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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 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 PPh Badan)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.  
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Pendahuluan 

 

1. Latar belakang 

 

Dalam praktek bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak 

sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 

mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya itu umumnya dilakukan dengan 

menerapkan manajemen pajak sebagai langkah untuk menghemat pajak dengan cara-

cara tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang 

perpajakan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang 

diimplementasikan PT.”X”. 

 

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 

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-

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. 

  - PPh Pasal 23 

48.846.307.250 

 

 

(14.854.965.000) 

(13.569.553.443) 

(4.160.000) 

12.008.549.840 

 

 

(27.609.616.092) 

(16.458.718.166) 

(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. 

 

1.1 Rumusan Permasalahan 

 

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? 

 

1.2 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. 

 

1.3 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. 

 

1.4 Sitematika 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. 

 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian data pada Bab IV, penulis selanjutnya mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan dalam manajemen pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Landasan Teori 

 

2.1 Pengertian Manajemen Pajak 

 

 Menurut Lumbantoruan yang dikutip Suandi, manajemen pajak adalah sarana 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumla pajak yang dibayar 

dapat ditekan  serendah mungki untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 

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. 

 

2.2 Fungsi Manajemen Pajak 

 

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) pengendalian pajak 

(tax control). Masing-masing aspek tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

2.2.1 Perencanaan Pajak (tax planning) 

2.2.1.1 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 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 pembahasannya dititik beratkan pada tax avoidance 

karena sesuai dengan prinsip manajemen pajak bahwa penghematan pajak yang 

dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan. 



 
 

2.3 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). 

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagi sasaran 

yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan 

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 system 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 

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 sekf assement 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 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. 

 

2.4 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. 

  

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 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. 

 

2.5 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 

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 

Perpajakn, telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan di 

Indonesia wajib melakukan pembukuan. 

 

2.6 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. 

 

2.7 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. 

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 

told an tidak membayar tol maka tindakannya adalah termasuk pelnggaran (tax 



 
 

evasion). Jika ia pergi melalui jalan alternative yang tidak perlu membayar tol, cara yang 

ditempuhnya adalah penghindaran (tax avoidance). 

 

 

Metodologi Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang berusaha 

menjelaskan temuan-temuan dilapangan dan kepustakaan.Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui 

masalah penelitian dan data sekunder diperoleh dari penelusuran data-data yang 

dibutuhkan di objek penelitian.Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan 

kuantitatif. 

  

 

Analisa dan pembahasan 

 

3. 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. 

 

3.1 Analisa 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 diterapkan oleh PT.”X”. Ruang lingkupnya dibatasi pada masalah pajak dari 

penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan lainnya 

secara umum.Perencanaan untuk metode akuntansinya dibatasi pada metode 

perolehan aktiva tetap dan penyusutannya. 

 

 

3.1.1 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 dirumah sakit rujukan perusahaan sebaliknya 

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

kesehatan untuk karyawan.  

 

Analisa 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 

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. 

 

3.1.2 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 1.2 

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” 

 

 

Analisa 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 

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 Rp         814.150 

 

 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. 

 

3.1.3 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,- 

 

 

 



 
 

Analisa 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 koreksi fiscal positif sebesar Rp. 1.007.133.995,- 

sehingga menurut peneliti perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah tepat. 

 

3.1.4 Biaya Sumbangan dan hadiah 

 

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan : 

 

 Setiap tahun perusahaan membagikan sumbangan dan hadiah kepada 

karyawan dan masyarakat sekitar.Sumbangan bantuan social, 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. 

 

Analisa 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) SENo.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 analisa 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 analisa peneliti perusahaan juga dapat mengimplementasikan 

manajemen pajak dalam memberikan donasi yang dapat dibiayakan dalam perhitungan 

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.  

 

3.1.5 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. 

 

Analisa 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: 

a. Nomor Urut 



 
 

b. Tanggal perjamuan tersebut diberikan  

c. Nama tempat perjamuan tersebut diberikan 

d. Alamat dimana perjamuan tersebut diberikan  

e. Jenis perjamuan 

f. Jumla 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). 

 

3.1.6 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 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. 

 

Analisa Peluang Manajemen Pajak : 

 

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. 

 

 

3.2 Analisa Peluang Penghematan PPh Badan atas Implementasi Manajemen 

pajak PT.”X” 

 

3.2.1. 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 memiliki 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabel 1.3 

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 PT.”X” 

 

 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,-  

 

Analisa 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. 

 

 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 yg 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 1.4 

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: 

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 1.5 

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: 

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 1.5 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 erusahaan 

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 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 profitabily 

perusahaan dari sisi perpajakan. 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 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.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).  

  

Berdasarkan penelitian ini, maka PT.”X” harus lebih jeli dalam membaca 

keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan 

baik, karena dengan perencanaan pajak, perusahaan dapat menghemat pajak 

terhutang. Kemudian Perusahaan juga 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.Secara teknis harus dilakukan Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan 

rekan bisnis atau biaya entertainment lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan 

untuk menghilangkan koreksi fiscal biaya perjamuan. Selain itu, 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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