
Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL        i 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING   ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF  iii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI     iv 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI    v 

KATA PENGANTAR       vi 

ABSTRACT         viii 

DAFTAR ISI         xi 

DAFTAR TABEL        xi 

DAFTAR GAMBAR        xii 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  I.1. Latar Belakang………....……………………………....  1 

  I.2. Perumusan Masalah……………………………...............5 

  I.3. Batasan Masalah………………………………………..  5 

  I.4. Tujuan Penelitian..…………………………….........…....6 

  I.5  Manfaat Penelitian...........................................................  6 

  I.6  Sistematika Penelitian……………………………………6 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  II.1 Tinjauan Pustaka................................................................8 

  II.2 Penelitian Terdahulu.........................................................40 

  II.3 Kerangka Pemikiran Penelitian………………………….41 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

  III.1 Pemilihan Objek Penelitian.............................................43 

  III.2 Gambaran Umum Perusahaan.........................................43 

  III.3 Teknik Pengumpulan Data……. ….……………………48 

  III.4 Metode Analisis……….….............................................49 

  III.5 Teknik Pengolahan Data……………………………….49 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

  IV.1 Perhitungan Perbandingan dari Masing-masing Alternatif…50 

  IV.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Berbagai Metode..52 

 IV.3 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan A PT MSH 

Tahun 2012…………………………………………………56 

   IV.4 Analisis Penghitungan Beban Pajak PPh 21 pada PT. MSH   

Energy……………………………………………………...57 

  IV.5 Implikasi Manajerial...........................................................   62 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

  IV.7 Pengaruh Perhitungan Pajak terhadap Laba Rugi Perusahaan 

dan Perbandingan Total Cashflow yang Dibayarkan 

Perusahaan………………………………………………….62 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  V.1 Kesimpulan………………………......................................... 66 

  V.2 Saran………………………………………………………... 67 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

DAFTAR GAMBAR 
 

 
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

Gambar 3.1 Struktur Perusahaan PT. MSH Energi 

 

 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Prosentase Pajak Terhadap Pendapatan Negara  

Tabel 2.1 PTKP 2012 

Tabel 2.2 PTKP 2013 

Tabel 2.3 Tarif Pajak PPh 21 

Tabel 2.4 Tarif Pajak PPh Badan 

Tabel 2.5 Formula perhitungan Gross Up 

Tabel 2.6 Mekanisme Taxability Deductability 

Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan MSH Energy 

Tabel 4.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A 

Tabel 4.3 Take Homepay  Karyawan A 

Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode 

Gross dan Net 

Tabel 4.5  Perhitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode 

Gross dan Net (Lanjutan) 

Tabel 4.6   Penghitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode 

Ditunjang Sebagian Oleh Perusahaan. 

Tabel 4.6   Penghitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode 

Ditunjang Sebagian Oleh Perusahaan (Lanjutan) 

Tabel 4.7   Penghitungan Pajak PPh 21 Menggunakan Metode  GrossUp 

Tabel 4.8   Penghitungan Pajak PPh 21 Menggunakan Metode  GrossUp (Lanjutan) 

Tabel 4.9   Perhitungan PPH Badan PT. MSH Energi 

Tabel 4.10 Perbandingan Laba-Rugi Fiskal  

Tabel 4.11 Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak 

 
 
 

 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan dan terus 

menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. dalam hal ini negara sebagai pelaku 

utama dalam pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang bertujuan 

mensejahterakan rakyatnya menggunakan suatu konsep yang umum digunakan di semua 

negara yaitu pajak. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam APBN mencapai 

75,25% terhadap total penerimaan dalam negeri atau dalam APBN-P tahun 2011 

mencapai Rp 873,7 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp 1.011,73 trilyun. Perkembangan 

penerimaan pajak Indonesia terhadap APBN tampak dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 Prosentase Pajak Terhadap Pendapatan Negara 

 

 

 

 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi bangsa Indonesia untuk 

mendukung pembiayaan pembangunan. Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara 

tercermin dalam pernyataan Jeffrey Owens, Direktur Centre for Tax Policy and 

Administration OECD:  

“Pajak adalah pilar penyangga bagi setiap ekonomi pasar. Pajak 
menyediakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk investasi 
ekonomi di masa mendatang. Pajak menjadikan pemerintah bertanggung 
jawab terhadap warganegara, dan membuat kaitan antara pelayanan 
pemerintah dengan partisipasi warganegara membiayainya. Dalam konteks 
ini pajak tumbuh sebagai pondasi bagi pemerintah dan menjadi sarana 
utama negara-negara berkembang untuk memobilisasi penerimaan dalam 
negeri untuk pembangunan dengan mengurangi ketergantungan pada utang 
(Owens, 2011 : 12). 
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Sejak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya peraturan 

perpajakan yang baru pada tahun 1983 (Pohan, 2013 : 220). Sistem perpajakan berubah 

dari office assessment menjadi self assessment. Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak 

memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

jumlah kewajiban perpajakannya. 

Sistem self assessment sendiri hanya dapat terlaksana apabila wajib pajak 

mengerti dan mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan 

yang berlaku. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, apabila pajak yang dibayarkan 

oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya maka penerimaan negara dari sektor 

pajak akan berkurang. Namun sebaliknya jika jumlah yang dibayar berlebih maka akan 

menimbulkan kerugian bagi pengusaha atau wajib pajak. 

Tanggapan masyarakat sekarang ini terhadap pajak masih saja negatif sehingga 

banyak masyarakat atau wajib pajak, baik wajib pajak perseorangan ataupun badan 

berusaha menghindar atau membuat agar besarnya jumlah pajak yang terhutang menjadi 

kecil sedangkan laba yang dimiliki maksimal, dimana hal ini dimaksudkan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang, 

meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. 

 Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa memberikan 

manfaat secara langsung kepada perusahaan, sehingga salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal adalah dengan 

meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak 

merupakan salah satu faktor pengurang laba. 

Menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, besarnya pajak yang 

dikenakan ke perusahaan adalah PKP (penghasilan kena pajak) dikalikan dengan tarif 

pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak suatu perusahaan, semakin besar pula pajak 

yang harus ditanggung, juga semakin tinggi tarif pajak, maka semakin besar pula pajak 

yang harus dibayar. Dalam hal ini tarif pajak ditetapkan oleh undang-undang yang 

berlaku sehingga manajemen perusahaan tidak dapat melakukan apapun untuk 

mempengaruhinya. Sedangkan besarnya dasar pengenaan pajak tergantung pada 

transaksi-transaksi yang terjadi dalam aktifitas perusahaan, sehingga faktor inilah yang 

dapat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan.  
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Salah satu upaya perusahaan dalam pembayaran pajak yang terhutang adalah 

perusahaan berusaha memperkecil atau mengefisiensikan biaya dengan mengendalikan 

pajaknya agar biaya perusahaan lebih minimal, karena pada hakikatnya pajak akan dapat 

mengatur dengan baik apabila wajib pajak mengetahui dan memahami dengan benar 

ketentuan peraturan apabila perundang-undangan perpajakan dan perkembangan serta 

perubahannya. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif, saat berguna bagi perusahaan 

sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan pajak (tax planning) untuk membuat 

suatu perencanaan agar jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

menjadi minimal tanpa harus melangar peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Dengan perencanaan pajak (tax planning) maka wajib pajak dapat memperkecil 

beban biaya pajak atau pajak terhutang. 

Menurut Zain (2008 : 23), perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal 

dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen 

stratejik perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu, tidak salah jika perencanaan pajak 

turut menentukan berhasil tidaknya manajemen stratejik yang dibuat oleh perusahaan. 

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara 

efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak 

mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak 

dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang 

dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena 

terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan 

memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat membayar. 

Menurut Suandy (2008 : 13), perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak 

(tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion). Tetapi dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak 

menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu berupa penghindaran pajak. 

Sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini merupakan 

pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum. 

Dalam kegiatannya perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan 

tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara 

pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan 
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kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh 

pasal 25/29 untuk pemberi kerja. 

Menurut Suandy (2008 : 12), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar 

keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (tax planning). 

Menurutnya, ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat 

dijalankan dengan baik, yaitu: 

“Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan 
pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka 
Wajib Pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan 
perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, 
perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun 
jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan 
mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik 
pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya 
adanya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice),dan juga 
perlakuan akuntansinya.” 

 
Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. 

Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 

atau tidak. Jika perusahaan menanggung beban pajak PPh 21 karyawannya, maka maka 

jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayar perusahaan tersebut tidak dapat dibebankan 

sebagai biaya dan tidak boleh untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan 

besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak badan (Djuanda, 2012 : 97). 

Jika perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya dalam bentuk 

pembayaran beban PPh 21 karyawan, maka tunjangan tersebut akan menambah unsur 

biaya gaji dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP 

wajib pajak badan dan secara otomatis pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil. 

Kebijakan pajak penghasilan pegawai PPh pasal 21 berupa pemberian tunjangan pajak 

yang besarnya sebagian maupun seluruhnya dari jumlah pajak terutang dalam 

penghitungannya, dapat menerapkan metode gross up, dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. 

Perseroan terbatas (PT) Mitra Selaras Hutama Energi merupakan salah satu 

perusahaan yang dalam kebijakan pembayaran gaji karyawannya menggunakan metode 

Gross, dimana perusahaan hanya memotong pajak PPh 21 karyawannya dan tidak 

membayarkan pajak karyawannya. 
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PT. MSH Energi merupakan perusahaan Niaga Umum BBM Solar untuk Industri, 

PT. MSH Energi memulai usahanya pada tahun 2009, sejak tahun 2009 sampai dengan 

2014, PT. MSH Energi mencatatkan rekor pendapatan terbesar pada tahun 2012, 

sehingga penulis memfokuskan data penulisan pada tahun 2012. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Laba Bersih 964.325.608 1.166.584.669 2.281.351.283 1.433.652.421 1.523.645.202 

 

 

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisa Perencanaan Pajak PPH Badan Melalui Pemberian 

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross Up, 

Metode Net, Perusahaan Menanggung Sebagian PPh Pasal 21 Karyawan Dan 

Metode Gross.” 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 

menggunakan Metode Gross Up, Metode Net, perusahaan menanggung 

sebagian PPh Pasal 21 karyawan dan Metode Gross. 

2. Bagaimana perbandingan pajak PPh 21 tahun 2012  dengan tahun 2013 

dari masing- masing metode. 

3. Bagaimana dampak Cashflow pajak yang dibayarkan dari masing-masing 

metode yang digunakan PT. Mitra Selaras Hutama Energy. 

 

I.3  Batasan Masalah 

Penelitian mengenai perencanaan pajak (tax planning) melalui metode Gross Up, 

Metode Net, Perusahaan Menanggung Sebagian PPh Pasal 21 Karyawan Dan Metode 

Gross kepada karyawan tetap ini hanya meneliti efektifitas perencanaan pajak yang 

dilakukan atas komponen pajak yang berpengaruh pada tunjangan PPh pasal 21 

                                         Sumber : Laporan Keuangan PT. MSH Energi 
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karyawan tetap perusahaan yang dilakukan PT.MSH Energy tersebut, berdasarkan data 

laporan keuangan tahun 2012. 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 

menggunakan metode Gross Up, Metode Net, Perusahaan Menanggung 

Sebagian PPh Pasal 21 Karyawan Dan Metode Gross pada (PT) MSH 

Energi. 

2. Untuk mengetahui efisiensi Pajak Penghasilan Badan setelah melakukan 

perencanaan pajak PPh pasal 21 menggunakan metode Gross Up, Metode 

Net, Perusahaan Menanggung Sebagian PPh Pasal 21 Karyawan Dan Metode 

Gros  pada Perseroan Terbatas (PT) MSH Energi. 

3. Untuk mengetahui dampak Cashflow pajak yang dibayarkan dari masing-

masing metode yang digunakan PT. Mitra Selaras Hutama Energi.  

 

I.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembacanya 

mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dapat menjadi 

informasi tambahan unuk kemajuan perusahaan tersebut.  

 

I.6  Sistematika Penelitian 

            Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 

            BAGIAN I PENDAHULUAN . 

            Bagian ini berisi tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

            masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.  

  

            BAGIAN II TINJAUAN PUSTAKA. 

            Bagian ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,   

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan teori. 
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            BAGIAN III METODOLOGI PENELITIAN. 

            Bagian ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dan   

metode pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari data yang dihimpun dan 

teknik pengumpulan data. 

 

BAGIAN IV ANALISIS HASIL PENELITIAN. 

Bagian ini berisi tentang perhitungan data yang diperoleh dalam penelitian 

sehingga akan diketahui hasilnya, dan penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi 

kemudian akan didapatkan kesimpulan.  

 

            BAGIAN V KESIMPULAN DAN SARAN.  

            Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan  

berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Tinjauan Pustaka 

II.1.1 Definisi Pajak Menurut Para Ahli 

1. Definisi pajak menurut Adriani 

 Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk 

pembiayaan pengeluaran umum (Resmi, 2008 : 5). 

2. Definisi pajak menurut Soemitro SH. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006 : 1). 

3. Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam dalam Siti Resmi  

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang diterapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

  Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 

yang dapat ditunjukkan secara langsung. 

2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan menurut Undang-Undang. 

4. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana sumber daya dari 

sektor swasta ke sektor negara. 
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5. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. 
 

II.1.2 Fungsi Pajak  

Secara umum fungsi pajak adalah untuk mengisi kas negara dalam rangka 

menjalankan pemerintahan atau salah satu sumber penerimaan negara yang 

hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu pajak juga 

mempunyai fungsi lain yang secara garis besar dapat dibagi dua (IAI , 2012), 

yaitu: 

1. Fungsi Budgetair atau penerimaan (Revenue yielder) 

Pemungutan pajak berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi apa yang 

diperlukan oleh negara, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan uang ke kas negara (APBN) dan digunakan sebagai dana 

pembiayaan pengeluaran negara.  

2. Fungsi Reguler atau mengatur (Economic tool) 

Pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial 

ekonomi  dalam masyarakat, dalam hal ini  pajak digunakan sebagai 

sarana untuk manunjang pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan 

ekonomi, sosial atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran 

untuk mencapai tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan 

(Mardiasmo, 2006 : 1) 

 

II.1.3 Prinsip Pengenaan Pajak  

Menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang berjudul “ 

Wealth or Nations” mengajarkan tentang empat prinsip, yang oleh Santoso 

Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” 

disebut “the Four Maxims terdiri dari empat prinsip, yaitu (Brotodihardjo, 1979 : 

30):  

1.  Asas Keadilan (Equity) atau kesamaan  

2.  Asas Kepastian Hukum (Certainty)  

3.  Asas Ketepatan waktu pemungutan (Convenience Of Payment)  

4.  Asas Pemungutan Pajak yang Sehemat Mungkin (Efficiency)  
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 Pengelompokan Pajak dan Tarif Pajak Pajak dapat dikelompokan menjadi 

tiga, yaitu:  

1. Menurut golongannya pajak dibagi dua,yaitu: 

a. Pajak langsung  

Adalah pajak yang beban pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib  

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang  

lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).  

b.      Pajak tidak langsung  

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan atau digeser  

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM).  

 

2. Menurut sifatnya pajak dibagi dua (Pohan, 2010),yaitu: 

a.      Pajak Subjektif  

dalah merupakan pajak yang dalam pemungutannya  memperhatikan 

keadadan pribadi subjek pajak atau wajib pajaknya  saja. Contoh: 

Pajak penghasilan (PPh).  

                        b.      Pajak Objektif  

Adalah merupakan pajak yang dalam pemungutannya hanya  

memperhatikan objek pajaknya saja atau wajib pajaknya. Contoh: 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

 

3. Menurut lembaga pemungutannya  pajak dibagi dua,yaitu: 

  a.      Pajak Pusat  

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan  

sebagai pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN)  

  b.    Pajak Daerah  

Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang  

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.  
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Secara garis besar, perpajakan mengenal 3 (tiga) tarif (Resmi, 2008), yaitu:  

1. Tarif Progresif  

Adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi  

pula persentasenya, sehingga menghasilkan jumlah beban yang jauh lebih 

tinggi.  

2. Tarif Degresif  

Adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu semakin tinggi 

dasar pengenaanya, semakin rendah persentase tarifnya.  

3. Tarif Proporsional  

Disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif pajak yang 

semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak 

yang terutang. Tarif Tetap Adalah tarif yang dalam jumlah tetap (sama) 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang  tetap. 

 

Penghasilan menurut Harcrisnowo (2008: 12) adalah: 

“ Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, 

badan dan bentuk usaha tetap yang digunakan untuk aktivitas ekonomi 

seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan.”  

 

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: PSAK No 46) 

adalah: 

“ Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gain)”. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh)adalah: 

“ Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

12 
 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.” 

 

Mansyuri (2002 : 7) mengemukakan penghasilan untuk keperluan pajak 

harus menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai sebagai 

konsumsi. Terdapat tiga hal penting dalam batasanpenghasilan, yaitu: 

a. Menentukan bahwa suatu penghasilan adalah objek pajak bertujuan 

agar wajib pajak mendapatkan kepastian apakah suatu jenis penghasilan 

merupakan objek pajak sehingga tidak terdapat keragu-raguan dalam 

menentukan suatu objek pajak. 

b. Mendefinisikan penghasilan adalah mencari benang merah dari suatu 

pengertian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang sama oleh setiap 

orang tentang definisi dari penghasilan. 

c. Contoh-contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam 

pengertian penghasilan kena pajak. Pemberian contoh merupakan cara 

yang efektif agar wajib pajak tidak dirugikan dalam melakukan 

pemotongan pajak, selain itu juga dapat memperkecil celah loophole 

sehingga tidak ada lagi alasan Wajib Pajak untuk menghindar dari 

pemotongan pajak. 

 

II.1.4 Pajak penghasilan 

Pengertian Pajak Penghasilan  

Menurut pasal 4 ayat 1  UU PPh No.17 tahun 2000, yang dimaksud 

dengan penghasilan adalah “setiap tambahan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar 

Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun 

(Prabowo, 2006 : 34). 

Jadi dapat disimpulkan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi 

yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan 

yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan 
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masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang 

harus dilaksanakan (Kartika, 2004 : 50). 

 

Subjek PPh menurut pasal 4 ayat 1  UU PPh No.17 tahun 2000 meliputi : 

1. Orang Pribadi 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2. Badan 

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

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

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 

Subjek Pajak Dalam Negeri: 

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. 

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
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sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk reksadana (Markus, 2005 : 35). 

 

Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD penerimaannya 

dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

 

Subjek Pajak Luar Negeri: 

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

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

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di 

Indonesia. 

 

 Bukan Subjek Pajak: 

1. Kantor perwakilan negara asing; 

Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

a. Bukan warga Negara Indonesia; dan 

b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di 

luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 

c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
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2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. Tidak menjalankan usaha; atau 

c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 

iuran para anggota. 

3. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia; dan 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain  

 

Objek Pajak Penghasilan: 

Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

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

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal. 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota. 
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c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

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

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi ; 

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

 

Bukan Objek Pajak Penghasilan: 

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
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3. Warisan; 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan 

oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara 

final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan 

khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 

PPh; 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa; 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD 

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal 

yang disetor; 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh 

pemberi kerja maupun pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam 

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan; 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 
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11. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara 

jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

(Gunadi, 2009 : 50) 

 

II.1.5   Pajak penghasilan PPh 21 

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri 

(Mardiasmo, 2008 : 115) 

 

Subjek pajak PPh 21 

Subjek PPh pasal 21 (Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 26 Kepdirjen No. 

KEP-545/PJ./2000 ) : 

1. Pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris dan anggota 

dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola 

kegiatan perusahaan secara langsung; 

2. Tenaga lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja 

yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang 

bersangkutan bekerja; 

3. Penerima pensiun; 

4. Penerima honorarium; 

5. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, 

upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan; 

6. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan dari Pemotong Pajak 

 

Bukan subjek pajak PPh 21: 

1.   Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
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yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

2.   Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

 Objek pajak PPh 21: 

Jenis Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 

antara lain (Pohan, 2013 : 73): 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik 

berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun 

secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain 

sejenis. 

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

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

upah yang dibayarkan secara bulanan. 

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

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan yang dilakukan. 
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Non objek PPh Pasal 21: 

 Bukan Objek PPh Pasal 21 Atau Jenis Penghasilan Yang Tidak Dipotong 

PPh Pasal 21 antara lain : 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan 

asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea 

siswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam 

bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah 

termasuk penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang bukan 

objek PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang ditanggung 

oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran 

tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara 

jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 

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

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 

pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh 

orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l 

Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pemotong PPh Pasal 21 (KEP - 545/PJ./2000): 

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai. 
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2. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa. 

3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun 

dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 

4. Yayasan, organisasi massa, perkumpulan atau organisasi lain yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium dan imbalan lain 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 

5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar, work 

shop, pendidikan khusus, pertunjukan, olah raga, dll). 

 

6. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

 

Kebijakan/Metode Pemotongan PPh pasal 21: 

Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau 

metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak, adalah: 

1. Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji) 

Metode ini lazimnya disebut Metode Gross. Dalam hal ini 

jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh 

karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi 

penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh 

Pasal 21 dipotong oleh perusahaan. 

2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung) 

Metode ini lazimnya disebut Metode Net. Dalam hal ini, jumlah 

PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan 

yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh 

karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena 

perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. 

Penghitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan 

cara gross up. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan 
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tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 

perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor 

penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21. 

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) 

Metode ini lazim disebut Metode Gross Up. Jika PPh Pasal 21 

diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan 

tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai 

PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan 

dengan cara gross up di mana besarnya tunjangan pajak sama 

dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing 

karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini 

terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan 

akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan 

tunjangan pajak. Namun beban perusahaan tersebut akan 

tereliminasi, karena PPh Pasal 21nya dapat dibiayakan. Di 

samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama 

dengan PPh terutang untuk masing-masing karyawan (metode 

gross up), perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh 

Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang. Dalam 

hal besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada 

tunjangan PPh Pasal 21, maka kekurangannya bisa ditanggung 

karyawan (dipotong) atau ditanggung perusahaan. Jika 

kekurangannya ditanggung oleh perusahaan, maka perlakuan 

perpajakannya menjadi non deductible expenses (Zain, 2008 : 

135) 

 

Tata cara penghitungan PPh pasal 21 

Penghasilan bruto 

            Penghasilan bruto dalam SPT Masa PPh Pasal 21 adalah penghasilan 

karyawan pada masa pajak/bulan yang bersangkutan sebelum dikurangi 

dengan potongan apapun. 
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Penghasilan netto 

Penghasilan netto adalah jumlah penghasilan bruto  dikurangi dengan 

Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung Penghasilan netto 

Pengurangan-pengurangan yang diperobolehkan untuk menghitung netto 

untuk pegawai tetap: 

1. Biaya jabatan 

Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang 

bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Hanya boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena 

dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dari pekerjaan atau jabatannya. 

Berdasakan pasal 21 ayat (3) UUPPH no.7 tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 

36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto 

dan setinggi-tinggi nya 6 juta setahun atau lima ratus ribu 

sebulan. 

2. Biaya pensiun 

Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang 

pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara 

berkala atau bulanan karena dianggap sebagai biaya untuk 

mendapatkan menagih, dan memelihara uang pensiun. 

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) UUPPH no.7 tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 36 Tahun 

2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan 

setinggi-tinggi nya 2.4 juta setahun atau dua ratus ribu sebulan. 

 

3. Iuran yang terkait dengan gaji 

Yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun 

yang pendiriannya telah disah kan oleh menteri keuangan atau 

badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamaakan 

dengan dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh 

menteri keuangan (Djuanda, 2012 : 67) 
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Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam perhitnungan PPh pasal 21 

merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi 

yang berstatus sebagai pegawai, pegawai tetap, termasuk pensiunan; pegawai 

tidak tetap, dan calon pegawai; termasuk juga pegawai harian lepas, distributor 

multi level marketing atau direct selling maupun kegiatan sejenisnya, dengan 

ketentuan yang berbeda-beda. 

 

Tabel 2.1 PTKP 2012 

Besaran PTKP untuk tahun pajak 2012 
Penerima PTKP Setahun Sebulan 
untuk pegawai yang bersangkutan  Rp.15.840.000 Rp. 1.320.000 
tambahan pegawai yang kawin Rp.1.320.000 Rp. 110.000 
tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan semenda 
dalam garis keturunan  lurus, serta 
anak angkat yang menjadi 
tanggungan  sepenuhnya paling 
banyak 3 (tiga) orang 

Rp. 1.320.000 Rp. 110.000 

Sumber : Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 

162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya 

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai tahun pajak 2013. 
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Tabel 2.2 PTKP 2013 

Besaran PTKP untuk tahun pajak 2013 
Penerima PTKP Setahun sebulan 
untuk pegawai yang bersangkutan  Rp.24.300.000 Rp. 2.025.000 
tambahan pegawai yang kawin Rp.2.025.000 Rp. 168.750 
tambahan untuk setiap anggota keluarga 
sedarah dan semenda dalam garis keturunan  
lurus, serta anak angkat yang menjadi 
tanggungan  sepenuhnya paling banyak 3 
(tiga) orang 

Rp. 2.025.000 Rp. 168.750 

 Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.011/2012 

 

Tabel 2.4 Tarif  pajak PPh 21 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

5% 
(lima persen) 

di atas Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) 

15% 
(lima belas persen) 

di atas Rp 250.000.000,00 (dua  25% 
ratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 

(dua puluh lima persen) 

di atas Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) 

30% 
(tiga puluh persen) 

 

 

  Dasar pengenaan pajak 

Penghasilan kena pajak berlaku bagi: 

1. Pegawai tetap 

PKP = Peng. Bruto – Biaya jabatan – PTKP 

 

2. Penerima Pensiun Berkala 

PKP = Peng. Bruto – Biaya pensiun – PTKP 

 

 

                                         Sumber : Undang-undang PPh Pasal 17 ayat (1) 
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3. Pegawai tidak tetap 

 Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau 

pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilannya 

tidak melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri. 

PKP = Pengh. Bruto – PTKP 

 

Contoh formula perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai atau karyawan 

tetap perusahaan yang mendapatkan gaji (penghasilan) setiap bulan : 

gaji sebulan................................................. (1) 

tunjangan sebulan...................................... (2) 

jumlah............................................................ (3) --> (1) + (2) 

 

Pengurangan: 

biaya jabatan................................................. (4) 

maksimum diperkenankan........................ (5) --> (4)  

penghasilan netto sebulan........................ (6) --> (3) - (5) 

penghasilan netto disetahunkan.............. (7) --> (6) x 12 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP)...... (8) perhitungan 

penghasilan yang dikenai pajak................ (9) --> (7) - (8) 

PPh pasal 21 terutang setahun................. (10) --> (9) x tariff 

 

 II.I.6 Rekonsiliasi Fiskal 

  Rekonsiliasi fiskal adalah  proses penyesuaian atas laba komersial yang 

berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang 

sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsilisasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak 

karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi 

(komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial 

ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, 

sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. 

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan  fiskal 

adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan 
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prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan 

perlakuan penghasilan dan biaya (Prabowo, 2006 : 114) 

  Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan 

yang berbeda, maka disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga 

akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Menurut 

Bambang Kesit (2001), untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa 

pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu: 

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan 

keuangan komersial. 

2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. 

3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-

ketentuan pajak dalam laporang keuangan bisnis. 

 

            Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan 

keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan 

efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menetapkan pendekatan yang kedua. 

Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, 

tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun 

rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. 

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan 

menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanent (permanent 

differences) dan beda waktu/sementara (timing differences). 

 

1.      Beda Tetap/ Permanen 

  Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan 

ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

bersifat permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan 

diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. 

Contoh: pemberian kenikmatan/natura kepada karyawan, sumbangan, biaya 

jamuan makan,pendapatan bunga, pembayaran dividen. 

  Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan 

biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan 

biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut 
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fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable 

income). 

  Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan 

hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak: 

1.      Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (pasal 4 ayat 2       UU 

PPh) 

  2.      Penghasilan yang bukan Objek pajak (pasal 4 ayat 3 UU PPh) 

  3.      Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 

usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta 

pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya 

melebihi kewajaran (pasal 9 ayat 1 UU PPh) (Resmi, 2008 : 95) 

 

  Beda Tetap (Permanen) terdiri dari: 

a. Beda Tetap Penghasilan 

1. Penerimaan menurut PSAK merupakan penghasilan tetapi 

undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) bukan penghasilan. 

Contoh: Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 

perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, 

Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan 

2. Bagian perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan 

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai 

usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. 

3. Penerimaan yang menurut SAK bukan merupakan 

penghasilan tetapi menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) 

merupakan penghasilan. Contohnya: penerimaan hibah 

atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan 

istimewa. 
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4. Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat 

final. 

 

b. Beda Tetap Biaya 

Pengeluaran yang menurut PSAK merupakan beban tetapi 

menurut UU PPh tidak boleh dikurangi penghasilan bruto. 

1. Biaya yang tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. 

2. Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan 

yang dikenakan PPh Final. 

3. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan 

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh . 

4. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta 

sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

5. Kerugian karena penjualan/pengalihan aktiva dan/atau hak yang 

dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dan dalam 

rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

6. PPh Pasal 21 dan 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan 

kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode gross up. 

 

c. Beda Tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus: 

Yaitu suatu penghasilan atau biaya baru akan diakui berbeda 

sepanjang tidak memenuhi syarat – syarat pengakuannya dalam ketentuan 

perpajakan. namun jika memenuhi ketentuan perpajakan maka perbedaan 

yang timbul dalam pengakuan menurut fiskal akan menjadi hilang dan 

pengakuannya akan sama dengan pengakuan menurut prinsip akuntansi. 

Contoh: 

1. Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya 

perjalanan pegawai peusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi 

dengan bukti – bukti yang sah, misal: surat tugas, tiket, kwitansi hotel, atau 
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pembayaran ke biro perjalanan. Uang saku dalam perjalanan dinas merupakan 

objek PPh Pasal 21 dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

2. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya 

promosi yang didukung bukti pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi 

harus dibedakan dengan sumbangan. 

3. Biaya Entertaiment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya 

entertainment yang benar dikeluarkan ada hubungannya dengan kegiatan usaha 

Wajib Pajak dan dibuatkan daftar normative (dilampirkan di SPT Tahunan PPh). 

Isi daftar normatif meliputi: Nomor urut, Tanggal, Nama Tempat, Alamat, Jenis 

dan Jumlah Entertaiment yang diberikan, serta nama, posisi, nama perusahaan 

dan jenis usaha relasi yang dijamu. 

4. Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto adalah usaha yang dilakuakan di Indonesia. 

5. Kerugian piutang usaha kecuali Bank dan Sewa Guna Usaha (SGU), piutang 

yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dan 

dibuatkan daftar normative (dilampirkan di SPT Tahunan PPh). 

6. Beda Tetap yang disebabkan praktek – praktek akuntansi yang tidak sehat: 

 a.       Keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluargannya 

 yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha. 

 b.      Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan 

 dibukukan sebagai beban usaha  

 

2.      Beda Waktu / Sementara 

  Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut 

Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara 

satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh: penyusutan aktiva tetap, 

pengakuan terhadap piutang dan persediaan. 

  Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak 

dengan akuntansi dalam hal: 

1.      Akrual dan realisasi 

2.      Penyusutan dan amortisasi 

3.      Penilaian persediaan 
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4.      Kompensasi kerugian fiscal 

 

Contoh Beda Waktu/Sementara: 

1. Penyusutan/amortisasi 

2. Penilaian persediaan 

3. Rugi laba selisih Kurs 

4. Rugi laba atas penyertaan saham 

5. Kerugian piutang kecuali bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 

utnuk usaha asuransi, cadangan reklamasi usaha pertambangan. 

6. Tagihan atau hutang dalam valuta asing 

7. Harta berwujud dan tidak berwujud 

8. Biaya pendirian dan perluasan usaha 

9. Biaya sebelum produksi komersial 

10. Biaya dibayar dimuka jangka panjang 

11. Pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain 

12. Pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang 

13. Hak penambangan dan hak pengusaha hutan. 

 

Koreksi Positif dan Negatif 

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial 

harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. 

Koreksi ini disebut koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan 

penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya 

berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. 

Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal 

bertambah. Koreksi positif biasannya dilakukan akibat adanya: 

1.  Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible 

expense) 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiscal 

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiscal 

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya 
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2.  Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan 

penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang 

selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. 

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya: 

1.  Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak 

2. Penghasilan yang dikenakan PPh final 

3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya 

4. Penyesuaian fiskal negatif 

 

II.1.7 PPh Badan 

 Subyek Pajak PPh Badan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. 

Rincian : PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama & dalam 

bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, 

Yayasan, Ormas, Orsospol / Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk badan 

lainnya termasuk reksadana. 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan Subyek Pajak Badan Luar 

Negeri untuk menjalankan usaha / melakukan kegiatan dan atau pekerjaan 

bebas di Indonesia. 

                  

 Bukan Subyek Pajak PPh Badan 

 Badan Perwakilan Negara Asing Organisasi Internasional yang 

ditetapkan oleh MenKeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya & tidak 

menjalankan usaha / kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal 

dari iuran para anggota. 

  Unit tertentu dari Badan pemerintah dengan syarat : Dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai dengan 

dana yang bersumber dari APBN / APBD, Penerimaan lembaga tersebut 

dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, Pembukuannya 

diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara (Mardiasmo, 2008 : 25) 
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Tata cara perhitungan PPh Badan   

 Perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif 

progresif dengan menggunakan tiga lapisan tarif, dalam Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) 

menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun 

pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Berikut adalah 

perubahannya. 

 

    Tabel  2.4 Tarif Pajak PPh Badan 

 

Tarif  UU Nomor 36 Tahun 

2008 

Lapisan 

PKP 

Tarif 

Berapapun 

nilai PKP 

28% (2009) 

25% ( 2010 dst) 

 

Sumber : Tarif  UU Nomor 36 Tahun 2008 

 

Fasilitas pengurangan tarif  (PASAL 31 E UU NO. 36 THN 2008) 

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. 
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Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Yang Terutang : 

A. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan pengurangan tarif 

(4.800.000.000/PENGH.BRUTO) X PKP keseluruhan = PKP 

yang mendapat fasilitas 

 

B. Penghasilan kena pajak tidak mendapatkan fasilitas 

pengurangan tarif 

PKP – PKP yang mendapat fasilitas = PKP yang tidak 

mendapat fasilitas 

    

Total  PPh Tahunan Terutang   = (A)+(B) 

PPh TAHUNAN YANG TERUTANG APABILA TAHUN 2010 

PELAPORAN 2011: 

 

 25%  X 50%  X  PKP yang mendapat fasilitas =  (A) 

 25%  X  PKP yang tidak mendapat fasilitas =  (B) 

 

 Total PPh tahunan terutang= (A)+(B) 

 

II.1.8 Manajemen Perpajakan 

Manajemen perpajakan (Tax Management) merupakan suatu proses 

untuk meminimalkan beban pajak (minimizing tax burden), dimana dalam hal 

ini tetap berada pada jalur (on the track) ketentuan peraturan per-UU-an 

perpajakan (lawful) dan tidak melanggarnya (unlawful). Untuk mendapatkan 

penghematan pajak tax benefit atau tax saving dilakukan melalui fungsi-fungsi 

manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (Tax Planning), 

pengimplementasian pajak (Tax implementation), pengendalian pajak (tax 

control) yang berkesinambungan (Zain, 2008 : 22). 

Tax Management merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan 

pengawasan dalam bidang perpajakan (organization and controlling). 

Pelaksanaannya bersifat rutin/regular, karena bersangkutan dengan transaksi 

yang berulang kali terjadi.Tax Management bertujuan untuk meminimalisasi 
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tax exposure/risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu 

transaksi yang rutin tersebut (Djuanda, 2012 : 54) 

 

II.1.9 Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses merekayasa usaha dan 

transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, 

perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan 

kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat 

secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Brotodihardjo, 108) 

 

Tahapan pokok tax planning:  

1. Tahapan Pertama – Analis database yang ada 

Merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang 

berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan 

menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus 

ditanggung perusahaan. 

2. Tahapan Kedua – Membuat satu model atau lebih rencana 

besarnya pajak 

Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model 

perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-

model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai 

alternatif untuk menentukan tax plan mana yang applicable dan 

paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. 

3. Tahapan Ketiga – Tahap evaluasi perencanaan pajak 

Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian 

pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. 

4. Tahapan Keempat – Tahap mencari kelemahan dan 

memperbaiki kembali rencana pajak 

Dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian 

(controlling) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan 

preventif dan pengawasan represif. 

5. Tahapan Kelima – Memutakhirkan rencana pajak 
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Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan 

perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam tax 

plan. 

 

Manfaat Perencanaan Pajak 

 Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak 

yang dilakukan secara cermat: 

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan 

unsur biaya dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 

untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

 

 Perencanaan Pajak PPh 21 

 Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya 

Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-

masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan 

yaitu : 1). Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan, 

2). Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. dan 3). Gross 

Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang di gross 

up. 

1. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan). 

Adalah suatu metode  pemotongan pajak dimana karyawan  

menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, pada umumnya 

dipotong langsung dari gaji karyawan. Perhitungan metode ini 

adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan perusahaan karena  

mungkin tidak terlalu rumit bagi perusahaan atau  mungkin memang 

cocok dengan keadaan perusahaan (siklus hidup perusahaan). 

2.   Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan)  

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan 

menanggung pajak karyawannya. 

3. Gross Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up) 
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Suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak 

yang akan dipotong dari karyawan. Berikut ini rumusan gross up, 

dimana formula gross up PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 (empat) 

lapisan  rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif 

pasal  36  UU PPh (Tarif Progresif), yaitu : 

 

 

Tabel 2.5 Formula perhitungan Gross Up 

Sumber : (Pohan, 2010), Rumus Perhitungan Gross Up. 

 

   

II.1.9 Taxability dan Deductibility Objek PPh Pasal 21 

Prinsip Taxability Deductibility adalah prinsip yang menjelaskan 

tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak 

dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat 

dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), yang mekanismenya: jika pada 

pihak pemberi kerja pemberian imbalan/penghasilan dapat dibiayakan 

(pengurang penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan 

penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan 

pembelian imbalan/penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka 

pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang 

penghasilan bruto) (Sekaran, 2003 : 157) 

  Prinsip Taxability Deductibility merupakan prinsip dasar yang lazim 

diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan 

 
PKP s.d Rp. 50.000.000                                               :   PKP    X    5%   
                                                                                                    0.95 
PKP di atas  Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000,-     :  (PKP x 15%)  -  Rp. 5 Juta  
                                                                                                                 0.85 
PKP di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000,-    :  (PKP x 25%)  -  Rp. 30 Juta  
                                                                                                                 0.75 
PKP  di atas Rp. 500.000.000                                       :  PKP x 30%)  -  Rp. 55 Juta  
                                                                                                                 0.70                                      
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mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak 

menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya  mengubah 

biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, 

dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan 

atau konversi tersebut. 

Jika kondisi keuangan perusahaan baik dan perusahaan menghasilkan 

laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji 

mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan dalam bentuk tunjangan (uang) atau dalam natura (benefit in kind). 

 

Tabel 2.6 Mekanisme Taxability Deductability 

          

no objek PPh pasal 21 pemberi 
kerja (PPh 
Badan) 

pegawai  keterangan 

1 gaji,lembur,bonus,insentif deductible taxable   

2 honorarium, upah,uang saku, 
dan sejenisnya 

deductible taxable   

3 tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk uang 

deductible taxable   

4 honorarium yang diterima dean 
komisaris/ pengawas yang tidak 
merangkap sebagai pegawai 
tetap 

deductible taxable   

5 pesangon deductible taxable dipotong PPh 
final 

6 premi jamsoostek JKK/JKM, 
Asuransi 
Kesehatan,kecelakaan,kematian, 
beasiswa dan asuransi dwi guna 
yang ditanggun pemberi kerja 

deductible taxable bila tidak 
dimasukkan 
sebagai 
penghasilan 
karyawan 
maka 
merupakan 
Non 
Deductible 
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7 pemberian natura atau 
kenikmatan 

non 

deductible 

non 

taxabel 

kecuali yang 
diatur khusus, 
mis : 
kenikmatan di 
daerah 
terpencil 
adalah Non 
Deductible 

8 PPH pasal 21 ditanggung 
perusahaan 

non 

deductible 

non 

taxabel 

  

9 PPH pasal 21 di  gross up oleh 
perusahaan 

deductible taxable   

10 iuran dana pensiun yang 
ditanggung perusahaan 

deductible non 

taxabel 

Dana pensiun 
telah di sah 
kan oleh 
Menkeu 

11 JHT yang ditanggung 
perusahaan(3,7%) 

deductible non 

taxabel 

Taxable pada 
saat JHT 
diterima 
pegawai yang 
bersangkutan 

12 pengobatan Cuma- Cuma 
(langsung ke rumah sakit) 

non 

deductible 

non 

taxabel 

  

13 penggantian pengobatan deductible taxable bila 
dimasukkan 
sebagai 
penghasilan 
karayawan 

14 tunjangan pengobatan deductible taxable bila 
dimasukkan 
sebagai 
penghasilan 
karayawan 

15 pemberian natura/ kenikmatan 
didaerah terpencil 

deductible non 

taxabel 

KEP 
51/PJ/2009, 
fasilitas Pajak 

16 pemberian makanan dan 
minuman kepada seluruh 
karyawan di tempat kerja 

deductible non 

taxabel 

KEP 
51/PJ/2009, 
fasilitas Pajak 

17 biaya antar jemput karyawan deductible non 

taxabel 

KEP 
51/PJ/2009, 
fasilitas Pajak 
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18 biaya perjalanan dinas deductible taxable Hanya atas 
uang saku, 
bila diberikan 
dalam Lump 
sump, maka 
seluruhnya 
menjadi objek 
PPh 21 

19 imbalan jasa profesional dan 
jasa lainnya 

deductible taxable Jika pemberi 
jasa adalah 
WP Badan 
maka Objek 
PPh 23 

20 tantiem  non 

deductible 

taxable SE-
06/PJ.44/1999 

 

 

II.2 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian sebelumnya mengenai perencanaan pajak melalui metode gross 

up pernah dilakukan oleh Erika; Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Gunadarma yang berjudul “Perbandingan Penerapan Metode Net Basis Dan Metode 

Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pribadi Pada PT Arta Boga 

Cemerlang”.  

Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan metode gross up dinilai 

tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan 

sebagai tunjangan pajak bagi pegawai tetap dengan jumlah penurunan PPh perusahaan 

yang diperoleh. Penulis menyimpulkan net basis lebih efektif dalam mengurangi jumlah 

pajak terutang yang dibebankan kepada karyawan.  

Penelitian sebelumnya mengenai perencanaan pajak melalui metode gross up 

juga pernah dilakukan oleh Tri Aryani; Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul  ‘PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE GROSS UP UNTUK PERENCANAAN PAJAK’ (Studi 

Kasus Perusahaan Kacang Shanghai dan Mie Suling Mas Group Tulungangung).  

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan PPh pasal 

21 metode tanpa Gross up yang dilakukan perusahaan kurang baik dalam perencanaan 

pajak sehingga penulis menyarankan lebih baik perusahaan menggunakan perlakuan 
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penghitungan PPh pasal 21 metode Gross up untuk perencanaan pajak penghasilan 

badan. 

Penelitian sebelumnya mengenai perencanaan PPh pasal 21 menggunakan 

metode PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, ditanggung oleh perusahaan, 

diberikan tunjangan pajak dan metode gross up untuk meminimalisasi beban pajak yang 

ditulis oleh Muhammad Fikki Hidayah mahasiswa Indonesia Banking School (IBS), 

menjelaskan pengaruh masing- masing metode terhadap take home pay karyawan dan 

laba bersih perusahaan serta biaya fiskal dan komersial perusahaan. Dari hasil penelitian 

dapat di simpulkan metode gross up lebih baik digunakan karena jumlah PPh Badan 

terutang pun akan lebih kecil jika menggunakan metode Gross up dan dari sisi pegawai 

metode gross up  menambah penghasilan karyawan, namun dalam penelitian ini tidak 

membahas pengaruh cashflow perusahaan dari metode yang dipilih.   

 

Alasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut antara lain: 

1. Penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis data mengenai penerapan 

metode gross up dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai 

tetap sebagai suatu cara untuk penghematan (efisiensi) pajak penghasilan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membandingkan penghematan 

pajak yang dilakukan perusahaan apabila dalam pembayaran pajak 

karyawannya ditanggung karyawannya, ditanggung perusahaan, di tunjang 

sebagian oleh pemberi kerja, dan ditunjang seluruhnya (gross-up method).  

2. Dalam penelitian sebelumnya tidak membahas efek perhitungan gross up 

method terhadap laba-rugi perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

membahas juga tentang pengaruh setiap alternatif pilihan pembayaran gaji 

karyawan terhadap laba-rugi perusahaan. 

3. Dalam penelitian sebelumnya tidak membahas dampak cashflow perusahaan 

dari metode yang dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas juga 

efek setiap metode yang dipilih terhadap cashflow perusahaan. 

 

II.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Dalam rangka penghematan pajak perusahaan melalui pemilihan metode 

pembayaran pajak penghasilan PPh 21 karyawan. Perusahaan memiliki pilihan 4 metode 

untuk pembayaran pajak penghasilan pegawai PPh 21. Metode yang dapat digunakan 
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Metode pemotongan PPh 
pasal 21 

Metode Net 

perusahaan, metode gross up, metode gross, metode dibayar sendiri oleh karyawan (net) 

dan metode ditunjang sebagian oleh perusahaan. 

              Setelah dilakukan perhitungan masing-masing metode kemudian dipilih satu 

metode untuk melihat seberapa banyak penghematan pajak yang di hemat oleh 

perusahaan. Penghematan pajak yang lebih besar disebabkan oleh penghasilan kena 

pajak yang lebih rendah. Dan menghasilkan PPh badan yang lebih efisien.  

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

     

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan PPh pasal 21 berdasarkan UU PPh 

Metode Gross  

Upaya Penghematan Pajak Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Terutang 

Penghasilan Kena Pajak Yang Lebih Rendah 

PPh Badan Yang Lebih Efisien 

Ditanggung 

perusahaan sebagian 

Metode Gross Up 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1    Pemilihan Objek Penelitian 

Berdasarkan tinjauan masalah diatas, penelitian ini dilakukan di PT. Mitra 

Selaras Hutama Energy  yang berlokasi di Niaga tower 1 Jalan Jendral Sudirman kav. 58. 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada bagian akuntansi dan keuangan sebagai objek 

penelitian. PT. Mitra Selaras Hutama Energy adalah salah satu perusahaan Indonesia 

yang memenangi tender untuk pembangunan PLTU Paiton II di Jawa Timur. dalam 

melakukan pembangunan PLTU Paiton II, PT. Mitra Selaras Hutama Energy bekerja 

sama dengan Harbin Technology. Ltd yang merupakan perusahaan asal China.  

Alasan penulis memilih PT. Mitra Selaras Hutama Energy  untuk dijadikan objek 

penelitian, karena PT. Mitra Selaras Hutama  Energy  kebijakan pembayaran PPh 

karyawannya masih menggunakan metode Gross dimana perusahaan hanya bertindak 

sebagai pemotong pajak PPh 21 karyawannya. Objek penelitian yang di teliti adalah SPT 

1721-A1 dari masing-masing karyawan. Pengumpulan data dilakukan pada periode 27 

Mei 2013 sampai dengan 4 Juni 2013.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu dengan menemukan 

fakta-fakta dari pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian yang selanjutnya 

akan dianalisis dengan teori-teori yang ada.  

 

III.2   Gambaran Umum Perusahaan 

     PT. MSH Energy berkantor pusat di gedung Graha Niaga lantai 3, Jl. Jendral 

Sudirman , Kebayoran, Jakarta selatan. PT. MSH Energy merupakan pemegang Ijin 

Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, PT. MSH Energy memulai usahanya pada 

tahun 2009.  

PT. MSH Energy sebelum membuka kantor pusat nya di Jakarta, PT. MSH Energy 

terlebih dahulu memulai  di daerah Kalimantan Selatan dengan nama perusahaan PT. 

Petropan Energy, Sejak tahun 2012 PT. Petropan Energy berubah nama menjadi PT. 

MSH Energy dan setelah itu kantor pusat berpindah ke Jakarta. 

 

Profil perusahaan. 
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PT. MSH Energy  menjalankan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 

terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang masih terdapat kesenjangan Demand & 

Supply, khususnya wilayah Kalimantan dan Sumatera Indonesia. 

Konsep Kegiatan Usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) MSH Energy adalah ; 

1. Membangun Fuel Base Supply dengan menggunakan titik titik kegiatan 

operasi usaha customer yang berada di wilayah wilayah yang memiliki 

tingkat accessibility yang sulit 

2. Mendukung Operasi Fuel Base Supply dengan membangun Feeder berupa 

LCT Oil Cargo ( Landing Craft Tanker Oil Cargo) dan SPOB (Self propeller 

oil barge ).    

3. Menjalankan Kegiatan Mobile Bunker Services. 

4. Menjalankan Kegiatan in Land Distribution, pada wilayah wilayah yang telah 

memiliki dukungan fasilitas fuel logistic terminal, bekerja sama dengan 

pemerintah. 

5. Spot fuel trading dan contract supply. 

 

  Filosofi Perusahaan 

 DIRECT (Develop Build Operate Deliver Continue), adalah action tag dari MSH 

Energy yang merupakan komitmen kerja MSH Energy jaringan distribusi BBM di 

wilayah-wilayah yang masih mengalami ketidakstabilan supply BBM. Eksistensi MSH 

Energy dalam usaha hilir Migas diperkuat dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas 

penyimpanan BBM yang mobile dan memiliki fleksibilitas tinggi. Sehingga tingkat 

keberlanjutan supply BBM dapat terjaga. 

 Karakteristik alam Indonesia yang memiliki alur alur sungai, yang mana sering 

digunakan sebagai transportasi angkutan industri dan pertambangan, merupakan sasaran 

MSH Energy dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga dan distribusi BBM. Dalam 

jangka panjang, Mobile fuel storage facility tersebut akan didukung dengan mother fuel 

base supply pada lokasi-lokasi strategis, dengan membangun land storage. 

 

 Struktur Perusahaan 

Organisasi adalah proses identifikasi pembentukan pengelompokan kerja 

mendelegasikan wewenang maupun tangung jawab serta menetapkan hal-hal dengan 

maksud memungkinkan orang dapat bekerja sama secara efektif menuju tujuan yang 
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ditetapkan. Untuk mencapai pembagian kerja secara terinci ke dalam kerja yang disebut 

dengan struktur organisasi. Struktur organisasi yang berhubungan dengan keseluruhan 

kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu secara fisik struktur organisasi dapat 

dinyatakan dalam bentuk bagian yang terlampir. 

Struktur organisasi tersebut harus mencerminkan pengelompokan dan pembagian 

tugas berbagai aktivitas atau kegiatan yang terarah dan terkordinasi agar dapat mencapai 

tujuan perusahaan yang sebaik-baiknya. Struktur organisasi bertujuan membantu 

mengatur dan mengarahkan usaha dalam suatu organisasi sehingga usaha tersebut dapat 

terkordinasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang jelas dapat 

mengetahui tanggung jawab yang dimiliki dan kepada siapa anggota organisasi tersebut 

dapat bertanggung jawab. Dengan struktur organisasi perusahaan dapat diharapkan 

mencegah timbulnya penyelewengan sehingga pihak manajemen yang ditetapkan 

perusahaan kegiatan dapat beaktivitas dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas perusahaan. 
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Gambar 3.1 
STRUKTUR ORGANISASI 

PT. MITRA SELARAS HUTAMA ENERGI 
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Direktur Utama 

1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan 
2. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 
3. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga 

keuntungan perusahaan 

Direktur Administrasi dan Keuangan 

1. melakukan penelitian dan analisa keuangan termasuk masalah pajak 
2. melakukan verifikasi ulang atas semua bukti kas,penerimaan dan pengeluaran kas 

Manager HRD 

1. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. 
Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya 
manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

2. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, 
job description, training and development system dll. 

Manager Umum 

1. Mendukung seluruh kegiatan operasional kantor dengan melakukan proses 
pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja. 

2. Melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh 
fasilitas dan sarana penunjang aktivitas kantor untuk kemudian diajukan kepada 
bagian keuangan dan manajemen perusahaan untuk dianggarkan dan disetujui. 

 Manager Logistik 

1. Menyusun, bersama-sama dengan Penanggungjawab Logistik di semua area, 
kebijakan dan strategi logistik perusahaan untuk menjadi acuan dalam 
pengelolaan logistik dalam menunjang pengadaan kebutuhan barang di setiap 
tempat. 

2. Menganalisa total kebutuhan barang dan mengatur penyediaan, pengadaan, dan 
pengiriman barang sedemikian rupa agar alokasi barang di setiap tempat dapat 
memenuhi kebutuhan dengan efisien, efektif dan tepat waktu. 
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III.3   Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan 

agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data 

diantaranya: 

1. Studi Lapangan (field research)  

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. 

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian 

yang meliputi:  

a. Metode Observasi (pengamatan)  

Tinjauan atas pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 

atas karyawan di PT. Mitra Selaras Hutama Energy yang telah ada 

dari segi pengumpulan data, dan sistem informasi akuntansi yang 

digunakan.  

b.  Metode Interview  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait 

dalam pelaksanaan perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan dan 

wawancara dilakukan kepada beberapa supervisor yang 

bertanggung jawab pada bagian tertentu.  

c.  Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis 

berupa data yang diperoleh dari PT.Mitra Selaras Hutama Energy. 

 

2.  Studi Kepustakaan (library research)  

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi 

pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan 

perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang 

bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan 

terhadap buku-buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan 

metode ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan 

pajak pasal 21 atas karyawan.  
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III.4  Metode Analisis  

 Analisis data merupakan cara yang digunakan penulis untuk menjawab identifikasi 

masalah penelitian apakah pelaksanaan pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan 

pasal 21 atas karyawan sesuai atau tidak, apakah langkah-langkah dalam pelaksanaan 

perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan sudah berjalan sesuai dengan 

teori atau belum.    

 Dari analisis yang diambil merupakan anggapan atau dugaan sementara yang 

paling memungkinkan namun masih harus dibuktikan dengan penelitian dan dapat 

dihasilkan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan umpan balik bagi 

perusahaan dalam melakukan korektif. 

 

III.5 Teknik Pengolahan Data 

 Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analitis kuantitatif dan 

kualitatif, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian 

dianalisa dan dihitung secara matematis lalu diintepretasikan data dan fakta yang 

diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan 

membandingkan data tersebut dengan teori yang dijelaskan sebelumnya. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik pengolahan data yaitu,menghitung 

dari masing masing metode yang mana yang paling banyak memberikan dampak  

penghematan pajak atas PPh pasal 21 karyawan, kemudian menghitung Take Home Pay  

dari masing-masing metode  dan menghitung  beban pajak PT. Mitra Selaras Hutama 

Energy yang dapat dikurangi dengan menggunakan metode ditanggung sendiri oleh 

karyawan, ditanggung oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan sebagian, dan 

metode Gross Up, kemudian menghitung dampak setiap metode terhadap laba-rugi 

perusahaan yang berujung pada PPh Badan yang lebih efisien. 

 

 

 

 

 

 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

50 
 

PPH Badan Kondisi saat ini 
(Metode Gross)

Metode Net

Metode Ditunjang 

Sebagian

Metode Gross Up

PPH Badan metode Gross lebih besar dibandingkan dengan 
metode Gross Up  dan ditunjang sebagian, karena metode 
Gross  tidak memasukkan unsur pembayaran PPH 21 karyawan 
sehingga jumlah laba sebelum pajak nya lebih besar. Dan pajak 
PPH Badan nya lebih besar.

Jumlah PPH Badan terutangnya sama dengan jumlah PPH 
Badan terutang Metode Gross , meskipun demikian dalam 
metode Net  perusahaan membayarkan pajak PPh 21 
karyawannya namun tidak termasuk dalam unsur biaya sebagai 
pengurang laba sebelum pajak 
PPH Badannya lebih kecil dibandingkan dengan metode Net 

dan Gross , dikarenakan perusahaan menanggung sebagian PPh 
21 karyawannya sehingga laba sebelum pajak nya lebih kecil 
dari metode Net  dan Gross .

Metode Gross up  memberikan hasil PPH Badan terutang yang 
lebih kecil dibandingkan dengan 3 (tiga) metode lainnya 
sehingga metode Gross Up  memberikan efisiensi pembayaran 
pajak PPH Badan yang paling baik

Perbandingan

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

IV.1  Perhitungan Perbandingan Cashflow dari Masing-masing Alternatif. 

   Kondisi saat ini  Perbandingan 

  (Metode Gross) Metode Net Metode Di tunjang 
Sebagian Metode Gross Up 

 Laba 
Sebelum 
Pajak  

Rp       2.281.351.283 Rp  2.281.351.283 Rp       2.090.694.524 Rp  2.047.466.033 

 Pajak PPH 
Badan  Rp           132.201.235 Rp      132.201.235 Rp          100.625.171 Rp        93.406.161 

 PPH 21    
Di bayarkan 
Perusahaan  Rp      191.026.825 Rp             34.338.735  

 Laba 
Bersih 
Perusahaan  

Rp  2.149.150.048 Rp 1.958.123.223 Rp  1.955.730.618 Rp 1.954.059.872 
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Perbandingan 
Cashflow Kondisi saat ini 

(Metode Gross) 
Laba Bersih perusahaan menggunakan metode Gross 

memberikan laba bersih perusahaan yang paling baik 
dibandingkan dengan metode lainnya,  dikarenakan 
metode gross tidak harus membayarkan PPH 21 
karyawannya 

  

Metode Net Laba Bersih metode Net memberikan laba bersih 
perusahaan yang lebih kecil dibandingkan metode 
Grooskarena metode Net, membayarkan sebagian PPH 
21 karyawannya sehingga mengurangi laba bersih 
perusahaan 

  

Metode Ditunjang 
Sebagian 

Laba bersih perusahaan menggunakan metode 
ditunjang sebagian oleh perusahaan memberikan laba 
bersih perusahaan yang lebih kecil dibandingkan 
dengan metode Gross dan Net, karena perusahaan 
menanggung sebagian PPH 21 karyawannya 

  

Metode Gross Up Laba bersih setelah pajak Metode Gross Up lebih kecil 
dibandingkan dengan metode lainnya.  
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IV.2  Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Berbagai Metode 

 

Tabel 4.1 
Daftar Gaji Karyawan MSH Energy Tahun 2012 

 
Tabel 

Daftar Gaji Karyawan PT. Mitra Selaras Hutama Energy 

No. Nama 
Pegawai Gaji/Upah Tunjangan Bonus/THR Status Mulai Bekerja 

1 A 300,000,000 
 

11,100,000 
 

25,000,000 K/3 2005 

2 B 180,000,000 5,868,000 15,000,000 K/2 2005 
3 C 240,000,000 8,802,000 20,000,000 K/3 2005 
4 D 180,000,000 5,868,000 15,000,000 K/3 2005 
5 E 120,000,000 3,520,800 10,000,000 K/0 2005 
6 F 108,000,000 4,107,600 9,000,000 K/2 2005 
7 G 108,000,000 4,107,600 9,000,000 K/2 2009 
8 H 108,000,000 3,814,200 9,000,000 K/2 2005 
9 I 108,000,000 3,814,200 9,000,000 TK/0 2005 
10 J 108,000,000 3,814,200 9,000,000 K/2 2009 
11 K 108,000,000 3,814,200 9,000,000 K/1 2008 
12 L 66,000,000 3,227,400 5,500,000 K/2 2007 
13 M 48,000,000 2,347,200 4,000,000 K/1 2010 
14 N 48,000,000 2,347,200 4,000,000 K/0 2010 
15 O 48,000,000 2,347,200 4,000,000 TK/0 2010 
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Pegawai A karyawan PT. Mitra Selaras Hutama Energy, sejak tahun 2005, status 

K/3 tahun 2012 menerima penghitungan pajak PPH pasal 21 sebagai berikut: 

 

 

 

  

IV.2.1      Metode Gross 

Jika perusahaan menggunakan metode gross atau pajak dibayarkan oleh 
karyawan maka perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai A adalah sebagai berikut: 

PKP pegawai A : Rp.302.980.000 

Tariff pajak yang berlaku sesuai dengan UU PPh pasal 17 

5% X 50.000.000   = 2.500.000 

15% X 200.000.000  = 30.000.000 

25% X 52.980.000  = 13.245.000 + 

Jumlah pajak terutang  = 45.745.000 

 

 

 

 

gaji/ tahun 300.000.000 

tunjangan lainnya 11.100.000    

311.100.000 

bonus 25.000.000    

336.100.000 

pengurangan

biaya jabatan 6.000.000      

iuran JHT 6.000.000      

12.000.000    

324.100.000 

ptkp K/3 21.120.000    

pkp 302.980.000 

pkp di setahunkan 302.980.000 
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IV.2.2     Metode Net 

Jika perusahaan menggunakan metode net atau pajak dibayarkan oleh 

perusahaan maka perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai A adalah sebagai 

berikut: 

PKP pegawai A : Rp.302.980.000 

Tarif pajak yang berlaku sesuai dengan UU PPh pasal 17 

5% X 50.000.000   = 2.500.000 

15% X 200.000.000  = 30.000.000 

25% X 52.980.000  = 13.245.000 + 

Jumlah pajak terutang  = 45.745.000 (ditanggung oleh perusahaan) 

 

IV.2.3     Metode Ditunjang Perusahaan Sebagian 

Jika perusahaan menggunakan metode ditunjang sebagian oleh perusahaan  

gaji/ tahun 300,000,000        

tunjangan lainnya 11,100,000           

tunjangan Pph 21 45,745,000           

356,845,000        

bonus 25,000,000           

381,845,000        

pengurangan

biaya jabatan 6,000,000             

iuran JHT 6,000,000             

12,000,000           -

369,845,000        

ptkp K/3 21,120,000           -

pkp 348,725,000        

pkp di setahunkan 348,725,000        
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atau pajak PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan tidak semua, maka 

perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai A adalah sebagai berikut: 

 

PKP pegawai A : Rp.348.725.000 

Tarif pajak yang berlaku sesuai dengan UU PPh pasal 17 

5% X 50.000.000   = 2.500.000 

15% X 200.000.000  = 30.000.000 

25% X 98725000  = 14.681.250 + 

Jumlah pajak terutang  = 57.181.250 

Jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan adalah sebesar :  

57.181.2504 - 45.745.000 = 11.436.250 

 

IV.2.4      Metode Gross Up 

     Jika perusahaan menggunakan metode Gross Up atau pajak pph 21ditunjang 

seluruhnya oleh perusahaan, maka perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai A 

adalah sebagai berikut: 

gaji/ tahun 
 

   300,000,000  
  tunjangan lainnya 

 
     11,100,000 

  
  

   311,100,000  
  Bonus 

 
     25,000,000  

  
   

   336,100,000  
 

     Pengurangan 
    biaya jabatan 
 

       6,000,000  
  iuran JHT 

 
     6,000,000  

  
   

     12,000,000  - 

   
   324,100,000  

 ptkp  K/3 
 

     21,120,000  - 
Pkp 

  
   302,980,000  
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 alternatif 1  alternatif 2  alternatif 3  alternatif 4 

Gaji 300,000,000   300,000,000        300,000,000   300,000,000           
Uang lembur 11,100,000     11,100,000          11,100,000     11,100,000             
Bonus/ THR 25,000,000     25,000,000          25,000,000     25,000,000             
Tunjangan PPh 45,745,000                  60,993,250 
Total penghasilan bruto 336,100,000   336,100,000        381,845,000   397,093,250           
Biaya jabatan 6,000,000       6,000,000            6,000,000       6,000,000               
Iuran JHT 6,000,000       6,000,000            6,000,000       6,000,000               
Total pengurangan 12,000,000     12,000,000          12,000,000     12,000,000             
Penghasilan netto 324,100,000   324,100,000        369,845,000   385,093,250           
Penghasilan netto disetahunkan 324,100,000   324,100,000        369,845,000   385,093,000           
PTKP 21,120,000     21,120,000          21,120,000     21,120,000             
Penghasilan kena pajak setahun 302,980,000   302,980,000        348,725,000   363,973,000           

5.00% 50,000,000Rp           2,500,000       2,500,000            2,500,000       2,500,000               
15.00% 200,000,000Rp        30,000,000     30,000,000          30,000,000     30,000,000             
25.00% 52,980,000Rp           13,245,000     13,245,000          
25.00% 98,725,000Rp           24,681,250     
25.00% 113,973,000Rp        28,493,250             

PPH 21 setahun 45,745,000     45,745,000          57,181,250     60,993,250             
Tunjangan pajak 45,745,000          45,745,000     60,993,250             

 PPH 21 yang dipotong atau di 
setor dari penghasilan karyawan       45,745,000                          -         11,436,250  - 

 Penghasilan Bruto : 

 keterangan  
 ditanggung 
karyawan 

 ditanggung 
perusahaan (tidak 

dibiayakan) 

 ditanggung 
perusahaan 

sebagian 
 Metode GrossUp 

Karena PKP ada di lapisan tarif ke-3 maka, rumus gross up yang dipakai adalah 

lapisan ke -3  

Pajak terutang   :  (PKP X 25%)- 30.000.000 

        0.75 

 

 Pajak terutang   : (302.980.000 X 25%) – 30.000.000  

                 0.75 

      :  60.993.250 

IV.3 Analisis perhitungan PPH Pasal 21 Karyawan A PT MSH Tahun 2012 

 
 

Tabel 4.2 
Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A 
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Tabel 4.3 
Take Homepay  Karyawan A 

          

 

          

        Jumlah PPh terutang yang semakin besar menimbulkan biaya perusahaan yang 

semakin besar juga dan berakibat pada penghematan PPh badan perusahaan, namun jika 

dilihat dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian gaji dengan metode gross 

tidak sebanding dengan penghematan pajak melalui metode gross up. 

 

IV.4      Analisis Penghitungan Beban Pajak  PPh 21 Pada PT. MSH Energy  

IV.4.1   Metode Gross dan Net 

 
Tabel 4.4 

Perhitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode Gross 

dan Net 

 

 
 

gaji 300,000,000   300,000,000                     300,000,000            300,000,000                     
uang lembur 11,100,000     11,100,000                       11,100,000              11,100,000                       
bonus 25,000,000     25,000,000                       25,000,000              25,000,000                       
tunjangan pajak 45,745,000                                      60,993,250 
penghasilan bruto pegawai 336,100,000   336,100,000                     381,845,000            397,093,250                     
pph 21 45,745,000     57,181,250              60,993,250                       
total take home pay 290,355,000   336,100,000                     324,663,750            336,100,000                     

uraian Ditanggung 
Karyawan

ditanggung oleh 
perusahaan (tidak 
dimasukkan unsur 

pendapatan pada SPT PPh 
21)

ditunjang sebagian 
oleh perusahaan metode gross up

1 A 300,000,000 11,100,000 25,000,000 336,100,000 6,000,000 6,000,000 324,100,000

2 B 180,000,000 6,660,000 15,000,000 201,660,000 3,600,000 6,000,000 192,060,000

3 C 240,000,000 8,880,000 20,000,000 268,880,000 4,800,000 6,000,000 258,080,000

4 D 180,000,000 6,660,000 15,000,000 201,660,000 3,600,000 6,000,000 192,060,000

5 E 120,000,000 4,440,000 10,000,000 134,440,000 2,400,000 6,000,000 126,040,000

6 F 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

7 G 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

8 H 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

9 I 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

10 J 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

11 k 108,000,000 3,996,000 9,000,000 120,996,000 2,160,000 6,000,000 112,836,000

12 l 66,000,000 2,442,000 5,500,000 73,942,000 1,320,000 3,697,100 68,924,900

13 m 48,000,000 1,776,000 4,000,000 53,776,000 960,000 2,688,800 50,127,200

14 n 48,000,000 1,776,000 4,000,000 53,776,000 960,000 2,688,800 50,127,200

15 o 48,000,000 1,776,000 4,000,000 53,776,000 960,000 2,688,800 50,127,200

1,878,000,000 69,486,000 156,500,000 2,103,986,000 37,560,000 77,763,500 1,988,662,500

biaya jabatan penghasilan netto

total

no.
nama 

pegawai
gaji/upah uang lembur bonus/ THR penghasilan bruto Iuran JHT
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1 A 324,100,000 21,120,000        302,980,000   45,745,000        

2 B 192,060,000 19,800,000        172,260,000   20,839,000        

3 C 258,080,000 21,120,000        236,960,000   30,544,000        

4 D 192,060,000 21,120,000        170,940,000   20,641,000        

5 E 126,040,000 17,160,000        108,880,000   11,332,000        

6 F 112,836,000 19,800,000        93,036,000     8,955,400          

7 G 112,836,000 19,800,000        93,036,000     8,955,400          

8 H 112,836,000 19,800,000        93,036,000     8,955,400          

9 I 112,836,000 15,840,000        96,996,000     9,549,500          

10 J 112,836,000 19,800,000        93,036,000     8,955,400          

11 k 112,836,000 18,480,000        94,356,000     9,153,400          

12 l 68,924,900 19,800,000        49,124,900     2,456,245          

13 m 50,127,200 18,480,000        31,647,200     1,582,360          

14 n 50,127,200 17,160,000        32,967,200     1,648,360          

15 o 50,127,200 15,840,000        34,287,200     1,714,360          

1,988,662,500 285,120,000 1,703,542,500 191,026,825

no. nama pegawai
penghasilan 

netto

total

PTKP PKP PPh 21 

 
Tabel 4.5 

Perhitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode Gross 

dan Net 

(Lanjutan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Gross dan Net memberikan jumlah PPh 21 yang sama besar, jika 

menggunakan metode Gross maka jumlah PPh 21 yang terutang akan dipotong dari 

penghasilan karyawan tersebut. Dari sisi perusahaan penggunaan metode Gross akan 

menambah pendapatan perusahaan karena perusahaan tidak menanggung biaya pajak 

karyawan dan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 

atas gaji karyawan yang telah dipotong. 

 Jika menggunakan metode Net, maka PPh Pasal 21 terutang akan ditanggung 

oleh perusahaan. Dari sisi karyawan, gaji yang diterima tersebut tidak dikurangi dengan 

PPh Pasal 21, namun karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung tidak dimasukkan ke 

dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

59 
 

bruto perusahaan sebagai biaya deductible. Dan perusahaan selaku pemotong dan 

pemungut pajak wajib untuk melaporkan PPh Pasal 21. 

 

IV.4.2       Metode Ditunjang Perusahaan Sebagian 

Tabel 4.6 
Penghitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode Ditunjang 

Sebagian Oleh Perusahaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1 A 300,000,000 11,100,000 25,000,000 45,745,000           381,845,000 6,000,000 6,000,000 369,845,000

2 B 180,000,000 6,660,000 15,000,000 20,839,000           222,499,000 3,600,000 6,000,000 212,899,000

3 C 240,000,000 8,880,000 20,000,000 30,544,000           299,424,000 4,800,000 6,000,000 288,624,000

4 D 180,000,000 6,660,000 15,000,000 20,641,000           222,301,000 3,600,000 6,000,000 212,701,000

5 E 120,000,000 4,440,000 10,000,000 11,332,000           145,772,000 2,400,000 6,000,000 137,372,000

6 F 108,000,000 3,996,000 9,000,000 8,955,400             129,951,400 2,160,000 6,000,000 121,791,400

7 G 108,000,000 3,996,000 9,000,000 8,955,400             129,951,400 2,160,000 6,000,000 121,791,400

8 H 108,000,000 3,996,000 9,000,000 8,955,400             129,951,400 2,160,000 6,000,000 121,791,400

9 I 108,000,000 3,996,000 9,000,000 9,549,500             130,545,500 2,160,000 6,000,000 122,385,500

10 J 108,000,000 3,996,000 9,000,000 8,955,400             129,951,400 2,160,000 6,000,000 121,791,400

11 k 108,000,000 3,996,000 9,000,000 9,153,400             130,149,400 2,160,000 6,000,000 121,989,400

12 l 66,000,000 2,442,000 5,500,000 2,456,245             76,398,245 1,320,000 3,819,912 71,258,333

13 m 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,582,360             55,358,360 960,000 2,767,918 51,630,442

14 n 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,648,360             55,424,360 960,000 2,771,218 51,693,142

15 o 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,714,360             55,490,360 960,000 2,774,518 51,755,842

1,878,000,000 69,486,000 156,500,000 191,026,825 2,295,012,825 37,560,000 78,133,566 2,179,319,259

Iuran JHT biaya jabatan penghasilan netto

total

Tunjangan Pajakno.
nama 

pegawai
gaji/upah uang lembur bonus/ THR penghasilan bruto
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Tabel 4.6 

Penghitungan Pajak Terutang PPh 21 PT. MSH Energy Menggunakan Metode Ditunjang 

 

 

 

Dengan metode ditunjang sebagian perusahaan dapat memberikan tunjangan PPh 

Pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi pegawai, tunjangan yang 

diberikan dapat meningkatkan penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam 

pemotongan PPh Pasal 21 dan selisihnya bisa menjadi tanggungan pegawai. Bagi 

perusahaan, PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh 

perusahaan sedangkan selisih dari tunjangan dan PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh 

pegawai, dan merupakan biaya Non Deductible. 

 

 

 

1 A 369,845,000 21,120,000        348,725,000   57,181,250   

2 B 212,899,000 19,800,000        193,099,000   23,964,850   

3 C 288,624,000 21,120,000        267,504,000   36,876,000   

4 D 212,701,000 21,120,000        191,581,000   23,737,150   

5 E 137,372,000 17,160,000        120,212,000   13,031,800   

6 F 121,791,400 19,800,000        101,991,400   10,298,650   

7 G 121,791,400 19,800,000        101,991,400   10,298,650   

8 H 121,791,400 19,800,000        101,991,400   10,298,650   

9 I 122,385,500 15,840,000        106,545,500   10,981,750   

10 J 121,791,400 19,800,000        101,991,400   10,298,650   

11 k 121,989,400 18,480,000        103,509,400   10,526,350   

12 l 70,983,333 19,800,000        51,183,333     2,721,839     

13 m 51,430,442 18,480,000        32,950,442     1,647,522     

14 n 51,493,142 17,160,000        34,333,142     1,716,657     

15 o 51,555,842 15,840,000        35,715,842     1,785,792     

2,191,088,190 285,120,000 1,893,324,259 225,365,560total

PPh Pasal 21no. nama pegawai
penghasilan 

netto
PTKP PKP
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IV.4.3     Metode Gross Up 

Tabel 4.7 
Penghitungan Pajak PPh 21 Menggunakan Metode  Gross Up 

 

 
 
 

Tabel 4.8 
Penghitungan Pajak PPh 21 Menggunakan Metode  Gross Up (Lanjutan) 

 

 

 

 Metode Gross Up memberikan karyawan berupa tunjangan PPh Pasal 21 dan 

jumlah Tunjangan yang diberikan kepada karyawan jumlah nya sama dengan jumlah PPh 

Pasal 21 yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak. Jika besarnya PPh Pasal 21 

diberikan dalam bentuk tunjangan, maka tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan 

1 A 300,000,000 11,100,000 25,000,000 60,993,250           397,093,250 6,000,000 6,000,000 385,093,250

2 B 180,000,000 6,660,000 15,000,000 24,516,400           226,176,400 3,600,000 6,000,000 216,576,400

3 C 240,000,000 8,880,000 20,000,000 38,986,500           307,866,500 4,800,000 6,000,000 297,066,500

4 D 180,000,000 6,660,000 15,000,000 24,283,450           225,943,450 3,600,000 6,000,000 216,343,450

5 E 120,000,000 4,440,000 10,000,000 13,331,650           147,771,650 2,400,000 6,000,000 139,371,650

6 F 108,000,000 3,996,000 9,000,000 10,553,650           131,549,650 2,160,000 6,000,000 123,389,650

7 G 108,000,000 3,996,000 9,000,000 10,553,650           131,549,650 2,160,000 6,000,000 123,389,650

8 H 108,000,000 3,996,000 9,000,000 10,553,650           131,549,650 2,160,000 6,000,000 123,389,650

9 I 108,000,000 3,996,000 9,000,000 11,234,500           132,230,500 2,160,000 6,000,000 124,070,500

10 J 108,000,000 3,996,000 9,000,000 10,553,650           131,549,650 2,160,000 6,000,000 123,389,650

11 k 108,000,000 3,996,000 9,000,000 10,768,600           131,764,600 2,160,000 6,000,000 123,604,600

12 l 66,000,000 2,442,000 5,500,000 2,762,350             76,704,350 1,320,000 3,835,218 71,549,133

13 m 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,661,250             55,437,250 960,000 2,771,863 51,705,388

14 n 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,730,550             55,506,550 960,000 2,775,328 51,771,223

15 o 48,000,000 1,776,000 4,000,000 1,799,850             55,575,850 960,000 2,778,793 51,837,058

1,878,000,000 69,486,000 156,500,000 234,282,950 2,338,268,950 37,560,000 78,161,200 2,222,547,750

penghasilan bruto Iuran JHT biaya jabatan penghasilan netto

total

no.
nama 

pegawai
gaji/upah uang lembur bonus/ THR Tunjangan Pajak

1 A 385,093,250 21,120,000        363,973,250   60,993,250   

2 B 216,576,400 19,800,000        196,776,400   24,516,400   

3 C 297,066,500 21,120,000        275,946,500   38,986,500   

4 D 216,343,450 21,120,000        195,223,450   24,283,450   

5 E 139,371,650 17,160,000        122,211,650   13,331,650   

6 F 123,389,650 19,800,000        103,589,650   10,553,650   

7 G 123,389,650 19,800,000        103,589,650   10,553,650   

8 H 123,389,650 19,800,000        103,589,650   10,553,650   

9 I 124,070,500 15,840,000        108,230,500   11,234,500   

10 J 123,389,650 19,800,000        103,589,650   10,553,650   

11 k 123,604,600 18,480,000        105,124,600   10,768,600   

12 l 71,549,133 19,800,000        51,749,133     2,762,350     

13 m 51,705,388 18,480,000        33,225,388     1,661,250     

14 n 51,771,223 17,160,000        34,611,223     1,730,550     

15 o 51,837,058 15,840,000        35,997,058     1,799,850     

2,191,088,190 285,120,000 1,937,427,750 234,282,950

PKP PPh Pasal 21

total

no. nama pegawai
penghasilan 

netto
PTKP
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(take home pay), dari segi laporan keuangan secara finansial maka kebijakan 

menerapkan PPh Pasal 21 secara Gross Up akan menimbulkan biaya fiskal yang lebih 

besar, namun semakin besar biaya fiskal akan juga berpengaruh pada laba sebelum pajak 

perusahaan yang menjadi lebih kecil sehingga PPh Badan yang terutang akan menjadi 

lebih sedikit. 

 

IV.5    Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dengan cara 

meningkatkan kapasitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang ada. 

Implikasi manajerial yang timbul dari struktur organisasi yang ada di PT.MSH Energy 

ini memberikan keleluasaan pada manajer keuangan untuk mengatur kebijakan keuangan 

dan perpajakan yang berlaku di seluruh cabang, namun kebijakan bagi manajer HRD 

diserahkan kepada kapasitas dan kemampuan masing masing cabang dalam merekrut 

karyawan. Hal ini berakibat perbedaan kemampuan SDM dalam menerjemahkan 

peraturan pajak yang berlaku. 

 PT. MSH Energy selama ini menggunakan metode Gross untuk mengurangi 

beban pajak perusahaan, namun setelah perusahaan berkembang akan lebih baik jika 

perusahaan mempertimbangkan alternatif lainnya selain metode gross diantaranya 

metode gross up, yang memberikan pajak PPH badan terutang yang lebih kecil. PPH 

Badan terutang juga dapat dikurangi dengan tax planning dengan memaksimalkan celah 

di dalam peraturan pajak secara legal.  

 Pemerataan SDM juga harus dilakukan oleh PT. MSH Energy untuk 

mempercepat arus laporan keuangan dari cabang ke pusat. Perubahan metode dari 

metode Gross ke metode lainnya juga harus didukung dengan sarana dan informasi yang 

cukup dengan cara memberikan pelatihan pada karyawan pusat maupun yang ada di 

kantor cabang. 

 

IV.6 Pengaruh Penghitungan Pajak Terhadap Laba Rugi Perusahaan Dan  

            Perbandingan Total Cashflow Yang Dibayarkan Perusahaan. 

 

 Untuk menghitung jumlah PPH Badan terutang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal 

terlebih dahulu,  
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KOMERSIAL KOREKSI FISKAL
PENDAPATAN

Penjualan Solbi Agro     15.775.698.852,00                     15.775.698.852,00 
Total Pendapatan     15.775.698.852,00                     15.775.698.852,00 

HARGA POKOK PENJUALAN
Persediaan Awal     10.085.669.820,00                     10.085.669.820,00 
Pembelian Bahan       8.556.147.901,00                       8.556.147.901,00 
Persediaan Akhir       9.976.584.157,00                       9.976.584.157,00 

Total Harga Pokok Penjualan       8.665.233.564,00                                   -                       8.665.233.564,00 

LABA KOTOR       7.110.465.288,00                                   -                       7.110.465.288,00 

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Gaji Karyawan       1.988.662.500,00                       1.988.662.500,00 
Biaya Telepon, Telegram, Fax          286.447.956,00            143.223.978,00                          143.223.978,00 
Biaya ATK & Fotocopy          215.562.234,00                          215.562.234,00 
Biaya Restribusi            92.516.486,00                            92.516.486,00 
Biaya Pemeliharaan & Perawatan          125.669.843,00                          125.669.843,00 
Biaya Perjalanan Dinas          746.225.486,00            123.500.500,00                          622.724.986,00 
Biaya Surat & Pengiriman            75.589.888,00                            75.589.888,00 
Biaya BBM          258.990.256,00              15.800.549,00                          243.189.707,00 
Biaya Keperluan Kntr            66.225.490,00                            66.225.490,00 
Biaya Pengembangan & Promosi          150.064.090,00              57.141.558,00                            92.922.532,00 
Biaya Konsumsi          625.114.625,00                          625.114.625,00 
Biaya Peralatan          128.865.562,00                          128.865.562,00 
Biaya Penyusutan          445.806.645,00              20.500.621,00                          425.306.024,00 
Biaya Sewa       1.026.704.138,00                       1.026.704.138,00 
Biaya Lain - Lain          500.548.250,00                          500.548.250,00 

Total Biaya Operasional       6.732.993.449,00            360.167.206,00                       6.372.826.243,00 

LABA USAHA          377.471.839,00          (360.167.206,00)                          737.639.045,00 

PENDAPATAN LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga Bank          165.489.230,00              18.582.560,00                          146.906.670,00 
Pendapatan Lain-Lain       1.843.285.416,00         1.843.285.416,00                                                  - 

Total Pendapatan Lain-Lain       2.008.774.646,00         1.861.867.976,00                          146.906.670,00 

BIAYA LAIN-LAIN
Administrasi Bank            86.312.642,00                            86.312.642,00 
Pajak Bunga Bank            18.582.560,00              18.582.560,00                                                  - 

Total Biaya Lain-Lain          104.895.202,00              18.582.560,00                            86.312.642,00 

LABA BERSIH       2.281.351.283,00         1.483.118.210,00                          798.233.073,00 

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012

PER 31 DESEMBER 2012

LAPORAN KOREKSI FISKAL

LAPORAN LABA RUGI
PT. MITRA SELARAS HUTAMA ENERGI

Tabel 4.9 
Perhitungan PPH Badan PT.MSH Energi 
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Tabel 4.10 
Perbandingan Laba-Rugi Fiskal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Net Metode  Gross
Metode ditunjang 

sebagian Metode       Gross Up

PENDAPATAN
Penjualan Solar 15.775.698.852,00        15.775.698.852,00     15.775.698.852,00     15.775.698.852,00 

Total Pendapatan     15.775.698.852,00 15.775.698.852,00    15.775.698.852,00    15.775.698.852,00    

HARGA POKOK PENJUALAN
Persediaan Awal 10.085.669.820,00    10.085.669.820,00    10.085.669.820,00    10.085.669.820,00    
Pembelian Bahan 8.556.147.901,00      8.556.147.901,00      8.556.147.901,00      8.556.147.901,00      
Persediaan Akhir 9.976.584.157,00      9.976.584.157,00      9.976.584.157,00      9.976.584.157,00      

Total Harga Pokok Penjualan 8.665.233.564,00      8.665.233.564,00      8.665.233.564,00      8.665.233.564,00      

LABA KOTOR 7.110.465.288,00      7.110.465.288,00      7.110.465.288,00      7.110.465.288,00      

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Gaji Karyawan 1.988.662.500,00      1.988.662.500,00      1.988.292.434,00      1.988.624.800,00      
Biaya Telepon, Telegram, Fax 143.223.978,00         143.223.978,00         143.223.978,00         143.223.978,00         
Biaya ATK & Fotocopy 215.562.234,00         215.562.234,00         215.562.234,00         215.562.234,00         
Biaya Restribusi 92.516.486,00           92.516.486,00           92.516.486,00           92.516.486,00           
Biaya Transportasi -                                 -                                 -                                 -                                 
Biaya Entertainment -                                 -                                 -                                 -                                 
Biaya Surat & Pengiriman 75.589.888,00           75.589.888,00           75.589.888,00           75.589.888,00           
Biaya Bongkar Brng -                                 -                                 -                                 -                                 
Biaya Keperluan Kntr 66.225.490,00           66.225.490,00           66.225.490,00           66.225.490,00           
Biaya Pengembangan & Promosi 92.922.532,00           92.922.532,00           92.922.532,00           92.922.532,00           
Biaya Rapat & Penyuluhan -                                 -                                 -                                 -                                 
Biaya Peralatan 128.865.562,00         128.865.562,00         128.865.562,00         128.865.562,00         
Biaya Penyusutan 425.306.024,00         425.306.024,00         425.306.024,00         425.306.024,00         
Biaya Sewa 1.026.704.138,00      1.026.704.138,00      1.026.704.138,00      1.026.704.138,00      
Biaya PPh 21 191.026.825,00         234.282.950,00         
Biaya Lain - Lain 500.548.250,00         500.548.250,00         500.548.250,00         500.548.250,00         

Total Biaya Operasional 6.372.826.243,00      6.372.826.243,00      6.563.483.002,00      6.607.071.493,00      

LABA USAHA 737.639.045,00         737.639.045,00         546.982.286,00         503.393.795,00         

PENDAPATAN LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga Bank 146.906.670,00         146.906.670,00         146.906.670,00         146.906.670,00         
Pendapatan Lain-Lain -                                 -                                 -                                 -                                 

Total Pendapatan Lain-Lain 146.906.670,00         146.906.670,00         146.906.670,00         146.906.670,00         

BIAYA LAIN-LAIN
Administrasi Bank 86.312.642,00           86.312.642,00           86.312.642,00           86.312.642,00           
Pajak Bunga Bank -                                 -                                 -                                 -                                 

Total Biaya Lain-Lain 86.312.642,00           86.312.642,00           86.312.642,00           86.312.642,00           

LABA BERSIH 798.233.073,00         798.233.073,00         607.576.314,00         563.987.823,00         

Laba Rugi Fiskal Setiap Metode
PT MSH ENERGY

Analisa Perencanaan..., Dana Dwi Satria, Ak.-IBS, 2015



 

65 
 

Tabel 4.11 

Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Net Metode  Gross
Metode ditunjang 

sebagian Metode Gross Up

2.281.351.283              2.281.351.283              2.090.694.524                 2.047.466.033                 

Pasal 31 E:

(4.800.000.000/PENGH.BRUTO) X PKP 
keseluruhan = PKP yang mendapat fasilitas 538.856.262,59           538.856.262,59           410.151.261,43               380.726.357,66               

A. Pajak PPh Badan yang mendapat fasilitas 
(25% X 50% X PKP yang mendapat fasilitas 
PASAL 31 E UU NO. 36 THN 2008)

67.357.033                   67.357.033                   51.268.907,678               47.590.794,708               

PKP yang tidak mendapat fasilitas Pasal 31 E 
UU NO. 36 Tahun 2008 259.376.810                 259.376.810                 197.425.052,574            183.261.465,34               

 B. Pajak PPh badan yang tidak mendapat 
fasilitas 64.844.202,60              64.844.202,60              49.356.263,14                 45.815.366,33                 

Pajak Penghasilan Badan (A+B) 132.201.235,426         132.201.235,426         100.625.170,822            93.406.161,042               

Laba Bersih setelah Pajak 2.149.150.047,574      2.149.150.047,574      1.990.069.353,178         1.954.059.871,958          

563.987.823                     

NET PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (Laporan 
Fiskal) 798.233.073                 798.233.073                 607.576.314                    

NET PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penghitungan Pajak PPh 21 karyawan PT. MSH Energy dari berbagai metode, 

yang paling memberikan jumlah pajak terutang PPh 21 yang paling kecil adalah 

metode Gross dan metode Net, hal ini dikarenakan perusahaan tidak harus 

membayarkan dan hanya wajib memotong PPh 21 karyawannya. Berdasarkan 

metode ini jumlah PPh terutang dibayarkan oleh karyawan. Sehingga jumlah 

Takehome pay karyawan menjadi lebih kecil. 

2. PPH Badan PT. MSH Energy dihitung dari berbagai metode yang di lakukan, 

metode Gross Up memberikan jumlah PPH badan terutang yang lebih kecil 

dibandingkan dengan metode lainnya. Metode Gross (Metode yang dipakai saat 

ini oleh PT. MSH Energy) memberikan PPH Badan yang lebih besar, hal ini 

diakibatkan jumlah laba sebelum pajak yang lebih besar sehingga menimbulkan 

biaya pajak PPH Badan yang lebih besar.  

3. Dampak Cashflow perusahaan apabila dibandingkan antar metode maka jumlah 

Laba bersih setelah pajak yang paling besar adalah Metode Gross, Metode Gross 

tidak menanggung PPh 21 karyawannya, sehingga laba sebelum pajak nya besar. 

Meskipun metode Gross Up menunjang biaya pajak PPh 21 karyawannya namun 

jumlah Pajak PPH Badan yang terutang masih lebih kecil dibandingkan dengan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanggung biaya Pajak 

PPh 21 Karyawan.  
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V.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT. MSH Energy hanya memotong Pajak 

PPh 21 karyawannya, sehingga sebaiknya PT. MSH Energy mengkaji ulang penerapan 

pemberian tunjangan pajak dengan metode Gross. Ada beberapa saran yang diajukan 

penulis untuk PT. MSH Energy agar lebih baik dalam mengelola pajak PPh 21 

karyawannya. 

 Jika PT. MSH Energy tetap menggunakan metode Gross maka sebaiknya 

perusahaan melakukan beberapa langkah ini; 

1. Berdasarkan penelitian PT. MSH Energy belum memiliki karyawan yang 

paham akan ketentuan perpajakan yang berlaku, hal ini dapat dilihat tidak 

adanya kegiatan perencanaan pajak dalam PT. MSH Energy. 

2. Manajer Keuangan dan Akunting seharusnya dipisah untuk memberikan 

wewenang yang jelas akan tugas masing- masing bagian. 

3. Training karyawan administrasi yang bertugas input data perpajakan di 

perusahaan agar mengerti aturan perpajakan yang berlaku. 

4. Melakukan kegiatan perencanaan pajak untuk pasal yang lain agar laba 

perusahaan tetap tinggi dan jumlah pajak PPH Badan yang dibayarkan lebih 

rendah 

 Jika PT. MSH Energy memutuskan untuk merubah metode Gross menjadi 

metode Gross Up, m 

aka sebaiknya perusahaan melakukan beberapa langkah ini ; 

1. Persiapan sistem pencatatan yang lebih baik agar memudahkan dalam 

perhitungan pajak PPh 21 melalui metode Gross Up. 

2. Penambahan karyawan yang khusus untuk bagian Perpajakan sehingga 

bagian perpajakan dan administrasi pembelian dan penjualan tidak 

bercampur. 

3. Melakukan penelitian lebih lanjut apakah perubahan kebijakan menjadi 

metode Gross Up memberikan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. 
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