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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama Negara yang menjadi sumber 

pendanaan bagi sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Hal ini 

mengakibatkan pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap 

tahunnya. Meskipun Indonesia tidak hanya menerima pendapatan dari pajak saja namun 

juga penerimaan bukan pajak, yang antara lain, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya 

alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, serta pengelolaan kekayaan Negara lainnya, 

namun pendapatan ini bersifat tidak stabil karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor 

eksternal. Oleh karenanya, Negara Indonesia sangat bergantung dengan penerimaan dari 

sektor pajak untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan setiap tahunnya.  

Pada tahun 2012 lalu, Negara menerima pendapatan sebesar 885,1 Triliun dari 

sektor pajak. Dengan rincian terbesar diterima dari Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar 

513,7 Triliun, selanjutnya diterima dari PPN dan PPnBm sebesar 336,1 Triliun, lalu 35,3 

Triliun dari PBB dan Pajak lainnya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar 

pendapatan pajak 2013 akan naik 5,2% (Anggaran Departemen Keuangan,2012). Dari 

rincian diatas dapat kita lihat bahwa pendapatan terbesar pajak diterima dari sektor pajak 

penghasilan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya perusahaan besar yang ada di 
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Indonesia, perusahaan berkontribusi besar terhadap pendapatan pajak penghasilan karena 

setiap tahunnya harus menyetorkan pajak penghasilan badan yang bersangkutan serta 

pajak penghasilan orang pribadi karyawannya. 

Seperti yang kita ketahui, semakin besar laba yang diterima perusahaan maka 

semakin besar lah pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Hal ini lah yang 

mengakibatkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pajak yang 

harus dibayarkan. Salah satu cara yang  bisa dilakukan adalah dengan “Manajemen Pajak”, 

yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai 

perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat lebih ringan 

dan mengakibatkan pendapatan perusahaan akan meningkat tanpa harus melakukan 

pelanggaran hukum. Upaya minimalisasi ini disebut juga sebagai “Tax Planning”, yaitu 

upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga 

dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. 

Minimalisasi beban pajak yang harus dihadapi oleh Wajib Pajak dapat ditempuh 

dengan banyak cara, legal dan ilegal. Yaitu merekaya yang masih sesuai dengan ketentuan 

perpajakan hingga diluar ketentuan yang berlaku. Meskipun terkadang “Tax Planning” 

sering disalah artikan karna lebih mengarah pada proses merekayasa usaha dan transaksi 

yang dijalankan oleh Wajib Pajak sehingga hutang pajak yang harus dibayarkan menjadi 

lebih rendah daripada yang seharusnya (atau berada pada jumlah minimal ketentuan 

perpajakan), namun pada dasarnya tax planning memiliki pengertian positif yaitu sebagai 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga usaha 
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untuk membatasi pemborosan sumber daya dalam suatu perusahaan atau badan usaha akan 

berjalan secara optimal. 

Tidak dapat dipungkiri bawa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan 

penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, namun pada akhirnya kini, 

secara teori maupun praktiknya perbedaan tersebut menjadi kabur dan sulit dideteksi. 

Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan 

penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi 

berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahnya adalah antara melanggar 

undang-undang (unlawful) dan tidak melanggar undang-undang (lawful).  

Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar 

perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau sekongkol dalam 

perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiscal) karena 

tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut 

Suandy (2008:09) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat 

dijalankan dengan baik, yaitu :  

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang  

dipaksakan dengan melanggar ketentuan  perpajakan maka wajib pajak 

menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.  

2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara  keseluruhan, baik jangka  
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panjang  maupun jangka  pendek, sehingga  suatu perencanaan pajak yang tidak 

baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan 

baik pula.  

3. Terdapat bukti-bukti  pendukung  yang  memadai, misalnya  adanya dukungan 

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

Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang  

merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari manajemen strategic perusahaan secara 

keseluruhan. Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil 

tidaknya manajemen strategic yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu 

dilakukan agar wajib pajak dapat membayar   pajaknya secara  efektif dan efisien. 

Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan 

kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Dan dapat dikatakan  efisien bila  

pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari 

denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau  

kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat 

membayar.  

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan 

dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari 

hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak 

akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk 
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karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Dari hubungan tersebut kita dapat 

menemukan suatu peluang yang dapat dilakukan dalam rangka penghematan Pajak 

Penghasilan Badan maupun perorangan, yaitu dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya 

yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, salah satunya adalah mengenai Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pendapatan yang diterima oleh karyawan. Terdapat 4 

(empat) metode yang dapat dipilih perusahaan dalam rangka pemungutan PPh Pasal 21 ini. 

Metode pertama, besarnya PPh 21 yang terutang dipotong langsung dari gaji yang diterima 

oleh karyawan. Metode kedua yang dapat dipilih perusahaan adalah dengan menanggung 

PPh 21 karyawan, lalu metode ketiga yang dapat dipilih adalah dengan metode tunjangan 

pajak, sedangkan metode terakhir atau metode keempat adalah metode Gross Up, metode 

ini dilakukan dengan cara memberikan tambahan bagi penghasilan bruto karyawan dimana 

besarnya tambahan tersebut dapat dihitung dengan rumus matematika tertentu yang akan 

menghasilkan suatu jumlah tunjangan PPh yang sama besar dengan jumlah PPh 21 

terutang. 

PT X, Surabaya sendiri adalah sebuah perusahaan baru yang khusus didirikan untuk 

mengelola pembangunan serta mengawasi proses jual beli di sebuah Pasar Induk di 

Surabaya. Bisnis PT X, Surabaya memanfaatkan sarana perpasaran berupa penempatan 

pedagang pada lapak pasar, dengan imbal balik SMB akan menerima pendapatan dari 

penimbangan dagangan yang masuk ke pasar. Mengingat pentingnya  perencanaan pajak 

bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan, serta terkait penghematan pengeluaran 
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pajak bagi operasional perusahaan  sehari-hari di sisi lain, maka  penulis  memutuskan 

untuk meneliti terkait perencanaan pajak.  

Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini, dapat memberi masukan bagi 

perusahaan dalam mengimplementasikan tax planning guna meminimalkan pajak. 

Sehingga kedepannya, perusahaan dapat mengurangi jumlah PPh badan yang harus 

dibayarkan kepada Negara. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak 

Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. X, Surabaya)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat kita simpulkan 

rumusan masalah – masalah yang perlu kita teliti dalam penelitian ini. Hal – hal tersebut 

adalah : 

1. Bagaimana upaya penghematan pajak atas PPh Badan yang dilakukan oleh PT X, 

Surabaya melalui Tax Planning? 

2. Bagaimana penerapan pajak dengan menggunakan 4 (empat) metode terhadap Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterima oleh karyawan? 

3. Seberapa besar pengaruh penerapan Tax Planning terhadap PPh Badan sebagai 

upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT X, Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah kita bahas 

pada sub bab sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat dijadikan suatu 

upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif 

dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.  

2. Mengetahui upaya penghematan pajak yang dilakukan PT X, Surabaya melalui 

Perencanaan Pajak. 

3. Mengetahui upaya perencanaan pajak melalui 4 (empat) metode terhadap Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PT X, Surabaya. 

4. Mengetahui dampak dilaksanakannya Perencanaan pajak bagi PT X, Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh 

selama kuliah sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan peneliti 

mengatasi permasalahan dalam penelitiannya. 
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 Dapat menambah wawasan, pengalaman, kemampuan berpikir dalam bidang 

Perpajakan khususnya tentang Perencanaan Pajak. 

2. 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. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menyusun tema yang 

berhubungan dengan Perencanaan Pajak, sehingga peneliti berikutnya dapat 

lebih tepat dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat 

untuk melaksakan penelitian. 

 Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang ada dengan praktek nyata 

dalam dunia kerja oleh peneliti berikutnya. 

 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya mencakup 

beberapa sub – sub bab. 
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Rincian atas masing – masing bab adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelian, manfaat penelitian dan sistimatika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literature yang 

berhubungan serta menjadi acuan bagi penulis dalam membahas 

materi penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, 

sumber peneliatian, metode penelitian, hipotesis dan tehnik 

pengumpulan data. 

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian 

dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta 

saran - saran yang membangun bagi peneliti, pihak - pihak yang 

terkait serta penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 


