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ABSTRAKSI 

 
 

Penelitian ini membahas bagaimana PT Inter Media Milan dalam 
melakukan perencanaan perpajakan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang 
masih bisa dilakukan untuk melakukan penghematan pajak. Namun, peluang - 
peluang yang dilakukan masih dalam tahap tidak melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Secara garis besar penelitian ini membahas tentang unsur - unsur 
deductible expense dan non deductible expense. Maksudnya adalah strategi 
perencanaan pajak dengan mengubah biaya yang semula tidak dapat dikurangkan 
sebagai penghasilan kena pajak menjadi bisa dikurangkan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Yaitu meneliti kasus dengan membandingkan 
pembayaran pajak penghasilan tanpa perencanaan perpajakan dan dengan 
perencanaan perpajakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Inter Media Milan belum 
melakukan perencanaan pajak dengan optimal. Hal ini bisa dilihat dengan masih 
banyaknya peluang penghematan pajak. Untuk dapat meminimalkan jumlah 
pembayaran pajak dilakukan strategi perencanaan perpajakan dengan 
memanfaatkan peluang yang ada, meliputi menganti unsur - unsur non-deductible 
expense menjadi deductible expense yaitu mengganti biaya makan, pengobatan, 
rekreasi, dan penghargaan menjadi tunjangan, memberikan tunjangan PPh 21 
kepada karyawan, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, mengklasifikasikan 
sumbangan serta membuat daftar normatif dan rincian untuk biaya entertainment. 
Dengan penerapan strategi perencanaan pajak yang dilakukan dapat menghemat 
PPh badan sebesar  Rp. 18.786.891 

 
 

Kata kunci : Perencanaan pajak, Penghematan pajak, Non-deductible expense, 
Deductible expense 
 

 

 



TAX PLANNING AS AN EFFORT FOR REDUCING AMOUNT OF 
INCOME TAX PAYABLE TO CORPORATE TAXPAYER 

(Case Study at Inter Media Milan Ltd.) 
 

By : Muhammad Syarwani 
Advisor Lecturer : M.Khoiru Rusydi,SE., M.Ak., Ak. 

 
Abstract 

 
This study has discussed about how Inter Media Milan Ltd. planned their 

tax strategy in doing tax savings. Therefore the tax planning thing still did not 
disobey authorized regulation descended by the government. 

In general terms, this research discussed deductible expense elements and 
non deductible expense elements. These terms take on purpose for determining 
tax planning strategy on changing expenses that can not be eliminated before as 
reduce able income taxes.    

The research is a kind of observation that used qualitative description 
method with case study approach. The case study contributed in making 
comparable reasoning about income tax payment with and without tax planning 
treatment.  

The research summarizes that Inter Media Milan Ltd. did not performed 
optimum tax planned yet.  Many opportunities that can be included for tax savings 
was still unforeseen become the cause. Reducing amount of tax payment could be 
reached with implementing tax planning strategy on using beneficiary from 
opportunities included changing non deductible expense element to deductible 
expenses such as giving employee’s launch, medication, recreation, and employee 
achievement, for example, as subsidies rather than costs, and giving  income tax 
(PPh 21) subsidies to the employee, determining the depreciation method for fixed 
assets, also arrange nominative list and detailed list for entertainment expenses. 
With comprising implemented tax planning strategy, we could saved corporate 
income tax as well as Rp. 18.786.891 

 
Keywords: Tax planning, tax savings, non deductible expense, deductible expense 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak bergantung 

pada pinjaman maupun bantuan dari pihak asing dan berusaha untuk melunasi 

semua utang terhadap IMF. Dampak dari keputusan pemerintah ini, penerimaan 

dalam negeri menjadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai 

pembangunan. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari 

dalam negeri. Penerimaan negara itu sendiri terbagi atas dua jenis yaitu 

penerimaan yang berasal dari migas dan non-migas. Dari dua penerimaan 

tersebut, penerimaan sektor non migas khususnya perpajakan saat ini merupakan 

prioritas bagi negara, hal ini dikarenakan sektor migas mengalami penurunan 

produksi. Cadangan migas Indonesia saat ini bahkan tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia sehingga pemerintah Indonesia 

harus mengimpor untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. Oleh karena 

itu, pemerintah berusaha untuk menaikkan jumlah pendapatan yang berasal dari 

pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara.  

Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal pemerintah banyak 

memberikan penyuluhan dan menampilkan iklan akan pentingnya untuk 

membayar pajak, sehingga baik wajib pajak pribadi maupun badan menyadari 

bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.  

 



Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1). Setiap warga negara 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang terhutang ditentukan dari 

penghasilan kena pajak (taxable income) yang dikalikan dengan tarif pajak. 

Semakin besar jumlah penghasilan kena pajak (PKP), maka akan semakin besar 

pajak yang harus dibayar.  

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang 

diandalkan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini, peranan 

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak 

penting bagi pemerintah. Pemerintah dari tahun ke tahun berusaha mencoba 

meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak 

terhadap penerimaan negara diharapkan mampu untuk membiayai pembangunan 

yang juga cenderung meningkat. 

Namun hal ini bertolak belakang dengan keinginan tiap perusahaan, 

dimana pajak merupakan biaya bagi perusahaan yang akan mengurangi laba 

bersih mereka. Apabila dilihat dari tujuan utama perusahaan yaitu mencari 

keuntungan yang maksimal maka pajak merupakan beban yang akan mengurangi 

jumlah laba perusahaan. Tentunya tiap perusahaan cenderung ingin 

meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutangnya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu pengelolaan perpajakan yang tepat dan tidak melanggar 



peraturan perundang - undangan yang dapat meminimalkan beban pajak 

penghasilan. 

Upaya - upaya untuk meminimalkan pajak disebut tax planning 

(perencanaan pajak) yang merupakan salah satu usaha untuk menghemat 

pengeluaran pajak. Tax planning secara umum didefinisikan sebagai proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa 

sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya 

berada dalam posisi yang minimal, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan 

perundang - undangan yang berlaku (Mangoting, 1999). Tujuannya bukan untuk 

mengelak dari pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari 

jumlah seharusnya. 

Namun disini kita harus mengetahui bahwa tax planing tersebut harus 

tetap legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Zain (2005:67) menyatakan 

bahwa untuk mengefisienkan pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, 

seharusnya melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) 

dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).  

PT. INTER MEDIA MILAN, sebagai tempat penelitian ini merupakan 

wajib pajak badan yang bergerak dibidang jasa periklanan. Perusahaan ini 

tentunya memilki kewajiban perpajakan antara lain Pajak Penghasilan. Dengan 

omset PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009 yang mencapai 9 milyar lebih, 

tentunya akan menimbulkan beban pajak penghasilan yang besar. Karena 

pembayaran pajak penghasilan adalah suatu beban yang mempengaruhi nilai laba, 



maka diperlukan suatu usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang legal 

sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. 

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan perencanaan 

perpajakan yang tidak melanggar undang - undang. Misalnya, dengan cara 

memaksimalkan penghasilan dan meminimalkan beban yang menjadi 

pengecualian dalam undang - undang pajak penghasilan, menghindari pembelian 

produk yang menimbulkan PPN, melakukan revaluasi aktiva tetap, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai bagi perusahaan mengenai 

perencanaan pajak merupakan hal yang penting karena berguna untuk menemukan 

celah - celah yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan karena 

bagaimanapun lengkapnya suatu undang - undang belum tentu mampu mencakup 

semua aspek yang dibutuhkan. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu 

menerapkan akuntansi yang sehat dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK) serta menyelenggarakan 

pembukuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam perpajakan 

sehingga dapat menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan 

dengan benar. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Perencanaan perpajakan sebagai upaya untuk 

meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak 

badan (Studi Kasus pada PT. INTER MEDIA MILAN)”. 

 

 



1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi tax planning yang dapat dilakukan oleh PT. 

INTER MEDIA MILAN dalam upaya meminimalkan beban pajak 

penghasilan yang terutang? 

2. Bagaimana dampak dilaksanakan perencanaan pajak bagi PT. INTER 

MEDIA MILAN? 

 

1.3 BATASAN MASALAH  

Supaya masalah yang akan dibahas dapat lebih terarah dan tepat pada 

sasaran, maka permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian difokuskan pada: 

1. Perusahaan PT. INTER MEDIA MILAN, sehingga tidak dapat 

digeneralisasikan pada perusahaan lain 

2. Penelitian ini mencakup laporan laba rugi laporan tahun 2009 yang 

digunakan sebagai dasar analisis dilakukannya perencanaan 

perpajakan. 

3. Diasumsikan bahwa laporan laba rugi Perusahaan INTER MEDIA 

MILAN disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

disusun Ikatan Akuntansi Indonesia. 

 

 

 



1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka  tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui upaya penghematan pajak yang dapat dilakukan PT. 

INTER MEDIA MILAN melalui perencanaan perpajakan. 

2. Untuk mengetahui dampak dilaksanakannya perencanaan pajak bagi 

PT. INTER MEDIA MILAN. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung, diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi perusahaan 

 Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh 

pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan 

perpajakan yang tepat sehubungan dengan perencanaan 

pajak. 

 Dapat digunakan dalam merencanakan dan mengendalikan 

besarnya pajak terutang sehingga jumlah pajak yang 

seharusnya dibayarkan sesuai dengan kondisi perusahaan. 



2. Bagi peneliti 

 Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mempraktekkan 

ilmu yang telah diperoleh selama proses belajar mengajar di kelas 

secara langsung. 

 Mendapatkan pengalaman untuk melakukan penelitian dan 

berkomunikasi dengan pemilik perusahaan maupun karyawannya 

untuk mendapatkan data yang dalam penelitian ini. 

 

3. Bagi pihak lain 

 Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menyusun 

suatu tema yang berhubungan dengan perencanaan pajak, sehingga 

peneliti berikutnya dapat lebih tepat dalam memilih perusahaan 

yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan 

penelitian. 

 Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang ada dengan 

praktek nyata dalam dunia kerja oleh peneliti berikutnya. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PAJAK 

2.1.1 Definisi Pajak 

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang - undang (dapat dipaksakan), dengan tidak mendapatkan 

balas jasa secara langsung. Lembaga pemerintah Indonesia yang mengelola 

perpajakan adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan 

Departemen Keuangan Republik Indonesia.  

Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut 

peraturan - peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Ada beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh para ahli seperti 

dikutip Siti Resmi (2005:1), antara lain : 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. : 

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang - undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
 
 
 
 



Menurut S.I Djayadiningrat : 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 
kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum.” 
 
Menurut Mr. Dr N. J. Feldmann : 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 
penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkan secara umum), tanpa 
adanya kontraprestasi, dan semata - mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran - pengeluaran umum.”  
 
Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa 

disimpulkan, yaitu : 

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah. 

2. Pajak dipungut secara paksa (compulsory), bukan secara sukarela 

(voluntary). 

3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak 

merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima 

masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara 

umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak seperti dikemukakan Mardiasmo (2006 :2), yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Yaitu fungsi dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

dalam membiayai pengeluaran - pengeluarannya. 



2. Fungsi Mengatur 

Yaitu fungsi dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

 

2.1.3 Sistem Perpajakan 

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, 

Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode 

atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat 

mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006 :7) 

yakni:  

1) Official Assesment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

2) Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya utang pajak. 

3) Witholding System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

 

 

 

 



2.1.4 Asas - Asas Pemungutan Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas  -

asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas - asas 

pemungutan pajak menurut Waluyo (2007:13) adalah : 

1. equality 

pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak. 

2. certainly 

penetapan pajak tidak ditentukan sewenang - wenang. Oleh karena itu 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang. 

3. convenience 

kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat 

- saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

4. economy 

secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. 

 

2.2 KETENTUAN UMUM MENGENAI PAJAK PENGHASILAN 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Fitriandi, dkk (2009: 89), berdasarkan bunyi pasal satu UU No. 

28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan dapat 



diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang di terima atau di perolehnya dalam tahun pajak.  

 

2.2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaran 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Pada dasarnya pemotong PPh 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi yang diberi wewenang 

untuk memotong PPh pasal 23 hanyalah mereka yang ditunjuk oleh Direktorat 

Jenderal Pajak, yang terdiri atas tenaga ahli dan orang pribadi yang 

menyelenggarakan pembukuan.  

Tarif dan objek PPh pasal 23, yaitu : 

a. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas : 

1. Deviden 

2. Bunga 

3. Royalti 

4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya yang telah dipotong  

PPh 21 

b. Sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas : 



1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai PPh final. 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong PPh pasal 21. 

3. Imbalan sehubungan dengan jasa lain, selain jasa yang telah 

dipotong PPh pasal 21. 

Tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh 23 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi; 

3. 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 kepemilikan badan - badan tersebut pada perusahaan 

yang membayar deviden lebih dari 25 % dari modal disetor selain itu 

deviden berasal dari cadangan laba ditahan, 

4. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dengan tarif 

paling tinggi sebesar 10% (Pasal 17 ayat (2c)); 



5. 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; 

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggotanya; 

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.2.2  Subjek Pajak  

Menurut Resmi (2005: 74) yang disebut subjek pajak penghasilan adalah 

segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan 

menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam Undang - undang 

pajak penghasilan (UU PPh) Pasal 2 ayat 1, UU No. 36 Tahun 2008 subjek pajak 

dapat diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai : 

1. Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia 

atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan 

penghasilan dari indonesia. 

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari 

seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi 

menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 



3. Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik 

melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun 

seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, 

persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 

lainnya. 

4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, 

yang melakukan kegiatan di Indonesia. 

Dilihat dari sudut asalnya, Subjek Pajak penghasilan dapat digolongkan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak 

dalam negeri adalah:  

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 



c. Pajak Warisan Belum Dibagi Sebagai Satu Kesatuan, 

Menggantikan Yang Berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar 

negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

 

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan 

2.2.3.1 Pengertian Objek Pajak 

Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan. Definisi penghasilan 

menurut Undang - undang pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 

2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib 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. 

 

2.2.3.2 Penghasilan yang Termasuk Sebagai Objek Pajak 

Sesuai Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

beberapa bentuk penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak 

adalah: 

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 ini;  

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;  

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha;  

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 



garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak - pihak yang bersangkutan;  

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

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.  Royalti;  

9.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

10.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  

11.  Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah  

 tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12.  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13.  Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  

14.  Premi asuransi;  



15.  Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak.  

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umumdan tata cara perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.3.3 Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak 

Sesuai Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

beberapa bentuk penghasilan yang tidak termasuk penghasilan sebagai objek 

pajak adalah : 

1. Bantuan 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;  

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 yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan;  

3. Warisan;  



4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 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;  

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, 

atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :  

a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

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

Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua 

puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus 

mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;  

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 sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, 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;  

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut :  

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; dan  

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

12. Sisa lebih yang di terima atau di peroleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang di tanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan serta penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling 

lama empat tahun sejak di perolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya di atur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 



13. Bantuan santunan yang di bayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Pereturan Menteri Keuangan. 

 

2.2.4  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pajak (PKP) dari 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), penghasilan netonya 

dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan 

mengenai PTKP terbaru sebagai pengganti dari PTKP yang ada dalam Pasal 17 

UU No. 36 tahun 2008 yaitu: 

1. Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak; 

2. Rp. 1.320.000,00  tambahan untuk wajib pajak yang kawin; 

3. Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami; 

4. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 

keluarga. 



2.2.5 Tarif Pajak 

2.2.5.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

Dalam pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif 

Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdiri dari lima 

lapisan tarif yang progresif, yaitu: 

1. 5% untuk Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,00. 

2. 15% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.50.000.000,00 sampai 

dengan Rp. 250.000.000,00. 

3. 25% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.250.000.000 sampai dengan 

Rp. 500.000.000,00. 

4. 30% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,00  

 

2.2.5.2 Tarif pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 

Dalam pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif 

Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen). 

 

2.3 Laporan Keuangan Fiskal 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal 

Menurut Early Suandy (2008: 75) mengatakan bahwa Laporan Keuangan 

Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan 

digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang – undang Pajak tidak 

mengatur secara khusus bentuk dan dari laporan keuangan fiskal. Hanya 



memberikan batasan – batasan tertentu mengenai pengakuan biaya maupun 

penghasilan. Akibat dari ini laba dari laporan keuangan fiskal dan laporan 

keuangan komersial dapat berbeda. Secara umum Laporan Keuangan disusun 

berdasarkan SAK (Standat Akuntansi Keuangan) 

Perusahaan dapat menyusun akuntansi keuangan komersial dan akuntansi 

pajak secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap Laporan Keuangan 

Komersial. Laporan Keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi 

fiskal akan menghasilkan laporan Keuangan Fiskal. Standar Akuntansi yang 

mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan adalah PSAK Nomor 46.  

 

2.3.2 Perbedaan Laporan Akuntansi Keuangan dengan Laporan Keuangan 

Fiskal  

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan biaya antara akuntansi 

komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak. Perbedan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi 

yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait, sedangkan dari segi 

fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara.  

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu 

(timing differences) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 

perpajakan dengan SAK. Perbedaan tetap (permanent differences) adalah 



perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal 

berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian 

hari. 

 

2.4 Pengeluaran Wajib Pajak  

2.4.1 Deductible Expenses  

Pasal 6 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan 

bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak 

dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : 

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan 

yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, 

biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak 

kecuali Pajak Penghasilan;  

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;  

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan;  



4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan;  

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;  

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;   

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :  

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;  

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau 

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau 

pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang Persangkutan; 

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan  

d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;  

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuanya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuanya di atur dengan Peraturan Pemerintah 



11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuanya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya di atur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya di atur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

 

2.4.2 Non-deductible Expenses 

Berdasarkan Pasal 9 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam 

negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan : 

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, 

termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota;  

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang 

tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan;  

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang 



pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;  

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan;  

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;  

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali 

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak 

orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam 

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;  

8. Pajak Penghasilan;  

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;  

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;  



11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

 

2.5  Manajemen pajak 

2.5.1 Pengertian Manajemen pajak 

Pajak yang merupakan beban bagi perusahaan, dapat dihemat apabila 

perusahaan mengelola dan mengatur kewajiban pajaknya. Pengertian dari 

manajemen pajak adalah sebuah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikan rupa sehingga kewajiban perpajakan berada 

dalam posisi seminimal mungkin sepanjang tidak melanggar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku (Thayono Husein 2005), sedangkan menurut 

Lumbantoroun dalam akbar (2007) manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan. 

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

Manajemen pajak itu sendiri sesungguhnya merpakan tindakan 

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya 

kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. 

Memahami dengan baik ketentuan peraturan perpajakan serta  

perkembangnnya dan  perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan 



dapat dimanajemeni dengan berhasil dan menghindarkan wajib pajak dari 

sanksi yang dapat merugikan. 

2. Usaha efisensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan 

sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan 

optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif 

dan efisien sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dengan 

benar untuk mencapai laba dan likuidita yang seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak 

yaitu: 

a. perencanaan pajak ( tax planning) 

b. pelaksanaan kewajiban Perpajakan (tax implementasion) 

c. pengendalian pajak (tax control) 

 

2.5.2 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

2.5.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak., dengan 

maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. 

Hal ini dapat dilihat dari definisi  perencanaan pajak :   

a. Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at 

the minimization of tax liability in current and future tax periods 

(Crumbley D. Lary, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994) 



b. Tax Planning is agreements of a person’s business and private affairs in 

order to minimize tax liability (lyons Susan., 1996) 

c. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikan rupa sehingga utang pajaknya, baik 

pajak penghasilan maupun pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, 

berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan 

baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun 

secara komersial (Mochamad, Zain 2007;43). 

Jadi perencanaan pajak pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan di dalam upaya penghematan pajak terutang yang 

harus dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan pengecualian-

pengecualian dalam peraturan perundangan perpajakan. 

 

2.5.2.2 Manfaat Perencanaan Perpajakan 

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan perpajakan 

yang dilakukan secara cermat. Tjahyono dan Husain (2005: 477) menjelaskan 

beberapa manfaat perencanaan pajak yatu : 

1. penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang 

dapat dikurangi. 

2. mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang 

dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat 

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara 

lebih akurat. 



2.5.2.3 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak 

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, 

perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Maka 

untuk mengotimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan 

pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi 

sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang 

merupakan pemborosan dana). Aspek material yang harus di perhatikan dalam 

melakukan perencanaan pajak adalah: 

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak di 

paksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak 

merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam 

keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak menyeluruh (global 

strategy) perusahaan , baik jangka panjang maupun jangka pendek . Oleh 

karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah 

perencanaan itu sendiri. 

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian 

(agreement), faktur (invoice), dan juga perlakuan akuntansinya 

(Accounting treatment ). 



2.5.2.4 Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak 

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada 

umumnya bersumber pada tiga unsur perpajakan, yaitu : 

a. Kebijakan perpajakan (tax policy) 

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang 

hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan 

pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu 

perencanaan perpajakan. Faktor itu antara lain : jenis pajak yang akan 

dipungut, subjek pajak, objrk pajak, dan tarif pajak. 

b. Undang-undang perpajakan(tax law) 

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan 

lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan pemerintah, Keputusan 

Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen pajak). 

c. Administrasi perpajakan (tax administration) 

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal 

ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan 

dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana 

karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib 

pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. 

 



2.5.2.5 kerangka dasar Perencanaan Pajak 

Pengertian tax planning masih merupakan konsep yang abstrak, sehingga 

untuk dapat mengimplementasikan harus dijabarkan kedalam variabel-variabel 

yang lebih konkrit. Variabel yang dipilih untuk menjelaskan tax planning adalah 

melalui formula umum sebelum dilakukan tindakan pajak. 

Formula perhitungan pajak yang dapat digunakan untuk mendesain tax 

planning dapat dilakukan dengan mendasarkan pada perhitungan pajak 

penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak. Selengkapnya formula 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Table 2.1 Formula umum tax planning 

Jumlah Seluruh Penghasilan      XXX 

Penghasilan Yang Dikecualikan    (XXX) 

Penghasilan Bruto       XXX  

Biaya Fiskal       (XXX) 

Penghasilan Netto       XXX 

Kompensasi Kerugian      (XXX) 

Penghasilan Kena Pajak      XXX  

Penghasilan Kena Pajak x tarif Pajak    (XXX) 

Pajak Terutang       XXX 

Kredit Pajak       (XXX) 

Pajak Yang Lebih/Kurang Bayar     XXX 

(Zain, Muhammad 2007 : 79) 

 



2.5.2.6 Strategi yang Dapat Digunakan Untuk Mengefisienkan PPh Terutang  

Setelah komponen-komponen dari formula perhitungan pajak diketahui, 

tahap selanjutnya adalah mencari peluang dengan langkah-langkah seperti yang 

diungkapkan oleh Tjahyono, Husein (1997;479) sebagai berikut : 

1. Maksimalkan penghasilan yang dikecualikan 

Usaha maksimalisasi penghsilan yang dikecualikan adalah usaha 

memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan 

pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini 

tercantum dalam UU. PPh no 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 3. 

2. Memaksimalisasi Biaya-biaya fiskal 

Tindakan ini berupa tindakan yang yang dilakukan dengan 

meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya-biaya 

yang tidak dapat dikurangkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang 

ini tercantum dalam UU. PPh no 17 tahun 2000 Pasal 6 yang mengatur biaya-

biaya yang dapat dikrangkan dan psal 9 yang mengatur biaya-biaya yang tidak 

dapat dikurangkan . 

Menurut Early Suandy (2008:121) ada beberapa alternatif strategi yang 

dapat mengurangkan pajak terutang: 

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. 

Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat 

timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas biaya tersebut baru 

dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian dari sisi 

efisiensi, beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual. 



2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan 

kepada karyawan. 

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri atas : 

a. Pph pasal 21 karyawan 

b. Pengobatan karyawan 

c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai 

d. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua 

e. Transportasi, rumah dinas, dan pakain kerja karyawan 

f. Makanan dan natura lainnya 

g. Bonus dan jasa produksi 

3. Pemilihan metode penilaian persediaan. 

Penentuan metode penilaian persedian cukup penting dalam perencanaan 

perpajakan terutama untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur 

dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi 

perekonomian yang inflasi, maka metode rata-rata akan menghasilkan 

HPP yang lebih tinggi daripada metode FIFO. HPP yang lebih tinggi akan 

mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena 

pajak juga akan menjadi lebih kecil. 

4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. 

Untuk efisensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya 

dipilih karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari 

umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. 



Dengan demikian, aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan 

melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung. 

5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak 

berwujud. 

Penyusutan aktiva tetap yang diakui dalam pajak hanya 2 yaitu : 

a. Metode garis lurus 

b. Metode garis menurun 

Untuk efisensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan 

digunakan, terlebih dahulu seorang tax planner harus melihat kondisi dari 

perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan 

besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi, 

maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan. 

6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak. 

Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak 

terhadap pihak ketiga. Masalah yang sering timbul adalah pihak yang 

bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Untuk mengatasinya, 

perusahaan sebaiknya me-mark up nilai transaksi supaya nila tersebut 

sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh pasal 

23 maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan 

sebagai biaya. 

7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah di bayar. 

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan 

(PPh pasal 25) atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak 



Penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang 

bersifat tidak final. 

8. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 

bulanan). 

Besarnya pembayaran PPh pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang 

tahun lalu. Namun bisa saja terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan 

akan terdapat penurunan laba, sehingga jika kita mengangsur PPh pasal 25 

yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun 

akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk itu, perusahaan sebaiknya 

mengajukan permohonan penurunan angsuran masa dengan disertai 

proyek laba akhir tahun dan alas an terjadi penurunan laba. 

9. Rekonsiliasi SPT. 

Sebaiknya perusahaan melakukan rekonsiliasi secara peridik anatara 

rekening-rekening yang ada di SPT PPh badan, SPT PPh pasal 21, dan 

SPT PPN. Jika ada perbedaan dapat dilakukan koreksi, hal ini untuk 

menghindari pengenaan transaksi. 

Selain  dua strategi di atas, terdapat strategi lain yaitu strategi perencanaan 

perpajakan menurut Aviantara dalam artikel ”Perencanaan Pajak : Strategi 

Meminimalkan Beban pajak ” (2010). Isi dari strategi tersebut yaitu : 

1. Tax Saving 

Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 

perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak yang lebih tinggi dapat 



melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi 

tunjangan dalam bentuk uang. 

2. Tax Avoidence 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan 

objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu 

mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian 

natura karena natura bukan merupakan objek PPh pasal 21. 

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 

menghindari timbulnya sanksi perpajakan baik sanksi administrasi 

maupun pidana. 

4. Menunda Kewajiban Pembayaran Perpajakan. 

Menunda pembayaran kewajiban pembayaran pajak tanpa melanggar 

peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pengakuan 

penghasilan maupun biaya. 

5. Mengoptimalkan kredit Pajak yang Diperkenankan. 

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran 

pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka, 

seperti PPh pasal 22 impor, Fiskal luar negeri, dll. 



2.5.2.7 Implementasi Perencanaan Perpajakan 

Setelah pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang 

akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah 

selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. 

Sebelum mengimplementasikan langkah tersebut harus dipastikan bahwa langkah 

tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Tujuan implementasi perencanaan perpajakan adalah untuk mencapai sasaran 

perusahaan. Sasaran perusahaan tersebut yaitu bisa meminimalkan beban pajak 

sehingga mampu menbuat laba menjadi semakin besar. Untuk bisa mencapai 

sasaran tersebut diperlukan perencanaan perpajakan secara lengkap, benar, dan 

tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi baik pidana maupun 

administrasi.Langkah implementasi perencanaan perpajakan menurut Early 

Suandy (2008:13) adalah : 

1. Menganalisa perencanaan perpajakan yang terdapat dalam perusahaan 

guna menghitung seakurat mungkin biaya pajak yang harus ditanggung. 

2. Merancang perencanaan perpajakan, yaitu membuat suatu model rencana 

kemungkinan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan 

3. Mengevaluasi tax planning, 

a. bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan 

b. bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan 

baik 

c. bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal. 



4. Memperbaiki perencanaan perpajakan apabila ditemukan kelemahan-

kelemahan pada saat penerapan yang disebabkan perubahan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sehingga perusahaan harus selalu 

mengadakan perubahan-perubahan perencanaan yang tepat dan cepat. 

5. Memutakhirkan rencana pajak. 

Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan 

sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan 

memberikan  perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun 

situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi 

akibat yang merugikan dari adanya perubahan. 

 

2.6  Penelitian  Terdahulu  

a. Menurut penelitian yang dilakukan Eko Dany kurniawan (2006) yang 

berjudul ”minimalisasi Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan 

Perencanaan pajak Di Koperasi Suka Makmur”. Dapat ditarik 

kesimpulan mengenai kasus yang terjadi di Koperasi Susu Suka 

Makmur, sebagai berikut : 

1. Terdapat biaya pengobatan, biaya relasi, pembentukan cadangan 

kerugian dan biaya hiburan bagi karyawan yang merupakan 

koreksi positif bagi laporan rekonsilisasi fiskal sehingga 

membutuhkan perencanaan untuk dapat membiayakan kedua biaya 

tersebut. 



2. Perencanaan perpajakan yang diterapkan pada perusahaan secara 

keseluruhan telah mampu menghasilkan pengamatan dan membuat 

laba menjadi lebih besar daripada sebelumnya. 

b. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ike Mellysa (2008) yang 

berjudul “Optimalisasi Pembebanan Biaya Pada PT. X Dengan 

Pendekatan Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Pajak 

Penghasilan”. Dapat ditarik kesimpulan : 

1. Dalam kegiatan usahanya PT.X belum melakukan perencanaan 

pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya biaya-

biaya yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pajak akan 

tetapi belum dimanfaatkannya oleh PT.X seperti biaya seragam, 

biaya pengobatan, biaya entertainment serta biaya tunjangan PPh 

21 karyawan. 

2. Dengan penerapan perencanaan pajak dapat menghemat PPh badan 

sebesar Rp. 19.597.168 

c. Menurut penelitian yang dilakukan Mahardhiko W (2005) yang 

berjudul”. Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan 

Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan ( Studi kasus 

pada PT. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Bululawang malang)”. 

Menarik kesimpulan mengenai kasus yang terjadi di PT. Rajawali I 

Unit PG. Krebet Baru Bululawang malang, sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatannya PT. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru 

Bululawang malang belum optimal dalam menerapkan 



perencanaan perpajakannnya. Hal ini dapat diketahui dari besarnya 

jumlah pengeluaran non-deductible expense sebesar Rp. 

1.451.515.477, sehingga beban pajak penghasilan yang dibayar 

setiap tahun terlalu tinggi. Pos yang bisa dilakukan perencanaan 

pajak yaitu biaya pengobatan, biaya rekreasi, biaya makan, dan 

biaya entertainment. 

2. Dengan perencanaan pajak dapat diperoleh penghematan 

pembayaran beban pajak sebesar Rp. 419.691.000 dan dapat 

meningkatkan laba perusahaan yang dapat digunakan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan tiga penelitian dahulu diatas yang berkaitan dengan topik 

bahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mempunyai strategi yang 

berbeda - beda dalam melakukan perencanaan pajak terhadap objek yang diteliti. 

Selain itu peneliti terdahulu berusaha melihat kelemahan perusahaan dan 

memanfaatkan peluang - peluang untuk melaksanakan perencanaan perusahaan. 

Demikian juga dengan yang dilakukan peneliti saat ini, peneliti memiliki 

strategi yang berbeda dalam melakukan perencanaan perpajakan terhadap 

perusahaan Inter Media Milan Malang. Peneliti melihat masih banyak peluang -

peluang untuk melaksanakan perencanaan perpajakan pada perusahaan Inter 

Media Milan selain strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh peneliti 

tedahulu.  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian deskriptif yang 

mencoba untuk memberikan solusi dalam melaksanakan tax planning untuk 

meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak badan 

sehingga perusahaan dapat membandingkan kemungkinan keuntungan yang 

dicapai dengan menerapkan tax planning. Tujuan dari penelitian deskriptif 

kualitatif adalah menggambarkan aspek - aspek yang relevan dengan fenomena 

yang menjadi perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, 

dan lainnya (Sekaran, 2003:159). Penelitian ini lebih bersifat penjelasan terhadap 

fenomena yang ada, dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, 

tetapi tidak melakukan uji hipotesis.  

Penelitian akan dilakukan pada PT. INTER MEDIA MILAN yang 

berlokasi dan menjalankan usahanya di salah satu kota di Jawa Timur. Jenis usaha 

yang dilakukan adalah jasa periklanan. Penelitian yang akan dilakukan 

digolongkan sebagai studi kasus. Studi kasus meliputi analisis mendalam dan 

kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan 

definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi 

saat ini (Sekaran, 2006:46). Adapun tujuan memilih menggunakan studi kasus 

adalah agar dapat memberikan data secara mendetail tentang latar belakang, sifat 



serta karakteristik yang khas dari suatu kasus yang kemudian dari sifat - sifat khas 

tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan keadaan perusahaan dan 

upaya - upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan penghematan 

pajak terutang. Namun, dalam penghematan tersebut tidak bertentangan dengan 

perundang - undangan yang berlaku.  

 

3.2 SUMBER DATA 

Sumber data yang dimaksud adalah subyek darimana dapat diperoleh. 

Sumber data dapat berupa benda, suatu proses, responden, dokumen, dan catatan - 

catatan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari sumber asli (Indrianto dan supomo, 2002:147). Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan dan berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. 

Selain itu dikumpulkan juga data - data lain diantaranya struktur 

organisasi, laporan laba rugi tahun 2009, daftar gaji karyawan, dan daftar 

aktiva tetap. 

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (Indrianto dan supomo, 

2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian 

kepustakaan, literatur kuliah, artikel, dan literatur - literatur lainnya yang 



berhubungan dengan perpajakan dalam penerapan perencanaan 

perpajakan. 

 

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Studi pustaka 

Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang digunakan 

untuk memperoleh data teoritis untuk pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 Studi lapangan 

Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian ke perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. Cara yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian lapangan, yaitu : 

1. Studi Observasional 

Peneliti melakukan studi observasional yaitu memahami persoalan 

melalui observasi langsung (sebagai pengamat partisipan atau 

nonpartisipan) dan kemudian apabila mungkin mengajukan 

pertanyaan untuk mengklasifikasi mengenai persoalan tertentu 

(Sekaran, 2003:110). 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan dan berwenang yang ditunjuk 

oleh pimpinan perusahaan. 



3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pencatatan terhadap dokumen - dokumen dan data - data lain 

berupa keterangan yang bersifat menunjang penelitian. 

 

3.4 ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian, karena analisis data menyangkut kekuatan analisis 

dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, dan peristiwa yang 

merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan 

yang ada serta memecahkan permasalahan kemudian menarik kesimpulan. 

Metode pengolahan data yang digunakan : 

a. Metode Deskriptif 

 Yaitu penyajian data yang diperoleh dari perusahaan dengan 

memberikan gambaran yang apa adanya sesuai dengan kenyataan 

yang ada pada saat melakukan penelitian. 

b. Metode Analisis 

 Yaitu berupa cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara 

teoritis mengenai penerapan tax planning sebagai upaya efisiensi 

pembayaran pajak penghasilan dengan landasan teoritisnya guna 

memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan 

masalah. 



Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengumpulkan data - data perusahaan yang diperlukan dalam melakukan 

perencanaan pajak. Contohnya laporan laba rugi, daftar gaji, dan daftar 

aktiva tetap. 

2. Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi perusahaan dengan 

memenuhi prosedur dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pajak. 

3. Melihat sumber - sumber penghasilan serta membuat perencanaan pajak 

atas penghasilan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan penghasilan 

yang dikecualikan. 

4. Mendefinisikan setiap jenis biaya - biaya yang ada diperusahaan dan 

melakukan perencanaan perpajakannya dengan memaksimalkan biaya 

yang boleh dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak boleh 

dikurangkan. 

5. Melakukan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 

karyawan. 

6. Melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap melalui 

pemilihan metode - metode yang diperbolehkan peraturan perpajakan. 

7. Membandingkan apakah ada perbedaan yang material antara menetapkan 

perencanaan pajak dengan tidak menerapkan perencaaan perpajakan. 

8. Menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan. 

 



BAB IV 

 PEMBAHASAN 

 

4.1  GAMBARAN UMUM 

4.1.1 Sejarah dan Deskripsi Usaha PT. INTER MEDIA MILAN 

PT. INTER MEDIA MILAN merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa periklanan yang berkedudukan di salah satu kota di Jawa 

Timur. PT. INTER MEDIA MILAN didirikan pada bulan September 1998 di 

hadapan notaris Ambar Pawitri, SH di salah satu kota di Jawa Timur dengan 

nomor akta xx. PT. INTER MEDIA MILAN dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak pada bulan Desember 1998 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 1.xxx.xxx.x-625 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Berikut ini adalah rincian data akta pendirian perusahaan : 

1. Nama     : PT. INTER MEDIA MILAN 

2. Tempat Kedudukan Perseroan : Kota X di Jawa Timur 

3. NPWP     : 1.xxx.xxx.x-625 

4. Akta Pendirian    

a. Tanggal dan nomor akta  : 5 September 1998 Nomor xx 

b. Nama dan Tempat 

Kedudukan Notaris  : Ambar Pawitri, SH 

       Di Kota X 

5. Tanggal Pengukuhan PKP  : 07 Desember 1998 

 



6. Jenis Usaha    : Jasa Periklanan  

7. Status Modal    : Saham 

 PT. INTER MEDIA MILAN adalah mediator dari perusahaan - 

perusahaan yang ingin mempromosikan produk - produknya baik melalui televisi, 

radio maupun media cetak. Jenis jasa yang disediakan oleh PT. INTER MEDIA 

MILAN meliputi jasa pemasangan iklan televisi dan radio. Dalam hal ini, PT. 

INTER MEDIA MILAN membeli jam tayang/siaran di televisi dan radio baik 

secara langsung pada station televisi dan/atau radio yang terkait maupun melalui 

agency iklan lain yang mempunyai “Prime time” (jam tayang yang bagus). Jam 

tayang/siaran ini berfungsi sebagai media pemasangan spot iklan atas pesanan 

perusahaan - perusahaan yang ingin mempromosikan produknya. Jam tayang ini 

juga bisa atas pesanan dari agency iklan lain yang menginginkan jam 

tayang/siaran yang bagus yang tidak bisa didapatkan secara langsung pada station 

televisi yang diinginkan. Sebaliknya, jika PT. INTER MEDIA MILAN 

menginginkan memasang spot iklan produk pesanan perusahaan pada station 

televisi dan/atau radio pada jadwal “Prime time” namun tidak bisa 

mendapatkannya secara langsung pada station yang bersangkutan maka PT. 

INTER MEDIA MILAN akan membeli jam tayang ini pada agency iklan lain 

yang mempunyai jadwal “Prime time”. PT. INTER MEDIA MILAN memberikan 

tambahan jasa berupa jasa creative, survey pasar, monitoring produk dan iklan 

serta jasa spreading untuk tiap pemasangan iklan melalui PT. INTER MEDIA 

MILAN. Jasa ini diberikan sebagai satu kesatuan jasa pemasangan iklan spot iklan 

di televisi dan/atau radio. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi pelayanan PT. 



INTER MEDIA MILAN kepada para kliennya agar perusahaan - perusahaan 

tertarik untuk memasang iklan produknya melalui PT. INTER MEDIA MILAN. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi PT. INTER MEDIA MILAN 

Stuktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup 

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan aktivitas perusahaan. Apabila stuktur 

organisasinya tidak jelas akan menyulitkan pihak - pihak pelaksana dan 

mengakibatkan aktivitas perusahaan berjalan tidak sempurna.  

Stuktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab serta kewajiban setiap jabatan dan hubungan kerja diantara 

sekelompok anggota organisasi tersebut. Stuktur perusahaan berbentuk garis yaitu 

wewenang dan tanggung jawab atasan kepada bawahan/sebaliknya dilaksanakan 

menurut garis lurus. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. INTER MEDIA MILAN 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN 

KEUANGAN + ADM   STAFF KREATIF     MARKETING 

    DIREKTUR 
II 

   DIREKTUR I  

   KOMISARIS   KOMISARIS 
II 



4.1.3 Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham 

Modal statuter  : Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar saham 

  dengan nominal per saham Rp. 1.000.000,- 

Modal ditempatkan : Rp.   50.000.000,- 

Modal Disetor  : Rp.   50.000.000,- 

 

Tabel 4.1 Daftar Pemegang Saham 

 

No 

 

Nama Pemegang Saham * 

Jumlah Saham Disetor  

% 

  Lembar Nilai  

1. Nyonya Riska Putriningsih 22 22.000.000 11 

2. Tuan Hasan Irawan 10 10.000.000 5 

3. Tuan Risky Rachmad  10 10.000.000 5 

4. Tuan Soemardiyanto  8 8.000.000 4 

* bukan nama sebenarnya 

 

4.1.4 Alur Kegiatan Usaha Dan Produk Usaha PT. INTER MEDIA MILAN 

 Perusahaan promosi produk melalui PT. INTER MEDIA MILAN by 

order (telp/langsung). Jika order telah disepakati, PT. INTER MEDIA MILAN 

order jam tayang/siaran melalui televisi, radio dan/atau agency iklan lain yang 

mempunyai jam tayang yang diinginkan. Spot iklan ditayangkan dan/atau 

disiarkan melalui media yang disepakati (televisi/radio). 

Produk perusahaan pemasang iklan dibantu promosinya melalui media lain 

seperti pemasangan pada station radio, media cetak, survey pasar terhadap produk 



yang diiklankan, survey pasar terhadap produk pesaing, monitoring spot iklan 

produk yang diiklankan dan produk pesaing serta spreading produk. 

Produk usaha utama yang dihasilkan oleh PT. INTER MEDIA MILAN 

adalah jasa pemasangan iklan televisi dan/atau radio. 

 

Gambar 4.2 Alur kegiatan usaha PT. INTER MEDIA MILAN 

 

       Station televisi/radio        PT. IMM                        Perusahaan  

 

       Agency iklan lain 

 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN 

 

4.1.5 Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan 

 Metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang berhubungan 

dengan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak 

penghasilan antara lain : 

a. Pembukuan 

Diselenggarakan berdasarkan tahun buku yaitu : mulai 1 Januari 

sampai 31 Desember, yang ditutup dengan menyusun laporan 

keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap 

akhir tahun pajak. 

 



b. Dasar akuntansi 

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep nilai 

historis, laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung. 

c. Penyajian laporan keuangan 

Jumlah yang disajikan, dalam laporan keuangan dan catatan telah 

dibulatkan menjadi rupiah penuh. Reklasifikasi penyajian laporan 

keuangan juga telah dilakukan untuk disesuaikan dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

d. Aktiva tetap 

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan 

metode garis lurus berdasarkan taksiran usia manfaat atas aktiva 

tetap. 

e. Pengakuan pendapatan & beban 

Perusahaan menggunakan sistem akrual basic. Penghasilan diakui 

pada saat diperoleh penghasilan, walaupun belum diterima secara 

tunai dan mengurangkannya dengan biaya - biaya pada saat biaya 

tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. 

 

 

 

 

 



4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Komponen - komponen koreksi fiskal sebelum Tax planning 

Berdasarkan hasil wawancara, PT. Inter Media Milan dalam menjalankan 

kegiatan perusahaannya mempunyai beberapa kebijakan - kebijakan. Kebijakan 

itu antara lain : 

1. Biaya Konsumsi 

Perusahaan memberikan fasilitas makanan dan minuman untuk 

karyawan tetap setiap hari. Fasilitas ini hanya diberikan 1 kali setiap 

hari pada saat makan siang. Biaya makan dan minum ini diberikan 

bukan dalam bentuk uang. 

2. Biaya pengobatan bagi karyawan 

Perusahaan memberi fasilitas kesehatan kepada karyawan tetap berupa 

penggantian biaya pengobatan. Jika karyawan ada yang memerlukan 

bantuan pengobatan, pemeriksaan maupun perawatan maka perusahaan 

langsung merujuk mereka ke dokter maupun rumah sakit setempat 

yang bukan merupakan milik perusahaan. Biaya - biaya yang terjadi 

ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 

3. Biaya penghargaan bagi karyawan 

Perusahaan memberikan penghargaan berupa hadiah barang kepada 

karyawan tetap atas kinerjanya. Penghargaan ini diberikan perusahaan 

satu kali dalam setahun kepada karyawan tetap perusahaan 

 

 



4. Biaya rekreasi bagi karyawan 

Perusahaan mengadakan rekreasi bagi karyawan tetap dan keluarga 

rutin 1 kali setiap tahun pada saat akhir tahun untuk meningkatkan rasa 

kekeluargaan antar karyawan. Biaya - biaya yang terjadi untuk rekreasi 

pegawai ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 

5. Biaya sumbangan 

Perusahaan memberikan sumbangan sebesar 30.255.000,00 dengan 

rincian sebesar 11.000.000,00 diserahkan kepada yayasan sosial dan 

sisanya sebesar 19.255.000,00 diserahkan kepada korban bencana 

gempa bumi di kota Padang. 

 

4.2.2 Data kuantitatif Untuk Perencanaan Pajak 

Dalam menyusun laporan keuangan komersial perusahaan berpedoman 

pada Standar Akuntansi keuangan (SAK). Laba usaha perusahaan yang diperoleh 

saat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan karena 

adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dengan laporan fiskal. 

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan komersial dan 

laporan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung penghasilan kena 

pajak. Perbedaan yang ada dalam kedua pedoman penyusunan laporan keuangan 

tersebut tidaklah mengharuskan perusahaan untuk membuat dua laporan keuangan 

yang berbeda, tetapi cukup menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan 

laporan fiskal. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara merekonsiliasi laporan 

keuangan komersial dengan laporan fiskal yaitu dengan menambah atau 



mengurangi sejumlah tertentu yang membuat perbedaan pada laba sebelum pajak 

laporan keuangan komersial, sehingga diperoleh laba kena pajak sebagai dasar 

perhitungan PPh terutang. 

Di bawah ini disajikan Laporan Laba Rugi perusahaan, dan perhitungan 

laba menurut pajak sebelum dilakukan perencanaan perpajakan. 

 
Tabel 4.2 

PT. INTER MEDIA MILAN 
LAPORAN LABA RUGI 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009 
(dalam rupiah) 

 
KETERANGAN 

Pendapatan Iklan 

Harga Pokok Penjualan 

Laba Kotor 

Total Biaya administrasi & Umum 

Laba bersih Operasional 

Pendapatan (Beban) lain-lain 

Pendapatan lain-lain 

Beban lain-lain 

Total Pendapatan (Beban) lain-lain 

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 

PPh Terutang 

Laba Bersih Setelah Pajak 

JUMLAH 

9.060.372.715 

(7.013.690.725) 

2.046.681.990 

(1.385.118.338) 

661.563.652 

 

6.495.760 

1.299.132 

5.196.608 

666.760.259 

93.346.436 

573.413.823 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN 
 
 



 
Tabel 4.3 

PT. INTER MEDIA MILAN 
REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMERSIAL DAN FISKAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009 
(dalam rupiah) 

 
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 

Koreksi Fiskal 

Ditambah/(Dikurangi) 

Koreksi Beda Tetap 

    Koreksi Negatif 

Pendapatan lain 

- Jasa giro 

 

    Koreksi Positif 

Biaya konsumsi 

Biaya Pengobatan 

Biaya Penghargaan 

Biaya Rekreasi 

Biaya Sumbangan 

Biaya Entertain 

Biaya lain 

- Biaya Giro 

 

Koreksi Beda Sementara 

    Koreksi Negatif 

Selisih Beban Penyusutan Aktiva Tetap 

LABA (RUGI) FISKAL 

PAJAK PENGHASILAN 

28 % X 50 % X 763.005.441 

666.760.259 

 

 

 

 

 

(6.495.760) 

 

 

31.320.372 

19.064.780 

9.715.000 

11.476.000 

30.255.000 

10.232.845 

 

1.299.152 

 

 

 

(10.622.208) 

763.005.068 

 

106.820.709 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN 
 



4.2.3  Analisis Pendapatan Usaha 

Sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan jasa iklan kepada 

klien. Menurut ketentuan perpajakan, penjualan jasa dapat dimasukkan sebagai 

penghasilan, karena hasil dari penjualannya merupakan tambahan kemampuan 

ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak. Pendapatan perusahaan ini tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan 

karena penghasilannya diperoleh dari kegiatan utama perusahaan maka tidak 

memerlukan koreksi fiskal. 

 

4.2.4 Perencanaan Pajak Melalui Perubahan dari Non-deductible Expense 

menjadi Deductible Expense 

Secara umum kondisi perpajakan perusahaan PT. Inter Media Milan 

terutama yang berkaitan dengan biaya - biaya fiskal kurang efisien. Hal ini 

dikarenakan adanya komponen - komponen yang seharusnya dapat digunakan 

untuk menghemat pajak ternyata belum dimanfaatkan. 

Di dalam melakukan perencanaan perpajakan, salah satu langkah 

perencanaan pajak adalah menganalisis unsur - unsur biaya apa saja yang bisa 

dilakukan penghematan pajak. Dalam hal ini perencanaan perpajakan harus 

dengan cara yang legal dan sesuai undang - undang perpajakan agar tidak terjadi 

tuntutan atau sanksi dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu dipahami peraturan 

perpajakan yang baik sehingga bisa diketahui apakah perencanaan perpajakan kita 

telah pada koridor yang benar dan tidak menjurus kearah tax evasion yang jelas - 

jelas telah melanggar undang - undang perpajakan. 



Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengeluaran non-deductible 

PT. INTER MEDIA MILAN berupa fasilitas biaya konsumsi, biaya pengobatan, 

biaya penghargaan, dan biaya rekreasi. Dalam peraturan perpajakan dijelaskan 

tentang benefit in kind sebagai biaya - biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang 

penghasilan kena pajak.  

A. Biaya Natura 

Berdasarkan Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 

pasal 9 ayat 1 huruf (e) menyebutkan bahwa : 

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan 

minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 

natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 

pasal 2 a, b, dan c menyebutkan bahwa  : 

a. Pemberian atau penyedian makanan dan minuman bagi seluruh pegawai 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang 

diberikan berkenan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam 

rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan 

di daerah tersebut. 



c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 

pekerjaan tersebut yang mengharuskannya. 

Berdasarkan peraturan di atas dapat diketahui bahwa adanya peluang atau 

cara untuk melakukan perencanaan perpajakan yang masih sesuai dengan 

peraturan perpajakan. Strategi perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan cara 

mengubah pengeluaran-pengeluaran non deductible expense menjadi deductible 

expense pada pos berikut ini : 

1. Biaya Konsumsi Karyawan 

Perusahaan memberikan fasilitas makan siang di tempat kerja bagi 

karyawan tetap dengan menganggarkan dana sebesar Rp 31.320.372,00. 

Pengeluaran biaya untuk konsumsi tersebut sepenuhnya ditanggung 

perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk natura tersebut memiliki 

dampak : 

-  Bagi perusahaan 

 Pemberian fasilitas biaya konsumsi secara cuma - cuma kepada 

karyawan termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga 

setelah rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat. 

-  Bagi karyawan 

 Pemberian konsumsi secara cuma - cuma yang dilakukan perusahaan 

merupakan pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan. 

Untuk dapat merubah biaya konsumsi menjadi biaya yang dapat 

dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan 



memberikan tunjangan makan kedalam komponen gaji karyawan. Dampak 

dari adanya tunjangan makan tentunya gaji pegawai akan bertambah dan 

jumlah pajak penghasilan karyawan yang akan dibayar ikut bertambah. 

Namun, bagi perusahaan strategi ini menguntungkan karena pajak 

penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan biaya 

konsumsi menjadi tunjangan makan. 

Perhitungan penurunan PPh badan : 

28 % X 50 % X Rp. 31.320.372 = Rp 4.384.852 

2. Biaya Pengobatan Karyawan 

Perusahaan memberikan fasilitas pengobatan kepada karyawan tetap. 

Jika karyawan ada yang memerlukan bantuan pengobatan, pemeriksaan 

maupun perawatan maka perusahaan langsung merujuk mereka ke dokter 

maupun rumah sakit setempat yang bukan merupakan milik perusahaan 

dengan cara mengganti biaya pengobatan. Perusahaan menganggarkan 

untuk biaya pengobatan tersebut sebesar Rp 19.064.780,00. Pengeluaran 

biaya untuk pengobatan tersebut sepenuhnya ditanggung perusahaan. 

Pemberian kompensasi dalam bentuk natura tersebut memiliki dampak:  

-  Bagi perusahaan 

 Pemberian fasilitas pengobatan secara cuma -cuma kepada karyawan 

termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga sehingga 

setelah rekonsiliasi fiskal laba sebelum pajak meningkat 

 

 



-  Bagi karyawan 

 Penggantian biaya pengobatan yang dilakukan perusahaan merupakan 

pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan. 

Untuk dapat merubah biaya pengobatan menjadi biaya yang dapat 

dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan 

memberikan tunjangan kesehatan kedalam komponen gaji karyawan. 

Dampak dari adanya tunjangan makan tentunya gaji pegawai akan 

bertambah dan jumlah pajak penghasilan karyawan yang akan dibayar ikut 

bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini menguntungkan karena 

pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan 

biaya pengobatan menjadi tunjangan pengobatan. 

Perhitungan penurunan PPh badan : 

28 % X 50% XRp. 19.064.780 = Rp. 2.665.569 

3. Biaya Penghargaan  

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan dan memberikan 

apresiasi karyawan atas kinerja yang telah dilakukan untuk perusahaan ini, 

perusahaan memberikan penghargaan berupa barang sebesar Rp 

9.715.000,00 kepada karyawan. Pengeluaran biaya untuk penghargaan 

karyawan sepenuhnya ditanggung perusahaan. Pemberian kompensasi 

tersebut memiliki dampak : 

 

 

 



-  Bagi perusahaan 

 Pemberian biaya penghargaan berupa barang kepada karyawan 

termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga setelah 

rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat. 

-  Bagi karyawan 

 Pemberian bonus yang diberikan perusahaan merupakan pemberian 

natura yang tidak terkena pajak penghasilan. 

Untuk dapat merubah biaya penghargaan menjadi biaya yang dapat 

dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan 

memberikan bonus berupa uang tunai kedalam komponen gaji karyawan. 

Dampak dari adanya tunjangan bonus tentunya gaji pegawai akan 

bertambah dan jumlah pajak penghasilan karyawan yang akan dibayar ikut 

bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini menguntungkan karena 

pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan 

biaya penghargaan menjadi tunjangan bonus. 

Perhitungan penurunan PPh badan  : 

28 % X 50 % X Rp. 9.715.000 = Rp. 1.360.100 

4. Biaya Rekreasi 

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan rasa kekeluargaan 

dengan karyawan, secara rutin setiap tahun perusahaan mengadakan 

kegiatan bersama karyawan tetap dengan mengadakan rekreasi bersama. 

Pengeluaran biaya untuk acara tersebut sebesar Rp 11.476.000,00 



sepenuhnya ditanggung perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk 

natura tersebut memiliki dampak : 

-  Bagi perusahaan 

 Pemberian fasilitas rekreasi secara cuma - cuma kepada karyawan 

termasuk dalam natura yang harus dikoreksi fiskal sehingga setelah 

rekonsiliasi fiskal, laba sebelum pajak meningkat. 

-  Bagi karyawan 

 Fasilitas rekreasi secara cuma - cuma yang diberikan perusahaan 

merupakan pemberian natura yang tidak terkena pajak penghasilan. 

Untuk dapat merubah biaya rekreasi menjadi biaya yang dapat 

dikurangkan, maka langkah yang diambil perusahaan adalah dengan 

memberikan tunjangan rekreasi kedalam komponen gaji karyawan. 

Dampak dari adanya tunjangan rekreasi tentunya gaji pegawai akan 

bertambah dan jumlah pajak penghasilan karyawan yang akan dibayar ikut 

bertambah. Namun, bagi perusahaan strategi ini menguntungkan karena 

pajak penghasilan perusahaan menjadi berkurang akibat dari perubahan 

biaya rekreasi menjadi tunjangan rekreasi. 

Perhitungan penurunan PPh badan : 

28%  X 50% X Rp. 11.476.000 = Rp. 1.606.640 

B. Biaya Sumbangan 

Perusahaan mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat dengan 

memberikan sumbangan sebesar Rp 30.255.000,00 pada tahun 2009 dengan 



rincian untuk biaya sumbangan di yayasan sebesar Rp 11.000.000,00 dan untuk 

sumbangan bencana gempa bumi di Padang sebesar Rp 19.255.000,00.  

Menurut pasal 9 undang - undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 ayat 

(1) huruf g  yang berbunyi : 

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, 

bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 4 ayat 3 huruf 

a dan b kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i 

sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat 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 lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan 

pemerintah. 

Menurut pasal 6 undang - undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 ayat 

(1) huruf i yang berbunyi : 

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk sumbangan dalam 

rangka penangulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

Berdasarkan dua pasal diatas dapat diketahui bahwa sumbangan yang bisa 

diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan hanya sumbangan bencana 



gempa bumi di Padang. Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Pelayanan, 

Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet Suryoputro 

dalam artikel prianti berjudul ”Pemerintah Bebaskan Sumbangan Gempa Padang” 

(www.kompas.com) bahwa sumbangan bencana gempa bumi di padang bisa 

dimasukkan sebagai biaya pengurang karena telah menjadi bencana nasional. 

Untuk biaya sumbangan yang diberikan kepada yayasan tetap perlu dilakukan 

koreksi fiskal. 

Perhitungan penurunan PPh badan  : 

28  X 50 % X Rp. 19.255.000,00. =Rp. 2.695.700,00 

C. Biaya Entertainment 

Selama ini perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan jamuan 

terhadap relasi perusahaan. Namun dalam mengadakan jamuan tersebut tidak ada 

bukti normatif pengeluarannya. Oleh karena itu biaya entertaiment dikoreksi 

fiskal sebesar Rp 10.232.845,00  

Agar biaya entertaiment dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto 

maka harus diperjelas fungsi biaya tersebut. Langkah yang dapat ditempuh yaitu 

dengan memberikan daftar normatif serta perincian yang pengeluaran yang 

dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah dan dilampirkan dalam SPT 

tahunan PPh. Daftar normatif biaya entertainment antara lain memuat informasi 

mengenai : nomor urut, tanggal dan nama tempat entertainment diberikan, jenis 

entertainment, jumlah, nama relasi, posisi relasi, nama perusahaan, dan jenis 

usaha. Dengan adanya bukti normatif, biaya tersebut dapat dimasukkan sebagai 

biaya fiskal sehingga beban pajak penghasilan perusahaan dapat berkurang. 



4.2.5 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Selama ini PT. Inter Media Milan menanggung beban pajak penghasilan 

karyawannya artinya pajak penghasilan 21 karyawan telah ditanggung perusahaan 

dan hal ini tidak dianggap sebagai biaya dalam perhitungan pajak. Tentunya hal 

ini akan merugikan perusahaan. 

Untuk mengatasi situasi seperti ini alternatif yang dapat dilakukan adalah 

dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan. Bagi perusahaan hal ini akan 

meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya ini bisa sebagai 

pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak sehingga bisa membuat laba 

semakin rendah. Sedangkan bagi karyawan, pemberian tunjangan pajak ini akan 

dapat meringankan beban pajak penghasilan 21 karyawan. 

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa biaya natura yang 

sebelumnya terjadi telah masuk kedalam komponen gaji karyawan. Pergeseran 

biaya natura ke dalam tunjangan karyawan berakibat pada kenaikan pajak 

penghasilan 21 karyawan sebesar Rp. 33.342.736 – Rp. 28.812.500 = Rp. 

4.530.236. Total pajak penghasilan 21 karyawan sebesar 4.530.236 akan diberikan 

secara tunai dalam bentuk tunjangan pajak. 

Berikut ini merupakan contoh perhitungan penghasilan karyawan dengan 

tunjangan pajak dan tanpa tunjangan pajak. Imam Santoso mempunyai 

penghasilan kotor sebesar Rp. 39.000.000,00 dengan status kawin dengan 1 orang 

anak. Penghitungan PPh 21 sebagai berikut : 

Contoh PPh 21 Terhutang Sebelum dan Sesudah Adanya Tunjangan Pajak Untuk 

Satu Orang Karyawan Pada PT Inter Media Milan 



Tabel 4.4 

Penghitungan PPh 21 

Uraian Sebelum Tunjangan 

Pajak 

Setelah Tunjangan Pajak 

Gaji kotor  

Ditambah : 

- Tunjangan makan 

- Tunjangan 

Pengobatan 

- Tunjangan Bonus 

- Tunjangan Rekreasi 

- Tunjangan Pajak 

Dikurangi : 

Biaya jabatan : 

- PTKP 

PKP 

Rp. 39.000.000 

 

Rp. 1.648.440 

 

Rp. 1.003.410 

Rp. 511.136 

Rp. 604.000 

 

 

Rp. 2.138.357 

Rp. 18.480.000 

Rp. 22.870.558 

Rp. 39.000.000 

 

Rp. 1.648.440 

 

Rp. 1.003.410 

Rp. 511.136 

Rp. 604.000 

Rp. 1.107.439 

 

Rp. 2.231.717 

Rp. 18.480.000 

Rp. 23.200.856 

PPh 21 Per tahun Rp. 1.107.439 Rp. 1.160.043 

PPh 21 Per bulan Rp. 92.287 Rp. 96.670 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya tunjangan pajak bagi 

karyawan mengakibatkan kenaikan PPh 21 karyawan per tahun sebesar 

Rp.52.604,00. Biaya PPh 21 karyawan dan kenaikannya sepenuhnya ditanggung 

perusahaan. Bagi perusahaan tanggungan tersebut merupakan suatu keuntungan 



karena tunjangan pajak tersebut bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan 

sehingga laba akan semakin rendah. Otomatis pajak penghasilan perusahaan akan 

semakin menurun. 

 

4.2.6  Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap 

Salah satu langkah dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan 

menganalisis penyusutan aktiva tetap. Sebelum dilakukan penghitungan atas pajak 

penghasilan terutang PT. INTER MEDIA MILAN harus menghitung besarnya 

penyusutan atas aktiva tetap dengan melihat metode penyusutan yang ditetapkan 

perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saat ini adalah inventaris dan 

kendaraan dengan kebijakan penyusutannya memakai metode garis lurus. 

Menurut perusahaan masa manfaat aktiva inventaris adalah 4 tahun dan 10 tahun 

untuk aktiva kendaraan. 

Berikut ini adalah daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan 

perhitungan beban penyusutan aktiva tetap tahun 2009 : 

Tabel 4.5 

Jenis Aktiva tetap Harga perolehan Tarif Penyusutan Tahun 

2009 

Inventaris 76.368.200 25 % 11.459.929 

Kendaraan 460.000.000 10 % 46.000.000 

Jumlah   57.459.929 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009   



Menurut ketentuan perpajakan, tarif penyusutan untuk kendaraan adalah 

masuk kelompok 2 dengan persentase 12,5 %. Selain itu di dalam komponen 

inventaris terdapat barang AC dan lemari es, yang menurut ketentuan perpajakan 

masuk kelompok 2 dengan persentase 12,5 %. Agar lebih mudah dalam 

penghitungan pajaknya, penentuan masa manfaat aktiva tetap sebaiknya 

disamakan dengan peraturan pajak. 

Berikut ini perhitungan beban penyusutan aktiva tetap berdasarkan 

kebijakan fiskal : 

Tabel 4.6 

Penyusutan menurut metode garis lurus 

Jenis Aktiva tetap Harga perolehan Tarif Penyusutan Tahun 

2009 

Inventaris 63.679.200 25 % 8.996.012 

AC & lemari es 12.689.000 12,5 % 1.586.125 

Kendaraan 460.000.000 12,5 % 57.500.000 

Jumlah   68.082.137 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009  (Diolah) 

 

 

 

 

 

 



Jumlah biaya penyusutan aktiva tetap menurut metode saldo menurun 

berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Penyusutan menurut metode saldo menurun berganda 

Jenis Aktiva tetap Harga perolehan Tarif Penyusutan Tahun 

2009 

Inventaris 63.679.200 50% 6.937.140 

AC 12.689.000 25% 1.302.404 

Kendaraan 460.000.000 25% 44.197.998 

Jumlah   52.437.542 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009  (Diolah) 

 

Biaya penyusutan disini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Dengan demikian semakin besar biaya yang dikurangkan maka 

semakin kecil penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan terutang 

yang harus dibayar semakin kecil. 

Dalam menghitung besarnya penyusutan per tahun, peraturan perpajakan 

pada UU PPh pasal 11 ayat 1 dan 2 hanya memperbolehkan 2 metode, yaitu 

metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam menghitung besarnya 

penyusutan ini metode garis lurus lebih menguntungkan karena jumlah 

penyusutannya lebih besar daripada metode saldo menurun sehingga akan 

menghasilkan beban pengurang pajak semakin tinggi. Dari hasil beban 

penyusutan diatas disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara 

perhitungan fiskal dengan perhitungan komersial. Menurut perusahaan 



penyusutan aktiva inventaris yang terjadi sebesar Rp. 11.459.929 dan aktiva 

kendaraan sebesar Rp. 46.000.000. sedangkan menurut aturan perpajakan 

menggunakan metode garis lurus penyusutan aktiva inventaris yang terjadi 

sebesar Rp. 10.582.137 dan aktiva kendaraan sebesar Rp. 57.500.000. Adanya 

selisih tersebut perlu dibuat suatu koreksi fiskal. Karena perhitungan menurut 

fiskal lebih tinggi daripada menurut perhitungan komersial sebesar 

Rp.10.622.208,00 (68.082.137-57.459.929). maka perusahaan harus melakukan 

koreksi negatif sebesar Rp.10.622.208,00. dampak dari adanya koreksi negatif 

tersebut yaitu beban penyusutan menjadi semakin tinggi sehingga pajak yang 

dibayarkan menjadi semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.7  Implikasi Penerapan Perencanaan Perpajakan 

Setelah dilakukan analisis mengenai perencanaan pajak melalui langkah-

langkah yang diterapkan di atas maka rekonsiliasi antara laba (rugi) komersial 

dengan fiskal adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

PT INTER MEDIA MILAN 

REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMERSIAL DAN FISKAL 

SETELAH PERENCANAAN PERPAJAKAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGAAL 31 DESEMBER 2009 

(dalam rupiah) 

 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 

Koreksi Fiskal 

Ditambah/(Dikurangi) 

Koreksi Beda Tetap 

    Koreksi Negatif 

Pendapatan lain 

- Jasa giro 

    Koreksi Positif 

Biaya Sumbangan 

Biaya lain 

- Biaya Giro 

Koreksi Beda Sementara 

    Koreksi Negatif 

Selisih Beban Penyusutan Aktiva Tetap 

Tunjangan Pajak 

LABA (RUGI) FISKAL 

PAJAK PENGHASILAN 

28 % X 50 % X 613.506.444 

666.760.259 

 

 

 

 

 

(6.495.760) 

 

11.000.000 

 

1.299.152 

 

 

(10.622.208) 

33.342.736 

628.598.707 

88.003.818 

 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009  (Diolah) 



Untuk memperoleh gambaran tentang penghematan yang dilakukan 

setelah perencanaan pajak, maka disajikan tabel perbandingan Penghasilan Kena 

pajak dan Pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Sebelum Tax plan Sesudah Tax Plan 

PKP PPH PKP PPH 

763.005.068 106.820.709 628.598.707 

 

88.003.818 

 

Sumber : Data PT. INTER MEDIA MILAN tahun 2009 (Diolah) 

 

Dari hasil perbandingan antara PPh sebelum dan sesudah perencanaan 

pajak yang telah disajikan di atas, maka implikasi dan dampak dari penerapan 

perencanaan pajak pada PT. INTER MEDIA MILAN yaitu :  

Terjadinya  penghematan pembayaran pajak penghasilan sebesar 

Rp.18.786.891 (106.820.709-88.033.818) yang didapat dari penerapan 

perencanaan pajak yang tepat  yaitu  dengan pemberian kompensasi secara tunai 

kepada karyawan dalam bentuk tunjangan konsumsi, pengobatan, penghargaaan, 

rekreasi, PPh 21 karyawan, mengelompokkan sumbangan yang bisa 

diklasifikasikan sebagai bencana nasional, serta  usaha untuk menyertakan daftar 

normatif dan bukti pengeluaran yang sah pada SPT Tahunan PPh untuk biaya 

entetainment yang dilakukan perusahaan mengakibatkan berkurangnya jumlah 

beban pajak perusahaan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah diadakan pembahasan terhadap topik permasalahan penelitian, 

beberapa kesimpulan yang selanjutnya bisa diambil adalah sebagai berikut: 

1. Dalam kegiatannya PT. INTER MEDIA MILAN masih belum 

melakukan perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui 

dari masih terdapat biaya - biaya yang dapat dimanfaatkan untuk 

perencanaan pajak tetapi belum dimanfaatkan oleh PT. INTER MEDIA 

MILAN yaitu biaya makan, biaya pengobatan, biaya penghargaan, biaya 

rekreasi, biaya sumbangan, dan biaya entertainment. Untuk mengatasi 

masalah ini maka dilakukan analisis mengenai peluang  perencanaan 

perpajakan melalui Perubahan dari Non-deductible Expense menjadi 

Decductible Expense yaitu dengan merubah  biaya makan, biaya 

pengobatan, biaya penghargaan, dan biaya rekreasi menjadi tunjangan 

makan, tunjangan pengobatan, bonus, dan tunjangan rekreasi bagi 

karyawan terjadi. Perusahaan juga memberikan tunjangan pajak PPh 21 

karyawan, mengelompokkan sumbangan yang bisa diklasifikasikan 

sebagai bencana nasional, serta menyesuaikan penyusutan aktiva tetap 

sesuai dengan peraturan pajak. Untuk biaya entertainment diperlukan 

rincian daftar normatif dan bukti pengeluaran yang sah sehingga bisa 

dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. 



2. Dengan perencanaan pajak dapat dicapai penghematan pajak sebesar Rp 

18.786.891 yang didapat dari penerapan perencanaan pajak yang tepat  

yaitu dengan pemberian kompensasi secara tunai kepada karyawan 

dalam bentuk tunjangan konsumsi, pengobatan, penghargaaan, rekreasi, 

PPh 21 karyawan, mengelompokkan sumbangan yang bisa 

diklasifikasikan sebagai bencana nasional, menyesuaikan penyusutan 

aktiva tetap sesuai dengan peraturan pajak, serta  usaha untuk 

menyertakan daftar normatif dan bukti pengeluaran yang sah pada SPT 

Tahunan PPh untuk biaya entetainment yang dilakukan perusahaan. 

5.1 Saran  

1. Bagi Perusahaan  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah uraikan 

sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis tujukan 

kepada PT. INTER MEDIA MILAN dalam usahanya untuk 

meminimalkan penghasilan badan yaitu : 

a. Untuk dapat melakukan penghematan pajak PT. INTER MEDIA 

MILAN harus dapat memanfaatkan peluang perencanaan 

perpajakan dengan cara mengubah pengeluaran non-deductible 

expense menjadi deductible expense. Dalam hal ini biaya - biaya 

yang bisa dilakukan perubahan pada PT. INTER MEDIA MILAN 

adalah biaya makan, biaya pengobatan, biaya penghargaan, dan 

biaya rekreasi dirubah menjadi tunjangan makan, tunjangan 

pengobatan, bonus, dan tunjangan rekreasi bagi karyawan. Selain 



itu dengan memberikan tunjangan PPh 21 karyawan akan 

mengurangi beban pajak penghasilan badan. 

b. Untuk biaya entertainment, perusahaan seharusnya memberikan 

daftar normatif serta perincian yang pengeluaran yang dilengkapi  

dengan bukti pembayaran yang sah agar biaya entertaiment dapat 

dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. 

c. PT. INTER MEDIA MILAN harus lebih memperhatikan peraturan 

pajak yang terbaru sehingga perusahaan bisa mengetahui secara 

pasti informasi - informasi yang ada di dalam peraturan 

perpajakan seperti  tarif penyusutan yang sesuai dengan peraturan 

pajak, biaya - biaya apa saja yang boleh diakui sebagai biaya 

pengurang pajak penghasilan, dan hal - hal lain yang berkaitan 

dengan peraturan perpajakan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya melakukan perencanaan pajak 

dalam perusahaan yang akan diteliti menggunakan alternatif lain yang 

dapat dilakukan selain yang sudah peneliti lakukan. Selain itu 

sebaiknya memilih tempat penelitian yang lebih besar omsetnya 

sehingga bisa didapatkan penghematan pajak yang jumlahnya lebih 

signifikan. 
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lampiran 1 
Perhitungan Gaji Tanpa Tunjangan 

 PT TOTAL INTER MEDIA  
 Perhitungan PPh Psl 21 atas Gaji & THR  

                              

 
No   Nama Pegawai   

JK  
 

Status  
 Gaji   Gaji   

tunjangan    THR  
 

Penghasilan    By. 
Jabatan  

 
Penghasilan   PTKP   PhKP  

 PPh 21   pph21  

sebulan setahun  Bruto   Nett/Thn   Terutang   /bulan  
     
1   Hidayat Tedjokusumo   L   K/-     9.500.000    114.000.000      3.767.146     9.500.000   127.267.146     6.000.000   121.267.146      17.160.000    104.107.146   10.616.072       884.673  

     
2   Bambang Soeryadhi   L   K/3     9.500.000    114.000.000      3.767.146     9.500.000   127.267.146     6.000.000   121.267.146      21.120.000    100.147.146   10.022.072       835.173  

     
3   Hamim Zar   L   TK/1     6.000.000      72.000.000      3.767.146     6.000.000     81.767.146     4.088.357     77.678.789      17.160.000      60.518.789     4.077.818       339.818  

     
4   Anita F. Kusuma   P   K/-     4.000.000      48.000.000      3.767.146     4.000.000     55.767.146     2.788.357     52.978.789      15.840.000      37.138.789     1.856.939       154.745  

     
5   Joko Tri Hadiono   L   K/1     3.000.000      36.000.000      3.767.146     3.000.000     42.767.146     2.138.357     40.628.789      18.480.000      22.148.789     1.107.439         92.287  

     
6   Imam Santoso   L   K/1     3.000.000      36.000.000      3.767.146     3.000.000     42.767.146     2.138.357     40.628.789      18.480.000      22.148.789     1.107.439         92.287  

     
7   Lily Indrawan   P   K/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      15.840.000        8.733.789        436.689         36.391  

     
8   Usman   L   TK/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      15.840.000        8.733.789        436.689         36.391  

     
9   Andriyanto   L   K/1     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      18.480.000        6.093.789        304.689         25.391  

   
10   Roni   L   TK/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      15.840.000        8.733.789        436.689         36.391  

   
11   Yasmin   P   K/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      15.840.000        8.733.789        436.689         36.391  

   
12   Kediri: Rachmat Rofi'i   L   K/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      17.160.000        7.413.789        370.689         30.891  

   
13   Kediri: Abdul Hakim   L   K/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      17.160.000        7.413.789        370.689         30.891  

   
14   Blitar: Hafid S.   L   TK/-     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      15.840.000        8.733.789        436.689         36.391  

   
15   Blitar: Arifin   L   K/1     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      18.480.000        6.093.789        304.689         25.391  

   
16   Mlg: Andika   L   K/2     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      19.800.000        4.773.789        238.689         19.891  

   
17   Jkt: Drajat Firmansyah   L   K/1     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      18.480.000        6.093.789        304.689         25.391  

   
18   Mlg: Andri   L   K/2     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      19.800.000        4.773.789        238.689         19.891  

   
19   Mlg: Joni   L   K/2     1.700.000      20.400.000      3.767.146     1.700.000     25.867.146     1.293.357     24.573.789      19.800.000        4.773.789        238.689         19.891  

   
20   Jkt:  evi   P   TK/-     1.300.000      15.600.000       1.300.000     16.900.000        845.000     16.055.000      15.840.000           215.000          10.750              896  

   
21   Jkt: Amin   L   TK/-     1.300.000      15.600.000       1.300.000     16.900.000        845.000     16.055.000      15.840.000           215.000          10.750              896  

   
22   Fajar Lingga   L   TK/-     1.300.000      15.600.000       1.300.000     16.900.000        845.000     16.055.000      15.840.000           215.000          10.750              896  

   Jumlah       61.000.000    732.000.000    71.575.774   61.000.000   864.575.774   42.502.074   822.073.700    384.120.000    437.953.700   33.374.993    2.781.249  



lampiran 2 
Perhitungan gaji Dengan Tunjangan 

 PT TOTAL INTER MEDIA  
 Perhitungan PPh Psl 21 atas Gaji & THR  

 
No   Nama Pegawai   

JK  
 

Status  
 Gaji   Gaji   

tunjangan   
 

Tunjangan   THR  
 

Penghasilan    B.jabatan  
 

Penghasilan   PTKP   PhKP  
 PPh 21   pph21  

sebulan setahun pajak & Bonus  Bruto   Nett/Thn   Terutang   /bulan  
   
1   Hidayat Tedjokusumo   L   K/-      

9.500.000  
  
114.000.000  

 
10.616.072  

    
4.526.903  

   
9.500.000  

  
138.642.975  

     
6.000.000  

   
132.642.975  

    
17.160.000  

  
115.482.975  

 
12.322.446  

  
1.026.871  

   
2   Bambang Soeryadhi   L   K/3      

9.500.000  
  
114.000.000  

 
10.022.072  

    
4.526.903  

   
9.500.000  

  
138.048.975  

     
6.000.000  

   
132.048.975  

    
21.120.000  

  
110.928.975  

 
11.639.346  

     
969.946  

   
3   Hamim Zar   L   TK/1      

6.000.000  
    
72.000.000  

   
4.077.818  

    
4.526.903  

   
6.000.000  

    
86.604.721  

     
4.330.236  

     
82.274.485  

    
17.160.000  

    
65.114.485  

   
4.767.173  

     
397.264  

   
4   Anita F. Kusuma   P   K/-      

4.000.000  
    
48.000.000  

   
1.856.939  

    
4.526.903  

   
4.000.000  

    
58.383.842  

     
2.919.192  

     
55.464.650  

    
15.840.000  

    
39.624.650  

   
1.981.232  

     
165.103  

   
5   Joko Tri Hadiono   L   K/1      

3.000.000  
    
36.000.000  

   
1.107.439  

    
4.526.903  

   
3.000.000  

    
44.634.342  

     
2.231.717  

     
42.402.625  

    
18.480.000  

    
23.922.625  

   
1.196.131  

       
99.678  

   
6   Imam Santoso   L   K/1      

3.000.000  
    
36.000.000  

   
1.107.439  

    
4.526.903  

   
3.000.000  

    
44.634.342  

     
2.231.717  

     
42.402.625  

    
18.480.000  

    
23.922.625  

   
1.196.131  

       
99.678  

   
7   Lily Indrawan   P   K/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
436.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
27.063.592  

     
1.353.180  

     
25.710.412  

    
15.840.000  

      
9.870.412  

      
493.521  

       
41.127  

   
8   Usman   L   TK/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
436.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
27.063.592  

     
1.353.180  

     
25.710.412  

    
15.840.000  

      
9.870.412  

      
493.521  

       
41.127  

   
9   Andriyanto   L   K/1      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
304.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.931.592  

     
1.346.580  

     
25.585.012  

    
18.480.000  

      
7.105.012  

      
355.251  

       
29.604  

 
10   Roni   L   TK/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
436.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
27.063.592  

     
1.353.180  

     
25.710.412  

    
15.840.000  

      
9.870.412  

      
493.521  

       
41.127  

 
11   Yasmin   P   K/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
436.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
27.063.592  

     
1.353.180  

     
25.710.412  

    
15.840.000  

      
9.870.412  

      
493.521  

       
41.127  

 
12  

 Kediri: Rachmat 
Rofi'i   L   K/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
370.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.997.592  

     
1.349.880  

     
25.647.712  

    
17.160.000  

      
8.487.712  

      
424.386  

       
35.365  

 
13   Kediri: Abdul Hakim   L   K/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
370.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.997.592  

     
1.349.880  

     
25.647.712  

    
17.160.000  

      
8.487.712  

      
424.386  

       
35.365  

 
14   Blitar: Hafid S.   L   TK/-      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
436.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
27.063.592  

     
1.353.180  

     
25.710.412  

    
15.840.000  

      
9.870.412  

      
493.521  

       
41.127  

 
15   Blitar: Arifin   L   K/1      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
304.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.931.592  

     
1.346.580  

     
25.585.012  

    
18.480.000  

      
7.105.012  

      
355.251  

       
29.604  

 
16   Mlg: Andika   L   K/2      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
238.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.865.592  

     
1.343.280  

     
25.522.312  

    
19.800.000  

      
5.722.312  

      
286.116  

       
23.843  

 
17  

 Jkt: Drajat 
Firmansyah   L   K/1      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
304.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.931.592  

     
1.346.580  

     
25.585.012  

    
18.480.000  

      
7.105.012  

      
355.251  

       
29.604  

 
18   Mlg: Andri   L   K/2      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
238.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.865.592  

     
1.343.280  

     
25.522.312  

    
19.800.000  

      
5.722.312  

      
286.116  

       
23.843  

 
19   Mlg: Joni   L   K/2      

1.700.000  
    
20.400.000  

      
238.689  

    
4.526.903  

   
1.700.000  

    
26.865.592  

     
1.343.280  

     
25.522.312  

    
19.800.000  

      
5.722.312  

      
286.116  

       
23.843  

 
20   Jkt:  evi   P   TK/-      

1.300.000  
    
15.600.000         

1.300.000  
    
16.900.000  

        
845.000  

     
16.055.000  

    
15.840.000  

         
215.000  

        
10.750  

            
896  

 
21   Jkt: Amin   L   TK/-      

1.300.000  
    
15.600.000         

1.300.000  
    
16.900.000  

        
845.000  

     
16.055.000  

    
15.840.000  

         
215.000  

        
10.750  

            
896  

 
22   Fajar Lingga   L   TK/-      

1.300.000  
    
15.600.000         

1.300.000  
    
16.900.000  

        
845.000  

     
16.055.000  

    
15.840.000  

         
215.000  

        
10.750  

            
896  

   Jumlah        
61.000.000  

  
732.000.000  

 
33.342.736  

  
86.011.157  

 
61.000.000  

  
912.353.893  

   
43.783.097  

   
868.570.796  

  
384.120.000  

  
484.450.796  

 
38.375.183  

  
3.197.932  



 

 



Lampiran 3 
          

Penyusutan Aktiva Tetap 
Inventaris kelompok I 

keterangan tahun perolehan harga perolehan  metode penyusutan  
      garis lurus saldo menurun 

1 buah DVD kaset 02-Mar-05 521000 21708 37989,58 
1 dust tempat DVD 2-Mar-2005 129900 5412 9471,88 
1 MMC card 05-Apr-05 200000 12500 15625 
1 unit meja meeting 6-Apr-05 3000000 187500 234375 
1 royal chair 13-May-05 6500000 541667 541666,7 
1 set komputer 13-May-05 3450000 287500 287500 
1 buah pigura besar 13-May-05 205000 17083 17083,33 
1 unit TV 13-May-05 6100000 508333 540104,17 
1 buah panasonic kift 8-Jun-05 1955000 203646 173098,96 
1 buah bingkai foto 13-Jun-05 225000 28125 19921,88 
2 meja set direksi 2-Jul-05 5250000 656250 492187,5 
1 buah dsl 500 2-Jul-05 1395000 174375 130781,25 
1 buah digital video 1-Sep-05 150000 25000 15625 
1 unit kursi 1-Sep-05 2596000 432667 270416,67 
1 unit meja bunga 1-Sep-05 484700 80783 50489,58 
1 unit TV toshiba 1-Sep-05 2050000 341667 213541,67 
1 buah rak tv 2-Oct-05 355000 66563 38828,12 
1 buah mini mouse 2-Dec-05 355000 31250 30828,12 
VGA komputer 13-Apr-06 1000000 250000 78125 
printer epson 4-Jun-06 640000 160000 56666,67 
printer  12-Jun-06 742600 185650 65751,04 
1 set komputer 3-Oct-06 9100000 2275000 995312,5 
1 monitor LG flat 17 7-Nov-06 1000000 250000 114583,33 
LCD samsung 7-Dec-06 1800000 450000 215625 
1 set komputer 7-Dec-06 3480000 870000 416875 
1 unit notebook sony 1-Sep-09 11200000 933333 186666,67 
TOTAL   63884200 8996012 6937140 
          

Inventaris kelompok II 
keterangan tahun perolehan harga perolehan  metode penyusutan  

      garis lurus saldo menurun 
1 unit AC toshiba 6-Mar-05 3400000 425000 283887 
2 unit AC split panasonic 1-Jan-06 5300000 662500 558984 
lemari es SJ18 1-Jan-06 1339000 167375 141223 
1 unit AC panasonic 2-Jun-06 2650000 331250 318310 
TOTAL     1586125 1302404 
          

Kendaraan 
keterangan tahun perolehan harga perolehan  metode penyusutan  

      garis lurus saldo menurun 
Toyota kijang  01/01/2003 140000000 17500000 6229248 
Toyota landcruiser 01/01/2006 200000000 25000000 21093750 
suzuki APV 01/01/2007 120000000 15000000 16875000 
TOTAL     57500000 44197998 

 


