalan dalam bentuk natura ini tidak termasuk dalam objek pajak, 

maka dengan demikian atas pengeluaran ini, perusahaan tidak dapat membiayakan dan 

bagi penerima imbalan tidak termasuk dalam pengertian tambahan penghasilan. Secara 

teoritis, fasilitas pembebasan ini dapat berpengaruh terhadap total kewajiban pajak yang 

dibayarkan perusahaan, karena umumnya terdapat perbedaan efektif tariff pajak 

perusahaan dengan tariff efektif pajak karyawan perusahaan. 

 

9. Tunjangan uang makan 

Untuk memberikan keringanan terhadap konsumsi karyawan selama ditempat 

kerja, perusahaan dapat memberikan tunjangan uang makan setiap bulan dihitung dengan 

tarif uang makan per harinya bagi masing-masing level karyawan. Dalam kaitannya 

dengan perpajakan, atas pemberian tunjangan tersebut, akan terutang PPh Pasal 21 
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karyawan yang akan digabung dengan komponen gaji dan tunjangan lainnya (gross up). 

Sementara dalam kaitannya dengan PPh Badan, tunjangan uang makan tersebut 

diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible). 

 

10. Memanfaatkan instrument keuangan 

Konsep perpajakan Indonesia pada dasarnya menganut prinsip self assessment 

system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan 

membayar kewajiban pajaknya secara sukarela. Namun tidak ada prinsip tunggal dalam 

hal ini, karena system perpajakan Indonesia juga menganut prinsip withholding, yaitu 

pihak yang melakukan pembayaran atas transaksi tertentu diberikan wewenang untuk 

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi tertentu yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 

 

11.  Mengurangi angsuran pajak  

Peraturan perpajakan Indonesia mengharuskan para wajib pajak menyetor dan 

melaporkan secara bulanan. Ketentuan ini merupakan kewajiban yang ada pada wajib 

pajak sesuai dengan cicilan PPh Pasal 25. Besarnya cicilan yang harus dibayar ini adalah 

pembagian Pajak Penghasilan terutang dikurangi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 24 tahun yang lalu, yang dibagi dengan pembilang bulan sebanyak 12. Hal yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dalam rangka cicilan 

pajak adalah menormalkan penghasilan regular yang dilaporkan dalam SPT tahunan. 
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12.  Memanfaatkan instrument bebas pajak 

Secara umum perpajakan menganut prinsip taxable tax deductable dan non 

taxable non deductable (Erick dan Suwarta, 2004:87) : 

Tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan, ada beberapa 

wahana pembiayaan yang dapat menjadi pengurang pajak sekalipun bagi yang menerima 

tidak masuk dalam kategori objek pajak. Contohnya adalah pembayaran zakat. Selain itu 

undang-undnag perpajakan juga memberikan insentif kepada industry tertentu untuk 

dapat berkembang dengan cara membebaskan pendapatan dari industry tersebut dari 

pajak. Industry yang mendapatkan fasilitas tersebut yang kini sedang banyak digandrungi 

adalah reksadana. Reksadana pada awalnya diperuntukkan bagi investor yang akan 

menanamkan modalnya dengan durasi waktu jangka sedang dan panjang. 

 

13. Merger dan akuisisi 

Merger dan akuisisi dapat dijadikan sebagai salah satu cara melakukan 

penghematan pajak. Sekalipun transaksi ini ditinjau dari segi keuangan masuk kategori 

transaksi yang komplek, tetapi sesungguhnya transaksi ini menyimpan potensi 

penghematan pajak yang lumayan besar. Sekalipun transaksi ini dapat dilakukan untuk 

mencapai penghematan pajak, karena sifat transaksinya yang rumit, karena berkaitan 

dengan pemilihan perusahaan yang akan digabung atau yang akan diambil alih, juga 

terkait dengan isu pegawai, budaya kerja, teknis operasional dan budaya perusahaan 

secara keseluruhan. 
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14. Penanganan penghasilan final 

Untuk memperkuat going concern, perusahaan perlu melakukan diversifikasi 

usaha dan seringkali jenis usaha tersebut karakteristiknya sangat jauh berbeda, ada yang 

bersifat final dan yang bersifat tidak final. Penghasilan final beserta biaya yang 

menyertainya harus dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang tahun tersebut adakalanya 

identifikasi langsung tidak dapat dilakukan atas yang berkaitan dengan PPh Final, 

sehingga anda harus melakukan pembandingan proporsional dengan revenue yang 

diperoleh. 

 

2.1.3.5 Tahapan Perencanaan Pajak (tax planning) 

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang 

manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak harus sejalan dengan strategi 

perencanaan perusahaan secara keseluruhan, juga harus memperhitungkan adanya 

kegiatan yang bersifat local maupun internasional, maka agar tax planning dapat berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan, menurut Barry Spitz, sebagaimana dikutip Suandy 

(2003:14), maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-

tahap berikut : 

1. Analisis Informasi yang ada 

Tahap pertama dari pembuatan tax planning  adalah menganalisa komponen 

yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung 

seakurat mungkin beban pajaknya (tax burden) yang harus ditanggung. Ini 

hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan, masing-masing elemen 

dari pajak baik secara sendiri sendiri mauoun secara total pajak yang harus 

dirumuskan menjadi tax planning yang paling efisien. Selain itu juga penting 
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untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu 

proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. 

Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan factor-faktor 

baik dari segi intern maupun segi ekstern yaitu : 

 

a. Fakta yang relevan 

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin 

kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan 

pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang 

dihadapinya, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengikuti 

perubahan-perubahan yan terjadi (up to date) agar tax planning dapat 

dilakukan dengan tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-

transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh 

misalnya ruang lingkup kegiatan penjualan hasil produksi harus di 

indentifikasikan apakah produk yang dijual tergolong sebagai objek 

pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak. 

 

b. Faktor pajak 

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam 

penyusunan tax planning adalah tidak terlepas dari dua hal utama yang 

berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap perpajakan 

nasional yang dianut suatu Negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan 

peraturan perpajakan baik Undang-undang dan tax treaty. 

 

Implementasi Manajemen..., Rendika Pratama Sodik, Ak.-Ibs, 2013



28 

 

c. Faktor non pajak lainnya 

Beberapa factor bukan pajak relevan untuk diperhatikan dalam 

penyusunan suatu tax planning antara lain (Suandy, 2003:21) : 

 

1) Masalah badan hukum (legal entity) 

Badan hukum perusahaan terdiri dari berbagai bentuk seperti perseroan 

terbatas, perusahaan terbuka, kongsi dan badan hukum lainnya. Pemilihan 

bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari 

seluruh peraturan (baik untuk pajak mauoun bukan pajak), dalam rangka 

administratsi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang 

bersangkutan. 

2) Masalah mata uang dan nilai tukar 

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak internasional masalah nilai tukar 

mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan 

suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak 

stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada 

masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak financial tentunya 

berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila terdapat banyak transaksi 

baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. 

Disini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara 

perusahaan induk dengan anak ataupun dengan berbagai partner. Untuk 

mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan 

forward market, SWAP, atau future market. 
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3) Masalah pengendalian devisa (exchange control) 

Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu Negara menjadi bahan 

pertimbangan penting terutama jika suatu Negara menganut pembatasan 

untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi 

internasional maupun adanya larangan untuk meminjam uang/manarik 

uang dari luar tanpa seizin bank sentral. Berbagai aturan yang dibuat 

tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk 

menanamkan modal atau tidak, karena perhitungan untung rui akhirnya 

selalu enjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan. Perencanaan 

pajak juga akan terpengaruh karena bagaimanapun pengaturan 

pengawasan devisa berdampak terhadap transfer pembayaran-

pembayaran. 

4) Masalah program insentif investasi 

Masalah program insentif yang ditawarkan Negara tertentu memberikan 

pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi usaha pada suatu 

lokasi tertentu. Investasi yang merangsang bisa berupa pemberian 

pinjaman degan tariff bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya 

pemberian bantuan dari pemerintah. 

5) Masalah faktor bukan pajak lainnya 

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan system administrasi yang 

berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada tidaknya 

tenaga professional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, system 
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akuntansi dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan 

pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi.  

 

2. Membuat model rencana besarnya pajak 

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan-

tindakan berikut (Suandy, 2003:22-23) : 

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir 

semua perpajakan internasional paling tidak ada dua Negara yang ditentukan 

lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, dalam hal ini proses 

perencanaan tidak bisa berada diluar tahapan pemilihan transaksi, operasi dan 

hubungan yang paling menguntungkan. 

b. Pemilihan dari Negara asing sebagai tempat dilakukannya investasi atau 

menjadi residen dari Negara tersebut. Dalam perencanaan perpajakan 

internasional mungkin diberikan perlakuan khusus dengan memilih antara 

dua atau lebih kemungkinan investasi di Negara-negara yang berbeda. Dalam 

menguji keunggulannya sangat penting diperhatikan tidak hanya 

pertimbangan bisnis, tetapi juga memperhitungkan keunggulan pengenaan 

pajaknya. 

c. Penggunaan satu atau lebih Negara tambahan. Dalam banyak kasus 

pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan 

yang hati-hati dan bentuk transaksi operasi maupun hubungan internasional, 

tetapi juga penggunaan satu atau lebih Negara sebagai tambahan dan Negara 

yang bersangkutan sudah ada dalam database. Perencanaan pajak 

internasional sebetulnya merupakan perluasan kreasi dari trust dan holding 
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company di Negara tax havens atau di Negara lain dimana tariff pajak yang 

rendah biasa diterapkan. Apabila sudah ada suatu elemen dalam suatu proyek, 

pencantuman tambahan yuridiksi pajak untuk tujuan meminimumkan dan 

pengaturan pajak bisa lebih jelas juga lebih sederhana untuk dicapai. 

 

3. Evaluasi atas perencanaan pajak 

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari 

keseluruhan perencanaan strategic perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil perencanaan 

pajak terhadap berbagai alternative perencanaan. Variable-variabel tersebut 

akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut (Barry 

Spitz, 1983:105) : 

a. Bagaimana jika rencana itu tidak dilaksanakan. 

b. Bagaimana jika rencana itu dilaksanakan dan berhasil dengan baik. 

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal. 

Dari ketiga pernyataan diatas akan mengeluarkan hasil yang berbeda. 

Selanjutnya berdasarkanhasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah 

perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Formulasi yang 

dapat dibuat untuk menghitung untung dan rugi suatu perencanaan pajak 

yakni (Barry Spitz, 1983:105)
 
: 

A = Estimasi laba kotor suatu perusahaan apabila perencanaan pajak tidak 

dilaksanakan. 

B = Estimasi laba kotor suatu perusahaan melaksanakan perencanaan pajak. 

C = Estimasi beban pajak apabila perencanaan pajak tidak dilaksanakan. 
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D = Estimasi beban pajak apabila perencanaan pajak dilaksanakan dengan 

baik. 

E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi gagal. 

F = Estimasi biaya (selain pajak) dari perusahaan jika perencanaannya tidak 

dilaksanakan. 

G = Estimasi biaya (selain pajak) dari perusahaan jika perencanaannya 

dilaksanakan 

 Formula di atas dapat dipakai dengan kombinasi sebagai berikut : 

a. Jika (A – F) lebih besar dari pada (B-G) maka rencana tersebut jangan 

dilaksanakan, kecuali jika perbedaan lebih kecil dari (C-D). 

b. Dan jika menurut kita E lebih material dibandingkan dari C, maka 

keputusan untuk melaksanakan atau tidak suatu perencanaan adalah 

tergantung kepada berapa besar kemungkinan keberhasilan dari 

perencanaan tersebut dan jika tidak ada perbedaan yang material (A-F) 

dan (B-G), makan akan dilaksanakan perbandingan antaa (C-D) dan (E-C) 

sebagai alternative estimasi untuk memutuskan dilaksanakan atau 

tidaknya suatu perencanaan pajak. 

c. Jika terdapat perbedaan material antara (A-F) dan (B-G) maka keputusan 

untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu perencanaan adalah dengan 

membandingkan antara {B-(D+G)} – {A-(C+F)} dengan {A-(C+F)} – 

{B-(E+G)} 

Dengan cara menghitung dan membandingkan berbagai alternative 

pendapatan laba kotor (Gross Profit), pajak dan juga pengeluaran bukan 

pajak (non tax expenditure) yang ditetapkan pada berbagai hipotesis, 
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maka dapat diputuskan implikasi yang terbaik bagi si pembayar pajak, 

baik jika perencanaan tersebut berjalan dengan baik maupun jika 

perencanaan itu gagal. Rumus diatas bukan merupakan rumus baku dalam 

memutuskan suatu perencanaan pajak, masih banyak factor penentu lain 

yang tidak dapat diperhitungkan seperti ketatnya pengawasan devisa dan 

lain-lain. 

 

4. Mencari kelemahan dan kemudahan memperbaiki kembali perencanaan 

pajak (Debugging The Tax Planning) 

Hasil dari perencanaan pajak tentunya harus dievaluasi untuk bisa 

dikatakan berhasil atau tidak. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai 

perencanaan yang telah dibuat, dengan demikian keputusan yang terbaik atas 

perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan sesuai juga 

dengan tujuan operasi oerusahaan. Perbandingan berbagai rencana harus 

dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang 

diinginkan terkadang seuatu rencana harus diubah mengingat adanya 

perubahan perundang-undangan pajak dan juga perubahan peraturan-

peraturan tambahan lainnya. Tindakan up to date planning ini harus tetap 

dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau presentase 

kemungkinan berhasil yang sangat kecil karena bagaimanapun juga kerugian 

yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Akan lebih membantu jika 

perencanaan pajak disertai dengan pemberian gambaran beberapa presentase 

keberhasilan, presentase laba yang akan diperoleh jika berhasil dan berapa 

presentase rugi jika perencanaan gagal. 
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5. Memuktahirkan Perencanaan Pajak (Updating the Tax Plan) 

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 

berjalan, namun perhitungan atas setiap perubahan yang berlaku masih tetap 

diperlakukan baik itu sekedar perubahan peraturan maupun perubahan 

undang-undang perpajakan dan juga harus diperhatikan tata cara 

pelaksanaannya di Negara dimana aktivitas itu dilaksanakan. Hal di atas 

mungkin saja berdampak terhadap komponen dari suatu perjanjian yang 

berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam 

unsur pajak maupun aktivitas dati informasi bisnis. Pemuktahiran dari suatu 

perencanaan adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh masyarakat yang 

dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap situasi yang terjadi saat ini 

maupun terhadap perkembangan masa yang akan datang, seorang manager 

dapat memperkecil resiko kerugian dari perubahan yang terjadi dan disaat 

yang bersamaan manager tersebut dapat mengambil kesempatan untuk 

memperoleh manfaat yang potensial. 

 

2.1.4    Pelaksanaan kewajiban perpajakan (Tax Implementation) 

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan 

dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam 
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pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah 

menyimpang dari tujuan manajemen pajak. 

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai 

dan dilaksanakan, yaitu (Suandy, 2003:10)
 
: 

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan 

Dengan melengkapi peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan Surat 

Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 

2. Menyelenggarakan Pembukuan yang memenuhi syarat 

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian 

informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak 

terutang. 

Mengingat pentingnya pembukuan maka dalam pasal 28 ayat 1 Undang-

undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 

No.9 tahun 1994, Undang-undang No.16 tahun 2000 dan terakhir Undang-

undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan di 

Indonesia wajib melakukan pembukuan. 
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2.1.5 Pengendalian Pajak (Tax Control) 

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak 

sudah dilaksanakan dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan 

formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan 

pembayaran pajak. Oleh karena itu pengendalian dan pengaturan arus kas amat penting 

dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melaksanakan pembayaran pajak 

pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar pada 

awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak 

lebih besar dari jumlah pajak terutang. 

 

2.1.6 Tax Evasion Vs Tax Avoidance 

Penulis sengaja menggunakan istilah asing untuk lebih memudahkan 

penjelasan perbedaannya. Tax evasion merupakan penghindaran pajak dengan melanggar 

ketentuan perpajakan. Cara ini sering disebut penyelundupan atau penggelapan pajak. 

Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip 

manajemen. Tujuan manajemen pajak jauh dari penggelapan pajak, maka dari itu tidak 

dianjurkan. 

Tax Avoidances adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada 

(Ilyas & Burton, 2004:57). Oleh karena itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan 

tidak perlu merasa berdosa. Perbedaan antara penggelapan dan pengelakan (avoidance) 

pajak dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Seorang yang hendak ke Bogor dapat 

melalui jalan tol dan tidak membayar tol maka tindakannya adalah termasuk pelanggaran 

(tax evasion). Jika ia pergi melalui jalan alternatif yang tidak perlu membayar tol, cara 

yang ditempuhnya adalah penghindaran (tax avoidance). 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Dasar penelitian ini dalam melakukan manajemen pajak adalah melalui 
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manajemen pajak oleh manajemen PT.”X” dan laporan keuangan laba-rugi yang 

dilakukan manajemen pajak menurut peneliti berdasarkan ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan undang-undang pajak penghasilan no. 

36 tahun 2008. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah 

ada pengaruh atas pajak penghasilan yang di bayarkan oleh PT.”X” setelah melakukan 

implementasi manajemen pajak?. Dengan kata lain apakah implementasi yang dilakukan 

oleh PT.”X” sudah berhasil mencapai efisiensi. 
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BAB III 

Metodelogi Penelitian 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

Widodo dan Mukhtar (2000:15) menjelaskan metode penelitian deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 

objek penelitian pada suatu saat tertentu.
 
dalam rangka menemukan pengetahuan itu, 

penelitian deskriptif selain medeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang 

berbagai fenomena yang ditemukan, juga harus mendiskripsikan hal-hal yang bersifat 

spesifik yang disoroti dari sudut “kemengapaan” dan “kebagaimanaanya” tentang 

sesuatu yang terjadi (Widodo & Mukhtar, 2000:38).
 
penggunaan metode deskriptif dalam 

penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah kekuatan atau keunggulan metode 

deskriptif, yang lain meluputi: melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, 

mengidentifikasi data yang menunjakan gejala-gejaladari suatu peristiwa, menemukan 

data yang dapat menunjukan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan (Widodo & 

Mukhtar, 2000:19). terkait dengan penelitian ini, maka metode deskriptif digunakan 

untuk mengungkap implemetasi manajemen pajak di PT.”X”. 

 

3.2 Data yang Akan Dihimpun  

 Dalam penelitian ini yang dijadikan informan untuk diminta data dan keterangan 

adalah karyawan PT.”X” yang berada dibagian accounting & finance dan pimpinannya 
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sebagai pengambil keputusan. Terhadap pihak pihak tersebut dimintai keterangan dengan 

melakukan wawancara seputar manajemen pajak yang diterapkan di PT.”X”. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Penulis mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai bahan masukan, data-

data berupa: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke perusahaan 

yang bersangkutan. Penelitian langsung dilakukan dengan cara meneliti 

langsung ke lokasi perusahaan dengan melakukan pengamatan dan Tanya 

jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh 

data yang diperlukan. 

 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian 

kepustakaan (library research), baik melalui peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, maupun buku-buku- ilmiah sesuai dengan tema yang 

ditleiti. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

 Peneltian dilakukan oleh penulis dengan mengumpukan data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan selengkap mungkin, 

kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis sebagai berikut: 
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1. Analisis kualitatif, sebagai prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif berupa 

uraian tertulis. 

2. Analisis kuantitatif, disini penulis menyederhanakan data dalam menjelaskan 

masalah dan pemecahannya supaya penulisan dapat dibaca dan dimengerti dengan 

mudah, sehingga pembaca dapat menyerap inti dengan menginterprestasikan 

permasalahan dengan akurat. Penjelasan mengenai analisa kuantitaf dapat dilihat dari 

data-data mengenai biaya penyusutan dan manajemen pajak untuk tahun 2010. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

penelitian: 

a. Mencari informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, kemudian 

mencari berbagai celah yang dapat dijadikan sebagai usaha dari perusahaan untuk 

menekan pajak yang dibayar secara sah.  

b. Membuat suatu model terhadap perencanaan pajak yang akan dilakukan guna 

memperbanyak alternatif yang dapat ditempuh. 

c. Membuat perhitungan terhadap alternatif yang dibuat dan kemudian 

dibandingkan dengan besarnya penghematan pajak yang dilakukan, baik dalam 

bentuk angka maupun presentase. 

d. Mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih tersebut tidak melanggar hukum 

ataupun perautran undang-undang yang ada sehingga tidak merugikan dimasa 

yang akan datang. 
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BAB IV 

Analisis dan Pembahasan 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah singkat PT.”X” 

 PT.”X” merupakan perusahaan manufaktur asal Amerika yang didirikan pada 

tanggal 17 Oktober 1970. Sejak didirikan, PT.”X” bergerak dalam bidang usaha 

Manufaktur, yang melakukan penjualan dan promosi atas produk-produk nutrisi, farmasi, 

dan diagnostic. pengalaman yang cukup luas dan brand produk yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang terpercaya, 

kompetitif, dan dapat terus going concern dibidangnya. 

 Saat ini PT.”X” merupakan Multi National Company (MNC) dimana mereka 

memiliki group hampir di seluruh Negara yang ada di belahan dunia. Bila dilihat dari 

kinerja penjualan produk dan profit yang didapatkan juga terus mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun. Hal ini tidak terlepas dari peluang market di Indonesia yang masih 

cukup potensial. Dengan melihat peluang market di Indonesia yang begitu besar 

perusahaan berniat melakukan efektifitas dan efesiensi salah satunya pada bagian pajak. 

Karena harus diakui saat ini bagian pajak pada perusahaan sudah menjadi suatu posisi 

yang strategis, karena untuk mendapatkan porsi profit yang lebih tinggi sebelumnya akan 

dipengaruhi terlebih dahulu oleh biaya pajak. Maka dari itu, besar atau tidaknya porsi 

profit yang dapat dimiliki oleh shareholders dan stakeholders juga berpengaruh dari 

besarnya biaya pajak. Oleh karena itu manajemen PT.”X” sepakat untuk bersama-sama 

merencanakan dan mengimplementasikan manajemen pajak. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Organisasi merupakan kesatuan aktivitas dimana terdapat hubungan kegiatan 

yang digunakan yang digunakan untuk mengkoordinasikannya sehingga mencapai tujuan 

bersama, dengan kata lain organisasi merupakan sistem pembagian wewenang dan 

pengkoordinasian secara formal. Setiap perusahaan pada umumnya membuat struktur 

organisasi tertentu, karena struktur organisasi berfungsi untuk menspesifikasikan 

pembagian aktifitas kerja dan menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas yang beraneka 

macam. 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

PT.”X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data HRD PT.”X” 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Manajemen Pajak PT.”X” 

Untuk menganalisis manajemen pajak pada PT.”X” digunakan data laporan 

keuangan (laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain) serta laporan pajak (Surat 

Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan) untuk tahun 2009 dan 2010. Dalam hal 

ini akan dianalisis bagaimana manajemen pajak PT.”X” untuk tahun 2010 jika 

dilihat dari sisi administrasi pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Tetapi 

sebelumnya akan dianalisis akun-akun dalam laporan laba rugi yang 

memungkinkan untuk membuat suatu alternatif dan merencanakan tax planning. 

Dalam pembahasan mengenai manajemen pajak ini, terlebih dahulu diuraikan 

tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT.”X”. 

4.2.2 Kebijakan Akuntansi PT.”X” 

 Informasi dari suatu perusahaan terutama informasi keuangan dibutuhkan oleh 

berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak diluar perusahaan, seperti 

kreditur, calon investor, kantor pajak dan masih banyak pihak lain di luar perusahaan 

yang memerlukan informasi keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan 

kepentingan dari masing-masing pihak. Selain itu, manajemen perusahaan sebagai pihak 

intern juga memerlukan informasi keuangan sebagai alat untuk mengetahui, mengawasi 

dan mengambil berbagai macam keputusan untuk menjalankan perusahaan. 

 PT.”X” menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba 

Rugi yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak. 

Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian akan kepatuhan perusahaan dalam 

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan juga sesuai dengan peraturan 
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perpajakan yang berlaku. PT.”X” menggunakan metode Accrual Basis. Berikut ini 

merupakan uraian mengenai kebijakan akuntansi dan perpajakan di PT.”X” dalam 

menyusun laopran keuangannya: 

a. Sistem Pencatatan akuntansi disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku di Indonesia. 

b. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Desember sampai tiga puluh 

November dari tiap-tiap tahun. 

c. Laporan keuangan yang disajikan seluruhnya kedalam mata uang Rupiah (IDR), 

dipersiapkan berdasarkan Accrual Basic dengan menggunakan Historical Cost 

Concept. 

d. Aktiva tetap dinilai berdasarkan pada biaya dikurangi degan akumulasi 

penyusutan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. 

e. Transaksi Mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah sesuai dengan 

kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi. Saldo akhir tahun dari 

aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata 

uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Kurs yang 

digunakan untuk menjabarkan aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang 

asing baik pada saat mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dalam mata 

uang asing akan dibebankan / dikreditkan kepada keuntungan tahun berjalan. 

f. Untuk menghitung pajak penghasilan, perusahaan menggunakan metode hutang 

pajak (tax payable method). Pada metode ini, pajak penghasilan perusahaan 

dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dengan basis pajak penghasilan. 
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4.2.3 Analisis dan Implementasi Manajemen Pajak  

 Mengingat pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang cukup 

material, maka PT.”X” mulai tahun 2009 mulai menerapkan manajemen pajak yang 

dimulai dengan membuat perencanaan pajak (tax planning) yang tidak lain bertujuan 

untuk meringakan atau meminimalisasikan kewajiban atau hutang pajak yang diatur 

sedemikian rupa sehingga perencanaan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu, pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan 

dapat mengefisienkan penggunaan dana perusahaan. Dengan kata lain, kewajiban – 

kewajiban pajak yang mungkin untuk diminimalisasikan dapat dialihkan untuk 

pembayaran biaya-biaya lain yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. PT.”X” secara 

efektif telah memulai usaha perencanaan pajak pada tahun 2010. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh salah seorang pegawai di Departemen Accounting & Tax sebagai 

berikut : 

Perencanaan Pajak di PT.”X” mulai disusun sejak akhir tahun 2009 selama 3 

bulan, yang melibatkan Departemen Accounting & Tax dan Finance. Aspek yang 

direncanakan meliputi kepatuhan (tepat waktu bayar dan lapor, tepat jumlah), 

aspek penerapannya (Filling system, administrasi pajak, melaksanakan 

pembukuan sesuai dengan aturan pajak, UU KUP Pasal 28 ayat (4) pembukuan 

dilakukan dengan angka arab huruf latin, bahasa Indonesia, mata uang Rupiah. 

 Dari hasil pengamatan yang didapat di lapangan, akan diuraikan terlebih dahulu 

pajak-pajak apa saja yang berkaitan dengan PT.”X”, kemudian dari basis penguraian 

pajak-pajak yang berkaitan tersebut akan dibuat suatu perencanaan pajak yang sebaiknya 
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diterapkan oleh PT.”X”. Ruang lingkupnya dibatasi pada masalah pajak dari penghasilan 

karyawan atau pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan lainnya secara umum.  

 

4.2.3.1 Manajemen Pajak biaya karyawan 

 PT.”X” melihat dan menyadari bahwa total PPh 21 yang ditanggung para 

karyawan cukup besar, sehingga perusahaan mencoba menutupi potongan pajak yang 

ditanggung karyawan dengan memberikan sarana dan prasarana tambahan untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan 

adalah: 

1. Perusahaan memberikan karyawannya tunjangan hari tua (THT) yang langsung 

dibayarkan oleh perusahaaan. Oleh karena itu, tunjangan hari tua yang diberikan itu 

tidak tergolong sebagai penghasilan karyawan dan tidak dikenakan pajak, karena 

pajaknya akan dibayarkan pada saat Tunjangan Hari Tua (THT) diterima. 

2. Selain memberikan tunjangan hari tua, perusahaan juga mengikuti program 

jamsostek yang mana program tersebut berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Premi atas ketiga 

program Jamsostek yang di ikuti oleh perusahaan tersebut dibayarkan oleh 

perusahaan sehingga tidak digolongkan sebagai penghasilan karyawan. 

Dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan tersebut, maka untuk mengurangi 

beban pajak yang harus ditanggung oleh karyawan, perusahaan mengambil langkah-

langkah perencanaan terkait dengan aspek-aspek berikut: 
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4.2.3.2 Biaya Pemeliharaan Kesehatan Karyawan 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan: 

 Pemberian fasilitas kesehatan untuk karyawan dan keluarga selama ini diterapkan 

perusahaan meliputi rawat jalan dan inap dengan merujuk rumah sakit tertentu sebagai 

rumah sakit rujukan untuk berobat. Setiap karyawan dibuatkan kartu berobat termasuk 

anggota keluarga yang telah diakui secara syah terdaftar oleh perusahaan. Apabila 

karyawan atau anggota keluarganya menderita sakit, maka dapat langsung datang ke 

rumah sakit tersebut dengan menunjukkan kartu berobat dan berobat secara gratis tanpa 

dipungut biaya apapun. Demikian pula apabila terjadi rawat inap, biaya kesehatan 

karyawan dan keluarganya tiap tahun tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan pajak 

penghasilan perushaaan, sehingga harus dilakukan koreksi positif atas biaya-biaya 

tersebut. 

 Selama Tahun 2010 PT.”X” membayar biaya kesehatan untuk karyawan adalah 

sebesar Rp 3.100.421.456 yang mana perusahaan menunjuk beberapa rumah sakit untuk 

berobat gratis karyawannya di rumah sakit rujukan perusahaan sebaliknya perusahaan 

membayar sejumlah uang setiap bulannya ke rumah sakit atas biaya-biaya kesehatan 

untuk karyawan.  

Analisis Peluang Manajemen Pajak: 

 Perusahaan tidak dapat membiayakan biaya tersebut karena bersifat bukan biaya 

(Non deductible) sesuai dengan Pasal 9 huruf e Undang-Undang PPh, oleh karenanya 

perlu dirubah dengan cara: 

1. Perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk berobat dirumah sakit 

manapun dan biaya pengobatan dapat diganti perusahaan sesuai dengan bukti 

dokumen asli pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Karena dengan cara ini 
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perusahaan dapat membiayakan (deductible) biaya kesehatan karyawannya 

sehingga uang sejumlah Rp.3.100.421.456 tidak dilakukan koreksi positif. 

Kebijakan perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan 

dengan memberikan tunjangan kesehatan atau penggantian biaya pengobatan 

berdasarkan kwitansi atau invoice adalah tepat dari segi manajemen pajak. Hal ini 

dikarenakan tunjangan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya dalam bentuk penggantian biaya pengobatan atau uang tunjangan 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak, bagi karyawan sendiri fasilitas ini adalah 

natura dan bagi perusahaan adalah biaya. 

2. Perusahaaan dapat memberi Tunjangan Kesehatan dalam bentuk uang yang 

memadai setiap bulannya kepada karyawannya (deductible) sedangkan bagi 

karyawan tunjangan kesehatan tersebut merupakan penghasilan bagi dirinya 

sehingga yang mana atas tunjangan kesehatan tersebut merupakan obyek PPh 

Pasal 21. Hal ini berarti pajak yang dibayar karyawan menjadi lebih besar karena 

adanya tunjangan ini. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan 

perhitungan PPh Pasal 21 secara gross up dimana perusahaan mengupayakan gaji 

yang dibawa pulang (Take Home Pay) karyawan tidak berkurang. 

3. Dengan mengikut sertakan karyawan dan keluarga ke dalam program asuransi 

kesehatan dimana preminya ditambahkan kepenghasilan karyawan sehingga 

merupakan penghasilan bagi karyawan namun bagi perushaan dapat dibiayakan. 
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4.2.3.3 Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan: 

 Perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan ( PPh Pasal 21) sebesar Rp. 

6.666.066.131 untuk mengurangi beban karyawan sehingga karyawan dapat membawa 

pulang gajinya tanpa dipotong pajak. Untuk PPh Pasal 21, berdasarkan data yang didapat 

pada surat pemberitahuan (SPT 1721) yang dilaporkan oleh PT.”X” untuk tahun pajak 

2010 biaya yang dikeluarkan oleh PT.”X” untuk pembayaran gaji karyawan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Biaya Pembayaran Gaji Karyawan dan Total PPh Pasal 21 PT.”X” 

KETERANGAN 

TOTAL Penghasilan 

Bruto 

Total PPh Pasal 21 

Penerima Gaji Pegawai Kantor 

 

Rp. 22.610.766.432 

 

Rp. 6.666.066.131 

 

Total Rp. 22.610.766.432 Rp. 6.666.066.131 

Sumber: Kertas kerja perhitungan PPh Badan PT.”X” 

 

Analisis Peluang Manajemen Pajak : 

 Pajak atas penghasilan karyawan dapat diperlakukan sebagai tunjangan pajak 

penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karayawan, sehingga dapat 

dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Disamping itu juga dapat diperlakukan 

sebagai pajak yang ditanggung perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya 

(Non deductible) bagi perusahaan. PT.”X” selama ini memperlakukan pajak penghasilan 
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karyawan sebagai pajak yang ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan (benefit in 

kind), sehingga tidak boleh menjadi biaya bagi PT.”X”, oleh karena itu, perlu 

diperlakukan sebagai tunjangan pajak sehingga dapat dibiayakan. 

 Pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan dan tunjangan pajak 

penghasilan adalah dua perkataan yang mirip tetapi maknanya sangat berbeda. Untuk hal 

yang pertama, yaitu Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan merupakan 

biaya (deductible) secara akuntansi komersial tetapi bukan biaya (non deductible) bagi 

akuntansi pajak maka dilakukan koreksi positif. Untuk yang ke dua, Tunjangan Pajak 

Penghasilan bagi perushaan adalah biaya (deductible), tapi bagi karyawan adalah 

penghasilan, oleh karenanya atas objek PPh Pasal 21, dalam praktek nyata perusahaan 

melakukan gross up atas tunjangan pajak karyawan sehingga gaji yang dibawa pulang 

tidak berkurang akibat PPh Pasal 21, perhitungan gross up dapat dilakukan secara mudah 

dengan menggunakan excel atau menggunakan software sederhana untuk perhitungan 

gaji. Berikut adalah sample perhitungan gaji dengan model Gross Up yang dihitung 

menggunakan program excel PPh 21 sederhana, dimana PPh Pasal 21 diberikan 

tunjangan pajak kepada karyawan: 

Gaji Pokok Rp     25.000.000 

Tunjangan – tunjangan Rp       8.000.000 

Tunjangan Pajak Rp         814.150 + 

Gaji Bruto Rp     33.814.150 

Biaya Jabatan (max) Rp       1.690.708 - 

Penghasilan Netto Rp      32.123.443 

PTKP Rp      15.840.000 - 

Penghasilan Kena Pajak Rp     16.283.000 

PPh Pasal 21 Terhutang (16.283.000 x 5%) Rp         814.150 
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 Sehingga gaji yang diterima karyawan (Take Home Pay) adalah tetap sebesar 

Gaji Pokok dan tunjangan-tunjangan yaitu Rp 33.000.000 tanpa ada pengurangan PPh 21 

sebesar Rp 814.150 karena sudah ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. 

 

4.2.3.4 Biaya Konsumsi Kantor 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan : 

 Biaya konsumsi kantor merupakan penyediaan makan siang dan minuman untuk 

konsumsi kantor yang digunakan oleh seluruh karyawan. Natura tersebut diberikan 

dalam bentuk catering. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaaan untuk konsumsi 

karyawan di kantor sebesar Rp. 1.007.133.995 

Analisis Peluang Manajemen Pajak : 

 Untuk membuat perencanaannya, perusahaan dituntut untuk mengetahui lebih 

dalam tentang Undang-Undang Perpajakan dan seala peraturan tambahannya. Di dalam 

pasal 9 ayat 1 huruf e, Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, disebutkan bahwa penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh karyawan dapat dijadikan biaya dalam laporan 

keuangan . peraturan ini diperkuat dengan keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP-

213/PJ./2001 Pasal I huruf A dan SE 4/PJ.31/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang 

“ketentuan penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai perusahaan ditempat kerja” 

bahwa penyediaan makanan dan minuman yang disediakan pemberi kerja bagi seluruh 

pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan komisaris yang diberikan 

ditempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan 

merupakan obyek Pasal 21. Melalui perencanaan ini perusahaan dapat menghilangkan 
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koreksi fiscal positif sebesar Rp. 1.007.133.995 sehingga menurut peneliti perencanaan 

pajak yang dilakukan perusahaan sudah tepat. 

 

4.2.3.5 Biaya Sumbangan dan hadiah 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan : 

 Setiap tahun perusahaan membagikan sumbangan dan hadiah kepada karyawan 

dan masyarakat sekitar. Sumbangan bantuan sosial, bingkisan, parsel lebaran, natal, 

sumbangan bencana alam dan sebagainya yang secara akuntansi perusahaan hanya 

mencatat transaksi tersebut sebagai perkiraan sumbangan dan hadiah. Akun sumbangan 

dan hadiah untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 508.957.975 perusahaan melakukan 

koreksi fiscal positif atas seluruh pengeluaran ini. 

Analisis Peluang Manajemen Pajak : 

 Pada umumnya semua biaya sumbangan bersifat bukan biaya (non deductible) 

kecuali beberapa Jenis sumbanagan yang dapat dibiayakan (deductible) yang diatur 

dengan surat edaran seperti Sumbangan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-

OTA) SE No.33.PJ.421/1996 dan sumbangan untuk bencana Tsunami Aceh dan Sumut 

serta bencana Gempa Yogya PMK93/PMK09/2006 dapat dibiayakan (deductible) dalam 

menghitung pajak. Pada PT.”X”, berdasarkan Analisis peneliti atas biaya sumbangan 

yang dikeluarkan oleh PT.”X” tidak ada yang berhubungan dengan biaya sumbangan 

yang mendapatkan pengecualian untuk dapat dikurangkan dalam  perhitungan PPh 

Badan oleh karena itu perusahaan sudah tepat dalam melakukan koreksi fiscal atas biaya 

sumbangan secera penuh. 

 Berdasarkan Analisis peneliti perusahaan juga dapat mengimplementasikan 

manajemen pajak dalam memberikan donasi yang dapat dibiayakan dalam perhitungan 
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koreksi fiscal, selain sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional seperti 

penjelasan diatas, perusahaan juga dapat memberikan sumbangan yang sesuai dengan 

UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 6 huruf : 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia; 

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan; dan 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga  

yang mana atas sumbangan – sumbangan tersebut dapat di biayakan (deductible) dalam 

menghitung pajak.  

 

4.2.3.6 Biaya Perjamuan ( Entertaiment ) 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan : 

 Di dalam laporan keuangan perusahaan terdapat perkiraan biaya perjamuan 

sebesar Rp. 991.084.724. Pengeluaran tersebut oleh perusahaan digunakan untuk 

melakukan perjamuan pada rekan bisnis dan para relasi. Perusahaan tidak melakukan 

koreksi positif atas semua pengeluaran ini. 

Analisis Peluang Manajemen Pajak :  

 Perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral pajak 

No.27/PJ.22/1986, biaya perjamuan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan 

syarat perusahaan harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar 

dikeluarkan dan benar-benar mempunyai hubungan dengan kegiatan perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan harus membuat daftar  nominatifnya dan dilampirkan dalam SPT 

tahunan PPh. Daftar nominative itu berisi: 
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a. Nomor Urut 

b. Tanggal perjamuan tersebut diberikan  

c. Nama tempat perjamuan tersebut diberikan 

d. Alamat dimana perjamuan tersebut diberikan  

e. Jenis perjamuan 

f. Jumlah rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan perjamuan tersebut 

g. Relasi atau rekanan bisnis yang menerima jamuan tersebut didata berdasarkan 

nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha. 

Setelah peneliti menelusuri akun biaya perjamuan (entertainment), ternyata 

belum semua pengeluaran untuk biaya entertainment telah memenuhi syarat sesuai Surat 

Edaran Direktur Jendral Pajak No-27/PJ.22/1986, yaitu sebesar Rp. 991.084.724. 

 Biaya tersebut umumnya adalah biaya makan siang bersama mitra bisnis, biaya 

makan malam bersama relasi bisnis dan parcel kepada relasi bisnis. Namun, sayangnya 

atas biaya perjamuan tersebut tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap seperti 

bukti pembayaran atau tagihan atas perjamuan tersebut. Dikarenakan ketidak lengkapan 

bukti pendukung tersebut maka dalam hal ini manajemen pajak yang diterapkan belum 

sepenuhnya berhasil sehingga hanya sebagian biaya perjamuan saja yang dapat diakui 

sebagai biaya (Deductible expense). 

 

4.2.3.7 Biaya Pajak 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan : 

 Biaya pajak tercatat sebesar Rp. 1.894.252.268 yang mana biaya tersebut terjadi 

akibat adanya Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan 

SPT masa dan tahunan selama periode 2008 & 2009. STP tersebut merupakan penagihan 
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atas sanksi karena keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah melewati 

batas pembayaran dan pelaporan pajak setiap periodenya. Berdasarkan Undang-Undang 

No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf k menyatakan bahwa 

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda 

yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan tidak 

dapat dikurangkan dalam perhitungan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. Oleh 

karena itu, Bunga dan denda pajak atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak 

bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (non dedutibleexpense), sehingga harus 

dilakukan koreksi fiscal positif.  

Analisis Peluang Manajemen Pajak :  

Dikarenakan kurangnya tingkat kepedulian manajemen & karyawan dalam 

membayar pajak dan melaporkan SPT tepat pada waktunya maka dimasa mendatang 

sebaiknya perusahaan dapat meminimalkan koreksi fiscal positif sebesar Rp. 

1.894.252.268 yaitu dengan memperketat dan memprioritaskan waktu pembayaran pajak 

pada saat jatuh tempo dan memperbaiki serta meningkatkan sumber daya manusia yang 

melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Agar dikemudian hari tidak ada lagi 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. 

 

4.2.3.8 Pembayaran angsuran PPh Badan PPh Pasal 25 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan : 

 Pelunasan kekurangan pembayaran pajak angsuran PPh pasal 25 adalah setiap 

tanggal 10 setiap bulannya dan pembyaran PPN setiap akhir bulan berikutnya dari 

periode pajak. Sementara untuk PPh Pasal 29, selambat-lambatnya dilunasi oleh 

perusahaan pada akhir bulan ke empat setalah berkahirnya tahun pajak berjalan. 
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 Apabila prusahaan mengalami lebih bayar maka atas kelebihan itu dapat 

dimintakan kompensasi untuk tahun pajak berikutnya atau dilakukan restitusi. 

Perencanaan pajak seperti ini harus dilakukan perusahaan untuk menghindari pengenaan 

bunga dan denda administrasi. 

Analisis Peluang Manajemen Pajak : 

 Dengan adanya kewajiban perusahaan dalam melakukan angsuran pajak untuk 

PPh Badan, maka setiap bulannya PT.”X” wajib membayarkan PPh Pasal 25 sebelum 

batas waktu pembayaran yaitu, tanggal 10 setiap bulannya. Karena pembayaran pajak 

merupakan cash outflow yang akan mengurangi kemampuan cash flow perusahaan 

tentunya perlu diatur kapan pajak harus dibayar? Hal yang paling tepat dalam 

mempertimbangkan saat yang tepat membayar pajak adalah time value of money. 

Sebagai salah satu sample dibulan Mei 2009 PT.”X” membayar angsuran pajak 

penghasilan pasal 25 periode April 2009 sebesar Rp. 2.546.582.504 dimana pembayaran 

dilakukan tanggal 03 Mei 2009 yang mana sebenarnya masih ada waktu pembayaran 

sampai tanggal 10 Mei 2009 dengan perkiraan tingkat bunga sebesar 1.25% pada saat itu 

maka keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Perbandingan keuntungan antara pajak dibayar diawal dan diakhir jatuh tempo 

Keterangan  PPh 25  
 Di setor 3 Feb 2012        Di setor 10 Feb 2012  

Jumlah PPh terutang 
                  

2,546,582,504               2,546,582,504  
Jangka waktu  3 hari  10 hari 
Suku bunga per bulan 0.75% 0.75% 
Keuntungan dari time value of money                       1,909,937                   6,366,456  

    Sumber : Data olah peneliti 

 Pembayaran pajak yang tepat waktu akan nampak lebih baik pengaruhnya bagi 

cash flow perusahaan apabila dilakukan menjelang batas akhir pembayaran pajak yang 
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bersangkutan, dana dari tenggang waktu yang ada dapat dipakai untuk modal kerja 

jangka pendek atau disimpan dibank. Tetapi jangan sampai penyetoran melampaui 

jangka waktu maksimal, karena tingkat suku bunga yang berlaku pada kasus diatas lebih 

kecil dari besarnya bunga keterlambatan yaitu 2% perbulan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perlu adanya upaya optimal untuk penghindaran pemborosan pembayaran denda-

denda perpajakan dan bunga keterlambatan. Serta memaksimalkan jangka waktu 

pembayaran dengan melakukan pembayaran pada satu atau dua hari sebelum jatuh 

tempo. Sehingga perusahaan dapat lebih mengoptimalkan cash flow nya. 

 

4.3 Analisis Peluang Penghematan PPh Badan atas Implementasi Manajemen 

pajak PT.”X” 

4.3.1. Perhitungan PPh Badan PT.”X” tahun 2010  

yang sesungguhnya terjadi : 

Pajak penghasilan Badan, berdasarkan laporan SPT 1771, dapat dilihat bahwa 

PT.”X” pada tahun pajak 2010 hutang pajak penghasilan sebesar Rp 

48.846.307.250 atas Penghasilan Kena Pajak sebesar (PKP) Rp 195.385.229.455 

perhitungan hutang pajak tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Perhitungan hutang pajak PT.”X” tahun 2010 

Penghasilan Kena Pajak (PKP)   
              
195.385.229.455   

 Kompensasi kerugian                                        -    

      

 PKP  setelah Kompensasi Kerugian   
              
195.385.229.455  

 Rounddown    
              
195.385.229.000  

      

Utang Pajak     

Tarif 25%   
              
48.846.307.250  

      

 Kredit Pajak PPh pasal 22    
              
14.854.965.000  

 Kredit Pajak PPh pasal 25    13.569.553.443  

 Kredit Pajak PPh pasal 23             4.160.000  

 Total Kredit Pajak   
              
28.428.678.443  

      

 Pajak kurang / (lebih) bayar   20.417.628.807 

      

  Sumber: Kertas kerja perhitungan PPh Badan tahun 2010 

 

 Dalam tahun pajak 2010 perusahaan telah membayar angsuran masa PPh pasal 25 

sebesar Rp 13.569.553.443 PPh pasal 22 sebesar Rp 14.854.965.000 dan PPh pasal 23 

yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 4.160.000 yang kemudian dikreditkan oleh 

perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 20.417.628.807  

Analisis Peluang Manajemen Pajak : 

 Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa manajemen pajak pada PT.”X” 

belum diterapkan secara baik, terbukti dari nilai hutang pajak yang lebih besar dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penghasilan dan meningkatnya biaya 

yang tidak boleh dibiayakan dalam perhitungan PPh Badan tahun 2010. 
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 Dari segi administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk 

pembayaran pajak maupun pelaporan pajak bulanan sudah dilaksanakan dengan baik 

oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggal pembayaran dan waktu 

pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak terlambat sehingga 

tidak ada sanksi bunga atau denda. 

 Berdasarkan perencanaan pajak yang telah disusun oleh peneliti, maka 

perusahaan dapat menurunkan beban pajak atau melakukan penghematan pajak yang 

nilainya cukup signifikan. Hal itu dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya yang 

diperkenankan oleh pajak sebagaimana terlihat pada table berikut: 

 

Tabel 4.4 

Tambahan biaya-biaya untuk penghematan pajak PT.”X” 

Nama Akun 
 Tambahan Biaya yang 

diperbolehkan oleh pajak  

Tunjangan Kesehatan 

                                          

3.100.421.456  

Tunjangan PPh pasal 21 

                                          

6.666.066.131  

Biaya sumbangan dan hadiah 

                                             

508.957.975  

Biaya perjamuan (Entertainment) 

                                             

991.084.724  

Total 11.266.530.286 

                Sumber: Data olah peneliti 

 

 Atas dasar perhitungan penambahan biaya yang diperoleh karena adanya 

perencanaan pajak, maka PT.”X” mendapatkan tambahan biaya yang dapat mengurangi 

beban pajak sebesar Rp 11.266.530.286. Perhitungan jumlah pajak penghasilan setelah 

penerapan manajemen pajak dapat dihitung sebagai berikut: 
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Laba / Rugi Fiskal 

Sebelum manajemen pajak              Rp 195.385.229.455 

Manajemen Pajak: 

1. Biaya tunjangan kesehatan  Rp  3.100.421.456 

2. Tunjangan PPh pasal 21  Rp  6.666.066.131 

3. Biaya sumbangan dan hadiah  Rp     508.957.075 

4. Biaya perjamuan    Rp     991.084.724 

Rp   11.266.530.286 

Laba/rugi fiscal setelah manajemen pajak    Rp 184.118.699.169 

Sehingga perhitungan pajak penghasilan setelah perencanaan pajak adalah: 

25%   x    Rp 184.118.699.169 

PPh terutang setelah manajemen pajak  Rp 46.029.674.792 

 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka penghematan pembayaran pajak jika 

perusahaan melaksanakan manajemen pajak adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Penghematan pajak PPh Badan PT.”X” dengan menerapkan manajemen pajak 

PPh terhutang sebelum manajemen pajak   Rp 48.846.307.250 

PPh terhutang setelah manajemen pajak Rp 46.029.674.792 

Penghematan PPh Badan Rp   2.816.632.458 

  Sumber: Data olah peneliti 

Kurang bayar yang terjadi di tahun 2010 (setelah manajemen pajak) seharusnya adalah: 
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PPh terutang (setelah manajemen pajak)    Rp   46.029.674.792 

Kredit Pajak: 

 PPh Pasal 22                                         Rp 14.854.965.000  

 PPh Pasal 23                                           Rp         4.160.000  

 PPhh pasal 25                                         Rp 13.569.553.443 

Total kredit pajak       Rp   28.428.678.443  

 PPh Kurang Bayar (setelah manajemen pajak)   Rp 17.600.996.349

   

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa dengan adanya 

manajemen pajak yang baik perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 

Rp.2.816.632.458 penghematan ini tentu sangat bermanfaat baik bagi perusahaan 

maupun karyawan. Bagi perusahaan penghematan pajak tersebut bermanfaat untuk 

memperkuat likuiditas perusahaan, sedangkan bagi karyawan dapat memperoleh 

fasilitas-fasilitas tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Selanjutnya. 

 Selanjutnya untuk dapat melaksanakan manajemen pajak yang optimal 

diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, khususnya manajemen dan pemegang 

saham. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, dimana 

keuntungan yang besar menentukan besarnya bonus bagi manajemen dan berarti 

besarnya pajak akan selaras dengan besarnya keuntungan, sebaliknya bila keuntungan 

menjadi kecil maka akan berpengaruh juga kepada pendistribusian bonus sebagai imbal 

hasil manajemen. Oleh karena itu, dengan adanya implementasi manajemen pajak pada 

perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dari 

sisi perpajakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. PT.”X” belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari pembayaran pajak PPh Badan kurang bayar yang jumlahnya 

cukup besar yakni mencapai Rp. 20.417.628.807 pada tahun 2010. Hasil ini 

mencerminkan juga bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT.”X” 

belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum 

diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. 

2. Berdasarkan SPT tahun pajak 2010 PT.”X”, terdapat manajemen atau 

perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan PT.”X” yaitu perencanaan 

pajak yang berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan dan pajak penghasilan, 

khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan, berdasarkan SPT tahun 

pajak 2010, akun-akun yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi kewajiban 

pajak adalah biaya karyawan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pajak,biaya 

konsumsi kantor, biaya sumbangan & hadiah dan  biaya perjamuan 

(Entertainment). 

3. Dengan melaksanakan manajemen pajak PT.”X” dapat melakukan penghematan 

pajak penghasilan sebesar Rp 2.816.632.458. Penghematan ini berasal dari pajak 

penghasilan berdasarkan koreksi fiscal dikurangi dengan pajak penghasilan 

berdasarkan perencanaan pajak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus lebih jeli dalam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk 

dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan 

pajak, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang. 

2. Perusahaan harus mengkaji lebih dalam lagi untuk memanfaatkan semua potensi 

yang dapat mendukung dan memaksimalkan pengimplementasian manajemen 

pajak dengan melihat dan menganalisis kegiatan bisnis perusahaan yang dapat 

selaras dengan peraturan-peraturan perpajakan Indonesia. 

3. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya 

entertainment lainnya dan menyimpan dengan baik bukti transaksi atau bukti 

pembayran atas perjamuan tersebut wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk 

menghilangkan koreksi fiscal biaya perjamuan. 

4. Perusahaan dalam melaksanakan manajamen pajak harus membuat perencanaan 

pajak (Tax Planning) setiap tahunnya secara terus menerus, mengingat peraturan 

perpajakan yang berlaku sering berubah-ubah dikarenakan adanya pembaharuan 

peraturan, sehingga pada tahap perencanaan pajak tersebut, perusahaan sudah 

dapat mengidentifikasi potensi manajemen pajak yang terbaik untuk mengikuti 

perubahan peraturan perpajakan yang dinamis, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas manajemen pajak di perusahaan tersebut. 
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               DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

___________________________________________________________________________________________
 2 September 1996

          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
           NOMOR SE - 33/PJ.421/1996

TENTANG

         PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH 
     (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)

          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bea 
siswa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga terampil/terdidik dalam masyarakat dan mendorong 
pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan faktor yang sangat penting dalam 
rangka pengembangan sumber daya manusia, serta mendorong masyarakat untuk membantu memberikan 
bea siswa kepada anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam
rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), dengan ini perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) adalah gerakan yang dilaksanakan secara nasional oleh 
masyarakat bersama Pemerintah sebagai upaya menumbuhkan, meningkatkan serta mengembangkan 
kepedulian dan peran serta masyarakat sebagai orang tua asuh dalam rangka menunjang program 
"Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun" secara koordinatif, terpadu dan berkesinambungan.
Untuk menindaklanjuti GN-OTA, Pemerintah telah membentuk Lembaga Nasional Gerakan Nasional 
Orang Tua Asuh (Lembaga GN-OTA) yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan GN-OTA hingga 
sampai ke daerah-daerah.

2. Bagi Wajib Pajak yang ingin berpartisipasi sebagai orang tua asuh dalam rangka GN-OTA, dapat; 
terlebih dahulu mengisi formulir lembaga GN-OTA dan mengirmkan uang bantuan melalui bank ke 
rekening Lembaga GN-OTA di Bank BRI dengan Nomor rekening 31-50-1784.5. 

3. Pemberian bantuan berupa biaya bea siswa yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka GN-OTA 
merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

4. Untuk dapat membebankan biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA sebagai pengurangan penghasilan 
bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bukti setoran/
transfer uang, yang ditujukan ke Bank BRI atas Nama Lembaga GN-OTA dengan nomor rekening 
31-50-1784.5 sebagai bukti pembayaran.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
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               DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

___________________________________________________________________________________________
         14 Juni 1986

          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
           NOMOR SE - 27/PJ.22/1986

TENTANG

       BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)

           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan 
sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan 
memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan
(formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, 
sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif 
seperti terlampir yang berisi :
a. Nomor urut.
b. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
c. - Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.

d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut 
tersebut di atas berisi :
- Nama
- Posisi
- Nama perusahaan
- Jenis usaha.

4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan 
Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada 
Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, 
bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan 
kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.
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TaxBase 6.0 Document - Page : 1

          Lampiran
          Surat Edaran Dirjen Pajak
          Nomor  :  SE-27/PJ.22/1986
          Tanggal  :  14 Juni 1986

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA

TAHUN PAJAK :

Nomor

Pemberian entertaiment dan sejenisnya Relasi usaha yang diberikan entertainment
dan sejenisnya

Tanggal Tempat Alamat Jenis Jumlah
(Rp)

Nama Posisi Nama
Perusahaan

Jenis
Usaha

Keterangan
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            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
          NOMOR KEP - 213/PJ./2001

          TENTANG

         PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI 
      DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN 
      DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN 
      PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan 
Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan 
Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan 
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan 
Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang 
Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan 
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3985);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman 
Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang 
Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan 
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN 
DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN 
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU 
SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI 
PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang 

disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi 
dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :
1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan 

sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau 
oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut 
maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan 
ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa 
pengembalian yang relatif panjang;

2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang 
dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
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Pasal 2

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan 
merupakan penghasilan bagi pegawai.

Pasal 3

(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 
rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan 
situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan 
merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.

(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau 
keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek, 
pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar 
jemput pegawai.

Pasal 4

(1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 
sarana dan fasilitas di Iokasi bekerja untuk :
a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi 

bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak ada 

sarana pendidikan yang setara;
d. pengangkutan bagi pegawai di Iokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga 

dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan 
kedatangan pertama ke Iokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena 
terhentinya hubungan kerja;

e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, 
sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

(2) Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi 
kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya pengeluaran tersebut.

(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2000.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang 
berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan 
penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang 
membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri :
a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak 

penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
b. Peta Iokasi;
c. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan 

menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak ini.
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(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat 
Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan 
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak ini.

(3) Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kanwil DJP yang 
menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke Iokasi daerah terpencil.

(4) Apabila Iokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, Kepala 
Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat Iokasi daerah 
terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait 
dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

(5) Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 
3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

(6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling 
lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya.

(7) Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) 
adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

(8) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala 
Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil 
dianggap dikabulkan.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan sebagai daerah 
terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kanwil DJP maupun di KPP dengan 
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci 
mengenai :
a. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh 
perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah 
terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
ini.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
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DIREKTUR JENDERAL
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HADI POERNOMO
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  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 93/PMK.03/2006

TENTANG 

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI
   DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH 
            SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir
pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan korban 
manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta 
penanganan yang sangat cepat;

b. bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh 
masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan
persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam 
dimaksud;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah sehingga
sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan dimaksud dapat
dibiayakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Bencana Alam Gempa
Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi
dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan 
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN 
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA 
TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa
bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada
tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal
17 juli 2006 dapat dibiayakan.

(2) Rincian Wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi di pesisir pantai selatan pulau Jawa
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
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Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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Pedoman Wawancara 

 

1. Kapan perencanaan pajak mulai di buat dan dalam jangka waktu berapa lama 

perencaan pajak ini dibuat? 

 

2. Dalam menyusun perencanaan pajak PT.”X”, siapa saja yang terlibat dalam 

pembuatannya? 

 

3. Dalam perencanaan pajak yang disusun oleh PT.”X”, aspek apa saja yang 

ditekankan sebagai langkah untuk penghematan pajak? 

 

4. Dalam implementasi perhitungan pajak, apakah PT.”X” telah melaksanakan 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat? 

 

5. Dalam rangka pengendalian pajak, strategi apa saja yang sudah ditempuh? 
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Rangkuman Hasil Wawancara Karyawan di PT.”X” 

 

1. Perencanaan pajak mulai di susun sejak awal tahun 2009, dalam proses 

penyusunannya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan,  

 

2. Pada saat proses perencanaan pajak PT.”X” melibatkan divisi Accounting, 

Finance & Tax. 

 

3. Aspek yang ditekankan pada saat perumusan perencanaan pajak meliputi 

kepatuhan (tepat waktu bayar, lapor dan tepat jumlah), aspek penerapannya lebih 

kepada sisi yang dapat di control oleh bagian  Accounting, Finance & Tax. 

Seperti menyesuaikan beberapa proses pencatatan dan transaksi yang sesuai 

dengan UU KUP Pasal 28 ayat (4) tentang pembukuan dan aturan pajak lainnya. 

Kemudian menyusun kesepakatan bersama agar semua transaksi harus didukung 

oleh bukti-bukti transaksi yang jelas dan dokumen-dokumen tersebut disimpan 

selama 5 tahun sesuai batas daluwarsa pajak (Filing system & administrasi 

pajak).  

 

4. Dalam implementasi perhitungan pajak secara keseluruhan kami telah 

melaksanakan perencanaan pajak yang dibuat namun, kami juga mengakui bahwa 

dari perencanaan pajak yang telah disusun masih ada beberapa akun yang masih 

bisa gunakan dalam perencanaan pajak dan ada beberapa perubahan aturan pajak 

juga yang membuat perencanaan pajak kami kurang maksimal. 

 

5. Strategi yang telah ditempuh untuk pengendalian pajak: 

 Membuat daftar nominative atas biaya entertainment 

 Menyediakan makan dan minum untuk seluruh karyawan (Catering) 

 Seluruh biaya transport untuk keperluan bisnis diberikan dengan cara 

reimburse dengan memberikan bukti-buktinya. 

 Mengatur proses pemusnahan barang yang sesuai dengan aturan pajak 

agar pada saat pemusnahan barang harus di saksikan oleh pihak ke tiga 

yang independen dan dibuatkan berita acara pemusnahannya. 
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