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ABSTRAK 
 
 

PENGUNGKAPAN TAX EVASION DAN ALTERNATIF TAX PLANNING 
SEBAGAI UPAYA DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN 

PADA UD. X 
 
 

Disusun Oleh: 
Eka Setyowati 

 
 

Dosen Pembimbing: 
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak. 

 
 

Setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak yang dihitung 
dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Bagi perusahaan, pajak 
merupakan biaya yang akan mengurangi laba, sehingga menimbulkan 
kecenderungan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Upaya meminimalkan 
pajak disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan dengan 
memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diijinkan dalam Undang-undang 
no. 17 tahun 2000, bukan dengan penyelundupan pajak (tax evasion). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 
mengevaluasi upaya meminimalkan pajak pada UD. X apakah sudah sesuai 
dengan peraturan perpajakan. Apabila tidak, peneliti memberikan alternatif tax 
planning. 

UD. X merupakan perusahaan yang belum membuat laporan keuangan, 
jadi untuk mengevaluasi upaya meminimalkan pajak, peneliti terlebih dahulu 
membuat laporan rugi laba, melakukan koreksi fiskal, menghitung pajak 
penghasilan yang seharusnya dibayar, selanjutnya memberikan alternatif tax 
planning dengan membuat biaya-biaya yang tidak diperbolehkan (non-deductible 
expenses) menjadi biaya-biaya yang diperbolehkan (deductible expenses). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UD. X telah melakukan tax 
evasion dengan tidak melaporkan sebagian aktivitas perdagangan. Peneliti 
memberikan alternatif tax planning dengan membebankan beberapa biaya 
menjadi biaya gaji dan memberikan tunjangan. 
 
Kata Kunci: Tax Planning, Tax Evasion, Non-Deductible Expenses, Deductible 

Expenses 
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ABSTRACT 
 
 

DISCLOSURE OF TAX EVASION AND TAX PLANNING ALTERNATIVE 
TO MINIMIZE INCOME TAX AT UD. X 

 
 
 

Written by: 
Eka Setyowati 

 
 

Lecturer: 
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak. 

 
 

 
Each people in a country have liability to pay tax that is accounted by 

multiplying taxable income and tariff. For companies, tax is an expense, so it 
reduces company’s profit that is why companies try to minimize tax expense by 
using this. 

This research uses descriptive qualitative approach to evaluate the 
attempt to minimize tax at UD. X whether is suitable with tax rule or not. If it is 
not suitable researcher will give tax planning alternatives.  

UD. X is a company that does not make financial report yet, so to evaluate 
the attempts to minimize tax, researcher made income statement, make fiscal 
correction, account income tax that must be paid, then gives tax planning 
alternative with makes non-deductible expenses become deductible expenses. 

The result of this research shows that UD. X applied tax evasion by hiding 
several trading activities. The goal of this research is to give some tax planning 
alternatives to UD. X. 
 
Keywords: Tax Planning, Tax Evasion, Non-Deductible Expenses, Deductible 

Expenses 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

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), akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Di sisi lain, pajak 

merupakan biaya bagi perusahaan yang akan mengurangi laba sehingga 

menyebabkan munculnya kecenderungan membayar pajak seminimal mungkin. 

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). 

Pada dasarnya, upaya untuk meminimumkan pajak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) 

maupun yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (unlawful) (Suandy, 

2006: 7). Zain (2005: 67) menjelaskan 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). Di sinilah permasalahan sering terjadi. Pada banyak perusahaan yang 
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belum memahami secara mendetail tentang perpajakan akan melakukan upaya-

upaya perencanaan pajak yang masih belum sesuai dengan ketentuan sehingga 

dengan sengaja ataupun tanpa sengaja mereka melakukan penggelapan pajak (tax 

evasion). Hal ini tentu melanggar  peraturan perundang-undangan perpajakan dan 

dapat mengurangi pemasukan negara. Contohnya adalah UD. X yang berlokasi di 

kota Y yang dijadikan obyek oleh penulis. UD X merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok masyarakat, seperti: kedelai, 

beras, jagung, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Perusahaan tersebut 

berdiri sejak tahun 1965. Seiring dengan kemajuan, perusahaan tersebut 

berkembang semakin pesat. 

Sejak awal berdiri, UD. X telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang 

Pribadi atas nama pemiliknya sehingga pajak yang dikenakan adalah pajak 

penghasilan orang pribadi. Perusahaan tersebut rutin membayar pajak. Namun, 

peneliti memperoleh keterangan dari pemilik UD. X bahwa perusahaan tersebut 

pernah mendapat sanksi berupa denda dari Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 

2000, sebab pada saat ada pemeriksaan oleh petugas pajak, diketahui bahwa 

besarnya pajak yang telah dibayar tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya 

dibayar.  

Sebelum terjadi pemeriksaan terhadap UD. X, pemilik perusahaan tersebut 

melakukan pembelian tanah dan bangunan seharga kurang lebih Rp 

900.000.000,00. Diperkirakan berdasarkan informasi tersebut, petugas pajak 

akhirnya melakukan pemeriksaaan dengan alasan aktivitas penjualan UD. X tidak 

seberapa besar, namun pemiliknya mampu membeli rumah seharga kurang lebih 

Rp 900.000.000,00. Selain itu, diketahui pula bahwa UD. X tidak melakukan 
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pembukuan atas aktivitas usaha yang dijalankan, UD. X hanya melakukan 

pencatatan atas jumlah kas masuk dan keluar sehingga laporan yang disampaikan 

diragukan kebenarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kantor pajak 

menetapkan sanksi berupa denda kepada pemilik UD. X. 

Selain kasus di atas, peneliti memperoleh informasi mengenai aktivitas 

usaha yang dijalankan UD. X dari karyawan perusahaan tersebut, yang 

dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Salah satu hal 

yang diungkapkan, bahwa aset perusahaan yang berupa kendaraan truk 

diatasnamakan para sopir perusahaan. Pendapatan atas sewa kendaraan truk pun 

tidak dicatat dan di laporkan sebagai aktivitas usaha. 

Melihat contoh kasus yang terjadi pada UD. X yang melakukan 

penghindaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan tersebut, 

mencerminkan bahwa tax planning yang dilakukan merupakan tax planning yang 

tidak benar. Padahal banyak cara untuk melakukan perencanaan pajak yang tidak 

melanggar undang-undang. Misalnya, dengan cara memaksimalkan penghasilan dan 

meminimalkan beban-beban yang menjadi pengecualian dalam Undang-undang Pajak 

Penghasilan No. 10 tahun 1994, melakukan revaluasi aktiva tetap, menghindari 

pembelian produk yang menimbulkan PPN, dan sebagainya. Namun, masalah yang 

timbul adalah banyak perusahaan yang belum mengetahui tentang tata cara 

perpajakan, terutama dalam pengaplikasian tax planning. Selain itu, akan sangat sulit 

bagi perusahaan yang belum memiliki pembukuan yang sesuai dengan PSAK maupun 

perundang-undangan perpajakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi upaya-upaya tax planning 

yang dilakukan oleh UD. X, kemudian memberikan pendapat apakah upaya-upaya 

tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Selanjutnya, penulis akan 
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memberikan alternatif upaya untuk melakukan tax planning yang tidak melanggar 

ketentuan perpajakan yang ada serta menguntungkan pihak UD. X. Untuk itu, skripsi 

ini diberi judul “PENGUNGKAPAN TAX EVASION dan ALTERNATIF TAX 

PLANNING SEBAGAI UPAYA DALAM MEMINIMALKAN PAJAK 

PENGHASILAN PADA UD. X” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang 

dapat disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya UD. X dalam meminimalkan pajak penghasilan? 

2. Apakah upaya dalam meminimalkan pajak penghasilan pada UD. X sudah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? 

3. Bagaimana alternatif upaya penerapan tax planning untuk meminimalkan 

pajak penghasilan yang UD. X mulai tahun 2010 agar tidak melanggar 

peraturan perpajakan? 
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1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya UD. X dalam meminimalkan pajak penghasilan. 

2. Untuk mengevaluasi apakah upaya-upaya meminimalkan pajak penghasilan 

pada UD. X telah sesuai dengan peraturan perpajakan. 

3. Untuk memberikan alternatif upaya penerapan tax planning pada UD. X untuk 

meminimalkan pajak penghasilan mulai tahun 2010 agar tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 

manajemen UD. X agar dapat membuat Laporan Rugi Laba menurut Pedoman 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Laporan Rugi Laba menurut 

Perundang-undangan Perpajakan, menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Wajib 

Pajak Orang Pribadi, dan kemudian melakukan upaya-upaya tax planning 

yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

2. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama proses 

belajar mengajar di kelas secara langsung. Selain itu, peneliti bisa 

mendapatkan pengalaman untuk melakukan penelitian dan berkomunikasi 

dengan pemilik perusahaan maupun karyawannnya untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. 
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3. Pembaca akan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang tata cara 

penghitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, upaya-upaya penerapan tax 

planning, dan tata cara dalam membuat Laporan Rugi Laba Komersial 

kemudian menyesuaikannya dengan peraturan perpajakan untuk membuat 

Laporan Rugi Laba Fiskal. 

 

1.4 BATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada pembuatan 

Laporan Rugi Laba perusahaan menurut PSAK untuk membantu UD. X 

menghitung laba yang diperoleh, Laporan Rugi Laba Fiskal menurut Perundang-

undangan Perpajakan untuk menghitung PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

harus dibayar dan mempermudah pengisian SPT, dan upaya-upaya dalam 

melakukan tax planning. Data-data keuangan yang akan dipakai adalah data-data 

keuangan bulan Februari tahun 2009. Analisis yang akan digunakan adalah 

pendekatan tax planning dalam upaya untuk bisa membayar pajak seminimal 

mungkin. Peneliti tidak membahas atau meneliti tentang prosedur pembayaran 

kewajiban pajak ataupun prosedur aktivitas-aktivitas yang ada di dalam 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 LAPORAN RUGI LABA KOMERSIAL 

Salah satu komponen dari laporan keuangan adalah Laporan Rugi Laba 

yang melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu 

berdasarkan konsep penandingan yang membandingkan pendapatan dan beban 

yang terjadi dalam periode tertentu. Jika pendapatan melebihi beban, maka 

perusahaan memiliki keuntungan bersih. Jika beban melebihi pendapatan, maka 

perusahaan memiliki rugi bersih (Fess, 2004). 

Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh 

proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Menurut Pedoman Standar 

Akuntansi Keuangan no. 23 ayat 38, pendapatan dari penjualan harus diakui bila 

seluruh kondisi berikut terpenuhi: 

a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. 

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas 

barang yang dijual. 

Untuk penjualan jasa dapat disimpulkan bahwa pada ayat 38. a dapat diartikan 

bahwa jika konsumen sudah menerimamanfaat atas jasa yang diberikan oleh 

penyedia jasa. Sedangkan aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan 

pendapatan disebut beban. 
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2.2 AKUNTANSI BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 

Tiga faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan beban 

penyusutan  yang diakui setiap periode adalah biaya awal aktiva tetap, umur 

manfaat yang diperkirakan, dan estimasi nilai akhir umur manfaat (nilai residu). 

Ada tiga metode dalam menghitung beban penyusutan, yaitu: 

1. Metode Garis Lurus 

Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama 

setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aktiva tetap. Rumus 

penghitungan penyusutan tahunan adalah sebagai berikut: 

Biaya Awal Aktiva Tetap - Nilai Residu 
Umur Manfaat 

 

Apabila aktiva tidak dipakai dipakai setahun penuh, maka penyusutannya 

disesuaikan menurut lama pemakaiannya. 

2. Metode Unit Produksi 

Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan yang 

sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang 

digunakan oleh aktiva. Rumus penghitungan penyusutan tahunan adalah 

sebagai berikut: 

Biaya Awal Aktiva Tetap - Nilai Residu 
Unit Produksi 

 

3. Metode Saldo Menurun 

Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang selalu 

menurun sepanjang umur estimasi umur manfaat aktiva. Untuk menerapkan 

metode ini, tarif yang digunakan adalah dua kali tarif penyusutan dengan 

metode garis lurus dikalikan dengan nilai buku, di mana nilai buku diperoleh 
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dari nilai buku periode sebelumnya dikurangi dengan penyusutan periode 

tersebut. 

 

2.3  PENGARUH PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Suandy, 2004: 2). Dari definisi 

tersebut, bisa dikatakan setiap wajib pajak diharuskan membayar pajak meskipun 

secara terpaksa dan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung. Namun, 

bagi setiap wajib pajak, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba. 

Menurut Tjahjono dan Husain (2000: 475), tidak seorangpun senang 

membayar pajak, asumsinya antara lain: 

1. Wajib pajak berusaha membayar pajak terutang sekecil mungkin sepanjang 

dimungkinkan oleh Undang-undang. 

2. Wajib pajak cenderung menyelundupkan pajak yakni usaha penghindaran 

pajak yang terutang secara illegal. Penghindaran pajak dilakukan sepanjang 

Wajib pajak tersebut mempunyai dasar yang meyakinkan bahwa 

kemungkinannbesar mereka tidak akan mungkin ditangkap dan/atau yakin 

orang lainpun akan berbuat hal yang sama. 
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Prinsip efisiensi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi biaya 

berlaku juga untuk mengurangi pajak karena secara ekonomis pajak merupakan 

unsure pengurang laba. Akhirnya, pihak perusahaan akan berusaha semaksimal 

mungkin memanfaatkan celah dalam Undang-undang perpajakan untuk 

mengurangi jumlah pajak hingga seminimal mungkin agar dapat mengoptimalkan 

laba. Misalnya, perusahaan akan menghindari adanya gaji untuk karyawan yang 

berupa natura atau kenikmatan karena bagi perusahaan hal tersebut merupakan 

biaya namun menurut undang-undang perpajakan hal tersebut tidak boleh diakui 

sebagai biaya. Natura atau kenikmatan yang tidak boleh diakui sebagai biaya akan 

mengurangi biaya dalam laporan rugi laba fiskal yang akhirnya akan 

meningkatkan laba dan itu berarti pajak terutangpun akan meningkat. 

 

2.4 KETENTUAN UMUM UNTUK MENGHITUNG PAJAK 

PENGHASILAN 

Sebelum melakukan perencanaan pajak, perlu diketahui terlebih dahulu 

tentang ketentuan-ketentuan umum untuk menghitung Pajak Penghasilan 

(Prabowo, 2004: 24), terutama beberapa ketentuan berikut: 

2.4.1 Objek Pajak 

Menurut Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 

(Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000), penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang 

dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Bagi Wajib Pajak 

Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yang berasal dari 
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Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sementara bagi Wajib Pajak Luar Negeri, 

yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 

2.4.2 Pengertian Penghasilan 

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah sebagai berikut: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. 

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

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 

pengembalian utang. Bunga obligasi yang diterima/diperoleh Perusahaan 

Reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf (j)). Pengecualian sebagai Objek Pajak atas 

bunga yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana dibatasi hanya 

sampai lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 

usaha. 

7. Dividen (pasal 4 ayat (1) huruf (g)). Dalam pengertian dividen antara lain 

adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk 

saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. 

8. Keuntungan karena Pembebasan Utang (Pasal 4 ayat (1) huruf (k)). 

Pembebasan utang sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah dikecualikan sebagai Objek Pajak. 

9. Iuran yang Diterima Perkumpulan (Pasal 4 ayat (1) huruf (c)). Iuran yang 

diterima atau diperoleh perkumpulan dan anggotanya yang terdiri dari Wajib 
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Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk dalam 

pengertian Objek Pajak. 

10. Inter-corporate Dividend (Pasal 4 ayat (3) huruf (f)). Dividen atau laba yang 

diterima atau diperoleh PT, Koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal 

pada badan usaha Wajib Pajak dalam negeri lainnya dikecualikan sebagai 

Objek Pajak, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Dividen harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

b. Bagi PT dan BUMN/BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham 

minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha 

aktif di luar kepemilikan tersebut. 

Catatan: Yayasan dan organisasi sejenis tidak lagi memperoleh pengecualian 

ini. 

11. Royalti. 

12. Sewa dan penghasilan lain. 

13. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

14. Keuntungan karena selisih kurs. 

15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

16. Premi asuransi. 

17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

18. Piutang yang Tidak Dapat Ditagih (Pasal 6 ayat (1) huruf (h)). Persyaratan 

untuk pembebanan piutang, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang semula 

diatur dalam Keputusan menteri Keuangan diadopsi menjadi ketentuan dalam 

Udang-undang Pajak Penghasilan, yakni sebagai berikut: 
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a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; 

b. telah disahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan negeri atau 

BUPLN; 

c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; 

d. WP telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada 

Ditjen Pajak. 

19. Imbalan Pekerjaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Pasal 9 ayat huruf 

(e)). Pemberian imbalan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan 

merupakan biaya bagi pemberi kerja dan bukan pula penghasilan bagi 

pegawai. Namun, untuk natura dan kenikmatan tertentu, yaitu: 

a. pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh 

pegawai di tempat kerja; 

b. imbalan natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekrjaan, dapat dibebankan sebagai biaya bagi 

pemberi kerja namun bukan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. 

2.4.3 Tidak Termasuk Objek Pajak 

Yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut: 

1. Zakat yang Diterima Badan Amil dan Penerima Zakat yang Berhak (Pasal 4 

ayat (a) angka (1)). Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima 

zakat yang berhak. 

2. Bantuan atau sumbangan. 

3. Hasil hibah yang diterima oleh: 

a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; 
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b. badan keagamaan, badan social, pengusaha kecil termasuk koperasi yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

4. Warisan. 

5. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau penyertaan modal. 

6. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi. 

7. Iuran yang diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan, dan penghasilan dari modal yang ditamankan dalam 

bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari badan usaha yang 

modalnya tidak terbagi atas saham. 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari pasangan usaha dengan syarat badan tersebut: 

a. pengusaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector 

usaha tertentu; 

b. sahamnya tidak dijual di bursa efek Indonesia. 

10. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada 

Keuangan Negara atau Keuangan daerah, yang bersifat tidak tetap dan tidak 

terkait dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke 

bawah, dan anggota TNI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah tidak 

dipotong PPh pasal 21 (PP No. 45 tahun 1994).\ 
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2.4.4 Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan 

Dalam Zain, 2005: 79-78 disebutkan bahwa ada banyak pendekatan 

sistematis yang dapat dilakukan untuk menyusun perencanaan pajak, tapi semua 

itu didasarkan pada formula umum untuk menghitung pajaknya, yaitu formula 

umum perhitungan pajak penghasilan. 

TABEL 2.1 

Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan 

1 

2 

 

(-) 

Jumlah seluruh penghasilan 

Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan 

3 

4 

(=) 

(-) 

Penghasilan Bruto 

Biaya Fiskal boleh Dikurangkan 

Koreksi:Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan 

5 

6 

7 

(=) 

(-) 

(-) 

Penghasilan Neto 

Kompensasi Kerugian 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Orang Pribadi) 

8 

9 

(=) 

(x) 

Penghasilan Kena Pajak 

Tarif 

10 

11 

(=) 

(-) 

Pajak Penghasilan Terutang 

Kredit Pajak 

12 (=) Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar 

Sumber: Mohammad Zain, Manajemen Pajak, 2005: 79 
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Penjelasan dari Formula di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1). 

2. Penghasilan bukan objek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (3). 

3. Biaya fiskal boleh dikurangkan diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, dan 

Pasal 11A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan 

amortisasi harta tidak berwujud. 

4. Koreksi fiskal diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). 

5. Kompensasi kerugian diatur dalam Pasal 6 ayat (2). 

6. Penghasilan tidak kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1). 

7. Tarif pajak diatur dalam Pasal 17. 

8. Kredit pajak diatur dalam Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. 

9. Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil bayar diatur dalam Pasal 28, 

28A, dan 29. 

 

2.5 PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) 

2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen 

pajak dan perlu melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan agar dapat 

diketahui jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. 

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap 
transaksi yang ada pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersenut 
dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa 
yang disebut penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak 
(tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. 
(Zain, 2005: 67) 
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pajak 

merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengefisienkan jumlah pajak 
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dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Hal ini karena 

setiap tindakan yang berhubungan dengan perencanaan pajak memiliki 

konsekuensi terhadap wajib pajaknya. Upaya wajib pajak untuk mengurangi biaya 

pajak dapat dilakukan dengan tiga cara (Tjahjono dan Husain, 2000: 476) antara 

lain: 

1. Penghematan pajak (tax saving), yaitu upaya wajib pajak mengelakkan utang 

dengan jalan menahan diri untuk membeli produk yang ada PPN-nya, 

mengurangi jam kerja sehingga penghasilannya kecil sehingga terhindar dari 

pajak yang besar. 

2. Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya wajib pajak tidak 

melaksanakan perbuatan yang dikenakan pajak atau manipulasi penghasilan 

secara legal (memanfaatkan kelemahan undang-undang). 

3. Penyelundupan pajak (tax evasion), yaitu upaya wajib pajak dengan 

penghindaran pajak secara ilegal (melawan ketentuan undang-undang) dengan 

cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Dalam Darussalam, 2007, 

dikatakan bahwa penyelundupan pajak ini dilakukan dengan cara seperti tidak 

melaporkan penjualan dan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. 

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melawan ketentuan pajak 

(legal). 

Mardiasmo, 2003: 9 juga menyebutkan bahwa usaha kedua dan ketiga dari 

penjelasan di atas yaitu tax avoidance dan tax evasion merupakan bentuk 

perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan 

kepada fiskus untuk menghindari pajak. 
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Pembayaran pajak bukanlah iuran yang sukarela, tetapi iuran wajib bagi 

wajib pajak yang berdasarkan undang-undang, memuat sanksi bagi wajib pajak 

yang tidak melaksanakannya atau melanggarnya, baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja. Untuk itu, banyak hal yang harus dimengerti untuk melakukan 

perencanaan pajak. Menurut Suandy, 2006: 10, setidak-tidaknya terdapat tiga hal 

yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak: 

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak 

dipaksakan 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 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 Strategi-strategi dalam Perencanaan Pajak 

Upaya-upaya perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Memaksimalkan Pengecualian-pengecualian 

Memaksimalkan pengecualian-pengecualian (maximizing exclusions) 

di sini maksudnya adalah memaksimalkan penghasilan-penghasilan yang tidak 

termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3). Salah satu contohnya 

adalah memilih antara penghasilan dari dividen atau bunga deposito. Dividen 
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merupakan penghasilan kena pajak sedangkan bunga deposito dikenakan 

pajak sebesar 20% dan bersifat final. Apabila memilih penghasilan dividen 

dan menyebabkan pajak penghasilan bertambah besar melebihi pajak apabila 

memilih bunga deposito, maka perusahaan sebaiknya memilih bunga deposito 

yang pajaknya bersifat final. Kecuali bila jumlah deposito melebihi Rp 

100.000.000,00 yang akan dikenakan tarif 25% dan 35% atas nilai deposito, 

tabungan, dan SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,00 akan dikenakan pajak 

penghasilan yang tidak bersifat final. Hal tersebut bisa juga dikatakan subjek 

pajak telah menggeser penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi 

bukan objek pajak. 

Selain itu, memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak bisa juga dengan merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun 

berikutnya, jadi penghasilan yang diterima akhir bulan tahun ini diakui 

menjadi penerimaan tahun berikutnya. Atau bisa juga dengan memanfaatkan 

keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan atau pengurangan 

atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

2. Pemecahan Satu Perusahaan menjadi Beberapa Perusahaan 

Contoh dari pengurangan pajak melalui pemecahan satu perusahaan 

menjadi beberapa perusahaan misalnya suatu perusahaan PT. ABC memiliki 

tiga divisi yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Tiap-tiap divisi menghasilkan 

laba yang berbeda-beda. Divisi A menghasilkan laba Rp 300.000.000,00, 

divisi B menghasilkan laba Rp 200.000.000,00, dan divisi C menghasilkan 

laba Rp 400.000.000,00. Apabila ditotal maka laba yang dihasilkan oleh PT. 
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ABC adalah Rp 900.000.000,00. Dari besarnya laba tersebut, maka PPh Pasal 

21 yang harus dibayar oleh PT. ABC sebesar: 

10% x Rp  50.000.000,00  = Rp     5.000.000,00 

15% x Rp  50.000.000,00  = Rp     7.500.000,00 

30% x Rp 300.000.000,00 = Rp 240.000.000,00 

      Rp 252.000.000,00 

Jadi besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh PT. ABC adalah sebesar 

Rp 252.000.000,00. 

Tiga divisi yang dimiliki PT. ABC dapat dipecah sehingga menjadi 

PT. A, PT. B, dan PT. C. Dengan perolehan laba yang sama dengan divisi A, 

divisi B, dan divisi C, total pajak yang harus dibayarkan akan berbeda. 

Dengan menggunakan perhitungan dan tarif pajak yang sama, maka: 

a. PT. A memperoleh laba Rp 300.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang 

harus dibayar sebesar Rp 72.500.000,00. 

b. PT. B memperoleh laba Rp 200.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang 

harus dibayar sebesar Rp 42.500.000,00. 

c. PT. C memperoleh laba Rp 400.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang 

harus dibayar sebesar Rp 102.500.000,00. 

Sehingga apabila dijumlahkan, maka total pajak yang harus dibayar sebesar 

Rp 217.500.000,00. Dengan memecah divisi-divisi menjadi perusahaan-

perusahaan yang berbeda maka PT. ABC dapat menghemat pajak sebesar Rp 

34.500.000,00. 
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3. Memaksimalkan Pengurangan 

Menurut Zain, 2005: 87 memaksimalkan pengurangan (maximizing 

deductions) adalah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk 

tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan. Namun, memaksimalkan 

pengurangan tidak hanya dengan cara tersebut, tapi lebih pada memaksimalkan 

biaya-biaya fiskal yang boleh dikurangkan seperti yang tersebut pada Pasal 6 

(Gunadi, 2001: 81), yaitu: 

1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 

a. 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 Pneghasilan; 

b. 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; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan; 
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e. kerugian dari selisih kurs; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; 

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau Badan urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau 

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 

bersangkutan; 

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, 

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak. 

2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan 

dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 

dengan 5 (lima) tahun. 

3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan 

pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7. 
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4. Meminimalkan Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan 

Menurut Undang-Undang Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1), biaya-biaya 

yang tidak dapat dikurangkan (Rusdiana dan Tarigan, 2005: 284) adalah: 

a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk 

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. 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; 

d. premi asuranasi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, 

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. 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; 
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f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. 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 probadi 

pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang 

dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepadabadan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

i. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali 

Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah 

dikeluarkan (formal) dan berhubugan dengan kegiatan perusahaan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan 

(material) dengan melampirkan pada SPT daftar nominatifnya yang berisi 

nama, tempat atau alamat, jumlah entertainment yang telah diberikan, 

nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi; 

j. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

k. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persekutuan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

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

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan; 
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m. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam 

pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPN Masukan 

yang berkenaan dengan barang dan jasa. 

Dengan meminimalkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut 

maka laba sebelum pajak akan berkurang dan PPh Pasal 21 yang harus 

dibayarkan pun berkurang. 

5. Memperhatikan Prinsip Taxable dan Deductible 

Perencanaan pajak dengan memperhatikan prinsip taxable (dapat 

dipajaki) dan deductible (dapat dikurangi) pada intinya sama dan telah 

dijabarkan secara lebih mendetail pada poin 3 dan 4 di atas, di mana perlu 

mengetahui biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan 

dari penghasilan. Zain, 2005: 75 menyebutkan bahwa prinsip taxable dan 

deductible ini digunakan untuk mengubah biaya-biaya yang tidak boleh 

dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan. Selain itu, bisa juga 

dengan mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi 

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 

Contoh dari upaya tersebut misalnya apabila perusahaan menyediakan 

dokter dan pemberian obat secara cuma-cuma untuk para karyawannya 

sebagai upaya pemeliharaan kesehatan para karyawan, maka pajak yang harus 

dibayar perusahaan akan meningkat karena biaya tersebut termasuk biaya 

yang tidak boleh dikurangkan. Alternatifnya adalah sebaiknya perusahaan 

membebankan biaya tersebut sebagai tunjangan kesehatan yang merupakan 

penghasilan karyawannya yang taxable dan perusahaan bisa 

memperlakukannya sebagai biaya yang boleh dikurangkan (deductible). 
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6. Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap 

Melakukan revaluasi aktiva tetap akan dapat mengurangi pajak 

penghasilan atas laba usaha karena apabila aktiva tetap direvaluasi maka 

beban penyusutannya bertambah. Sebagai contoh: PT. A memiliki gedung 

yang dibeli pada tahun 2004 senilai Rp 1.000.000.000,00. Lima tahun 

kemudian, harga pasar gedung naik. Hal tersebut berakibat pada naiknya 

gedung yang dimiliki oleh PT. A, yang semula senilai Rp 1.000.000.000,00 

menjadi Rp 6.000.000.000,00. Atas kenaikan tersebut, PT. A melakukan 

revaluasi sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan jurnal Gedung didebet dan 

Modal Revaluasi dikredit. Atas Modal Revaluasi yang bertambah, PT. A akan 

dikenakan pajak final sebesar 30%, namun keuntungan yang akan diperoleh 

PT. A yaitu beban penyusutan atas gedung yang dimilikipun bertambah. 

Apabila beban penyusutan gedung bertambah, maka laba yang diperoleh akan 

berkurang dan pajaknyapun berkurang. 

 

2.6 LAPORAN KEUANGAN FISKAL DAN KOMERSIAL 

Dalam penyajiannya, laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan 

fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan 

digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tdak 

mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan 

pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun 

biaya (Suandy, 2006: 85). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan 

laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Laporan keuangan komersial adalah 
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lapporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan 

digunakan untuk berbagai kepentingan. Laporan keuangan komersial dapat diubah 

menjadi laporan keuangan fiskal dengan jalan melakukan koreksi seperlunya atau 

yang biasa disebut dengan rekonsiliasi. 

Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan 

fiskal dan komersial menyebabakan perbedaan dalam penghitungan laba yang 

dihasilkan yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus 

dibayar. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan 

komersial dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Perbedaan tetap di mana perbedaan terjadi karena peraturan perpajakan dalam 

menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut standar 

akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan permanen 

dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan 

perpajakan, dan sebaliknya. 

2. Perbedaan waktu yaitu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 

perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 

perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu positif dapat 

terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan 

beban untuk pajak dan pengakuan penghasilan untuk pajak lebih lambat dari 

pengakuan penghasilan untuk akuntansi, begitu juga sebaliknya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam kaitannya dengan penelitian, maka metode penelitian memberikan 

panduan berpikir dalam kegiatan penelitian secara lebih sistematis dan efektif. 

Metode penelitian dimaksudkan sebagai metode atau cara yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui dan 

menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu 

situasi (Sekaran, 2003: 158). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang menjadi 

perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. 

Jenis penelitian ini lebih bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada, dengan 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan 

pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya dan dapat bermanfaat 

untuk keperluan evaluasi, konsultatif, dan dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin 

meneliti sesuatu dari segi prosesnya (Moleong, 2006: 6-7). 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Lindawati, 2004. Namun, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu: 
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1. Objek, di mana dalam penelitian ini, peneliti memilih salah satu Usaha 

Dagang yang masih belum terlalu memahami upaya-upaya dalam 

menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Sedangkan dalam penelitian Lindawati, objek yang digunakan adalah 

perusahaan besar yang sudah memahami peraturan perpajakan. 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindawati, peneliti hanya 

menjelaskan tentang penerapan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan, 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membuatkan laporan rugi laba 

sesuai dengan PSAK dan peraturan perpajakan, mengevaluasi upaya-upaya 

perencanaan pajak perusahaan, dan selanjutnya mencarikan alternatif upaya-

upaya perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

 

3.2 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan data yang relevan guna 

menjawab permasalahan yang telah disebutkan. Objek penelitian ini adalah UD. 

X, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. 

Peneliti sengaja menyembunyikan indentitas objek penelitian untuk menjaga 

kerahasiaan perusahaan. Agar hasil penelitian terarah pada tujuan yang ingin 

dicapai, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada hal 

pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa menghitung Pajak 

Penghasilan yang harus dibayar untuk bulan Februari 2009. Peneliti tidak 

menganalisa tentang prosedur-prosedur aktivitas yang terjadi di dalamnya ataupun 

tata cara pembayaran pajak oleh perusahaan yang bersangkutan. 
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3.3 SUMBER DATA 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

(Sekaran, 2003: 61). Data primer yang diperoleh peneliti yaitu: 

a. Data-data keuangan perusahaan, seperti transaksi kas masuk dan keluar 

yang terjadi dalam perusahaan serta bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran barang yang dikumpulkan oleh perusahaan. Data-data 

tersebut oleh peneliti akan digunakan untuk menyusun laporan rugi laba 

yang sesuai dengan PSAK dan peraturan perpajakan karena UD. X ini 

belum menyusun laporan keuangan. 

b. Data-data tentang barang-barang yang diperdagangkan. 

c. Data-data tentang karyawan, baik jumlah karyawan maupun gaji masing-

masing karyawan. 

d. Upaya-upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak. Hal ini diperlukan 

untuk menganalisa apakah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan telah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

e. Data-data tentang aktiva yang dimiliki perusahaan dan persediaan yang 

terdapat di gudang dan toko. 

2. Data Sekunder 

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang 

merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung namun melalui 

media perantara (Sekaran, 2003: 65). Data sekunder tersebut adalah bukti 

pembayaran pajak (SSP) selama tahun 2008 yang disimpan oleh pemilik UD. X 

yang akan dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak penghasilan oleh peneliti. 
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Peneliti hanya menggunakan data-data bulan Februari 2009 dengan 

pertimbangan transaksi-transaksi yang dilakukan UD. X sama setiap bulannya dan 

kewajiban pajaknyapun sama. Selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki 

pencatatan yang baik untuk mencatat transaksi penjualan dan pembelian, jadi 

data-data yang akan didapatkan peneliti adalah rata-rata penjualan dan pembelian 

setiap minggunya. 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan baik secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur. Wawancara disebut tidak terstruktur ketika pewawancara tidak 

memasuki situasi wawancara dengan urutan pertanyaan yang terencana untuk 

ditanyakan kepada responden dengan tujuan membawa beberapa isu pendahuluan 

ke permukaan supaya peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan 

investigasi mendalam lebih lanjut (Sekaran, 2003: 68). Sedangkan wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang diadakan ketika diketahui pada permulaan 

informasi apa yang diperlukan di mana pewawancara memiliki daftar pertanyaan 

yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden (Sekaran, 2003: 70). 

Dalam Moleong, 2006: 190, dijelaskan bahwa: 

Peneliti yang manggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban 
terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan 
ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif 
ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penitng sekali. Semua aspek 
dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan. 
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Dengan wawancara, peneliti memperoleh data tentang barang-barang yang 

diperdagangkan UD. X, jumlah karyawan dan gaji masing-masing karyawan, serta 

upaya-upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak penghasilan. 

2. Studi Observasional  

Selain dengan wawancara, peneliti juga akan melakukan studi 

observasional yaitu memahami persoalan melalui observasi langsung (sebagai 

pengamat partisipan atau nonpartisipan) dan kemudian, bila mungkin, 

mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi mengenai persoalan tertentu 

(Sekaran, 2003: 110). Dengan studi observasional, peneliti memperoleh data 

tentang aktiva perusahaan dan persediaan barang dagang yang terdapat di gudang 

dan toko serta pendapatan perusahaan atas sewa kendaraan kepada perusahaan 

lain. 

 

3.5 ANALISIS DATA 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti meminta data-data keuangan perusahaan untuk bulan Februaari 2009, 

baik tentang pengeluaran kas, pemasukan kas, penerimaan dan pengiriman 

barang. 

2. Peneliti menyusun laporan rugi laba atas data-data keuangan yang telah 

diperoleh. 

3. Peneliti menyusun laporan keuangan fiskal untuk tujuan perpajakan dan 

menghitung besarnya PPh yang harus dibayar perusahaan. 

4. Peneliti menanyakan kepada pemilik bagaimana upaya-upaya memperkecil 

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. 
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5. Peneliti mengevaluasi apakah upaya-upaya tersebut sesuai dengan peraturan 

perpajakan atau tidak. 

6. Peneliti mencari alternatif upaya-upaya untuk meminimalkan besarnya PPh 

terutang perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan 

menyampaikannya kepada pemilik UD. X supaya bisa diterapkan mulai tahun 

2010. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

UD. X yang berlokasi di kota Y pada awalnya merupakan usaha sederhana 

yang berupa toko penjual kebutuhan pokok masyarakat dan dikelola oleh Bpk. D. 

Untuk menjalankan aktivitasnya, perusahaan tersebut menyewa lokasi di pasar 

dan belum memiliki ijin usaha yang sah. Hal ini berlangsung mulai tahun 1965 

sampai tahun 1980. Hingga pada tahun 1980, usaha tersebut dikelola oleh anaknya 

dan kepemilikan berpindah ke tangan menantunya. Pengelola yang baru 

memutuskan untuk membeli rumah dan seperempat bagian dari rumah tersebut 

akan digunakan untuk melanjutkan aktivitas perdagangannya, sehingga tidak perlu 

menyewa tempat di pasar. Berkat kegigihan dari Bpk. S dan istrinya B. C, usaha 

tersebut semakin meningkat pesat dan pada tahun 1997, UD. X membeli tanah 

dan bangunan lagi yang difungsikan sebagai gudang. Bahkan dalam menjalankan 

usahanya, mereka dibantu oleh ketiga anaknya yang tingal bersama mereka. 

4.1.2 Bidang Usaha 

UD. X bergerak dalam bidang perdagangan bahan pokok masyarakat, 

seperti beras, kedelai, gula dan sebagainya dengan nomor ijin usaha XXXXXXX. 

Selain itu, UD. X juga memiliki perijinan lain seperti Surat Ijin Pergudangan dan 

NPWP dengan nomor 06.338.xxx.0-xxx.000. Di antara bahan pokok yang dijual, 

kedelai merupakan barang dagang utama karena sejak tahun 1980, ketika UD. X 

memiliki tanah dan bangunan sendiri, perdagangan kedelai berkembang semakin 
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pesat. Bahkan bisa dikatakan UD. X merupakan pemasok utama kedelai di kota Y. 

Sekitar tahun 2000, UD. X tidak hanya memasok kedelai di kota Y, tapi juga 

mulai menjual kedelai ke kota Sr, Sm, Kr, dan Mk sehingga pemilik memutuskan 

untuk membeli truk sendiri supaya bisa membeli kedelai dalam jumlah banyak. 

Kedelai yang dijual sebagian besar merupakan kedelai impor dari Amerika dan 

Argentina yang dibeli dari importir di pelabuhan. 

Kedelai yang sudah diambil dengan menggunakan truk gandeng, dipindah 

ke truk diesel untuk langsung dikirim ke pembeli. Pemindahan bisa dilakukan di 

depan toko atau di jalan ketika truk yang mengambil barang dagang masih dalam 

perjalanan. Kedelai yang disimpan di gudang hanyalah kedelai lokal, karena 

pembelian dan penjualan kedelai lokal hanya dalam jumlah kecil yaitu 8 ton, 

bahkan sebagian dijual dengan eceran. Walaupun demikian, penyimpanan 

persediaan kedelai lokal tidak sampai satu minggu, karena dalam waktu dua hari, 

kedelai sudah habis dikirim ke pembeli. 

4.1.3 Kewajiban Pajak Perusahaan 

Sebagai perusahaan dagang yang terdaftar atas nama pribadi, maka UD. X 

merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diharuskan membayar Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi, yaitu PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29, serta PPh Pasal 

23 dan 22. UD. X belum terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak, padahal pada 

kenyataannya omzet perusahaan telah mencapai lebih dari Rp 600.000.000 

sehingga UD. X harus terdaftar sebagai PKP. Dengan demikian, UD. X 

merupakan subjek pajak PPN atas penjualan barang kena pajak. Namun, karena 

penjualan yang dilakukan UD. X adalah bahan kebutuhan pokok, maka menurut 
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Undang-undang PPN tahun 1984, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat 

dibutuhkan oleh rakyat banyak bukan merupakan objek PPN. 

4.2 DATA KEUANGAN PERUSAHAAN 

4.2.1 Perhitungan Pajak oleh UD. X 

Untuk menghitung pajak yang harus dibayar, petugas pajak hanya 

memperkirakan jumlah pajak penghasilan yang harus disetorkan berdasarkan hasil 

pengamatannya pada barang-barang dagang yang ada di toko dan gudang. Data 

keuangan yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung pajak 

penghasilan UD. X dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel tersebut menjelaskan 

tentang aktivitas perdagangan UD. X yang dilaporkan kepada petugas pajak, 

sehingga beberapa aktivitas perdagangan tidak diungkapkan. 

Berdasarkan tabel 4.1 , pajak yang harus dibayar adalah sebesar: 

Laba per bulan =    Rp   4.217.900,00 

Laba per tahun  =    Rp 51.614.800,00 

PTKP   = 15.840.000 

    1.320.000     

    1.320.000 x 3  Rp. 21.120.000,00 

PKP   =    Rp 30.494.800,00 

PPh Terutang/tahun =  5% x 30.494.800 Rp   1.524.740,00 

PPh Pasal 25/tahun =    Rp   1.500.000,00 

PPh Pasal 29  =    Rp        24.740,00 

Menurut perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PPh Terutang UD. X sebesar 

Rp 1.524.740,00 dan setiap bulannya UD. X membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp 

125.000,00. 
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TABEL 4.1 

DATA PENJUALAN UD. X BULAN FEBRUARI 2009 

Jumlah Barang Persediaan Akhir Persediaan Awal 
No. Nama Barang Harga Beli Harga Jual 

Beli Jual 
Harga Beli Total Harga Jual 

Total Laba Kotor 
satuan Rp satuan Rp 

1 Kedelai (Lokal) dari kartu persediaan dari kartu persediaan 28 ton 27,4 ton 132,000,000.00 129,780,000.00 1,205,000.00 13 kw 7,345,000.00 7 kw 3,920,000.00 
2 Gula 515,000.00 per kw 520,000.00 per kw 16 ton 15,9 ton 87,035,000.00 87,880,000.00 845,000.00 10 kw 5,150,000.00 9 kw 4,635,000.00 
3 Beras 440,000.00 per kw 450,000.00 per kw 16 ton 15,8 ton 69,520,000.00 71,100,000.00 1,580,000.00 7 kw 3,080,000.00 5 kw 2,200,000.00 
4 Rokok 1,590,000.00 per ball 1,600,000.00 per ball 20 ball 20 ball 31,800,000.00 32,000,000.00 200,000.00 1 ball 1,590,000.00 1 ball 1,590,000.00 
5 Minyak Goreng 5,100.00 per kg 5,200.00 per kg 560 kg 561 kg 2,861,100.00 2,917,200.00 56,100.00 2 kg 10,200.00 3 kg 15,300.00 
6 Kacang Hijau 5,000.00 per kg 5,200.00 per kg 280 kg 278 kg 1,390,000.00 1,445,600.00 55,600.00 5 kg 25,000.00 3 kg 15,000.00 

7 Kecap 5,600.00 per 
botol 5,600.00 per 

botol 140 botol 137 botol 767,200.00 767,200.00 0.00 8 botol 44,800.00 5 botol 28,000.00 

8 Air Mineral 28,000.00 per duz 29,000.00 per duz 56 duz 54 duz 1,512,000.00 1,566,000.00 54,000.00 3 duz 84,000.00 1 duz 28,000.00 
9 Ragi Tempe 73,000.00 per duz 75,000.00 per duz 20 duz 20 duz 1,460,000.00 1,500,000.00 40,000.00 1 duz 73,000.00 1 duz 73,000.00 

10 Temulawak 1,250.00 per 
botol 1,300.00 per 

botol 280 botol 278 botol 347,500.00 361,400.00 13,900.00 10 botol 12,500.00 8 botol 8,750.00 

11 Tepung Terigu 150,000.00 per sak 152,000.00 per sak 10 sak 10 sak 1,500,000.00 1,520,000.00 20,000.00 0 0.00 0 0.00 
12 Tepung Kanji 200,000.00 per sak 205,000.00 per sak 2 sak 2 sak 400,000.00 410,000.00 10,000.00 0 0.00 0 0.00 
13 Tepung Beras 67,000.00 per duz 67,500.00 per duz 10 duz 10 duz 670,000.00 675,000.00 5,000.00 0 0.00 0 0.00 
14 Ketan 5,400.00 per kg 5,500.00 per kg 1 kw 0,98 kw 529,200.00 539,000.00 9,800.00 2 kg 10,800.00 0 0.00 

15 Kratingdaeng 24,500.00 per 
slop 25,000.00 per 

slop 10 slop 10 slop 245,000.00 250,000.00 5,000.00 0 0.00 0 0.00 

16 Kopi 11,000.00 per kg 11,500.00 per kg 140 kg 141 kg 1,551,000.00 1,621,500.00 70,500.00 4 kg 44,000.00 5 kg 55,000.00 
17 Permen 3,400.00 per pak 3,500.00 per pak 60 pak 61 pak 207,400.00 213,500.00 6,100.00 5 pak 17,000.00 6 pak 10,200.00 
18 Jagung 2,000.00 per kg 2,100.00 per kg 300 kg 299 kg 598,000.00 627,900.00 29,900.00 2 kg 4,000.00 1 kg 2,000.00 
19 Sabun Mandi 2,000.00 per biji 2,000.00 per biji 144 biji 141 biji 282,000.00 282,000.00 0.00 13 biji 26,000.00 10 biji 20,000.00 
20 Sabun Cuci 1,800.00 per biji 2,000.00 per biji 60 biji 60 biji 108,000.00 120,000.00 12,000.00 0 0.00 0 0.00 
      334,783,400.00 335,576,300.00 4,217,900.00  17,516,300.00  12,600,250.00 

 

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 
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4.2.2 Strategi-Strategi Dalam “Meminimalkan Pajak” Penghasilan oleh 

Perusahaan 

UD. X selama ini telah melakukan suatu cara untuk memperkecil pajak 

penghasilan yang harus dibayar, karena pajak yang selama ini dibayar jauh lebih 

kecil dari yang seharusnya (perhitungan untuk pajak yang seharusnya dibayar 

akan disajikan pada Tabel 4.11). Menurut pengamatan peneliti, cara yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tidak melaporkan sebagian penjualan sehingga terkesan UD. X adalah 

toko yang memiliki omzet kecil. Padahal, menurut data yang diperoleh dan 

disusun menjadi Laporan Rugi Laba oleh peneliti, UD. X memiliki omzet 

lebih dari Rp 3.000.000.000,00 dalam satu bulan. Sedangkan menurut 

peraturan perpajakan, Bentuk Usaha Tetap yang telah memiliki omzet 

lebih dari Rp 600.000.000,00 setahun harus terdaftar sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. Usaha untuk menyembunyikan sebagian penjualan UD. X 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

b. UD. X pada kenyataannya membeli dan menjual kedelai impor serta 

menyewakan truk, namun tidak melaporkan aktivitas tersebut. Padahal 

kedua aktivitas itu memiliki omzet yang cukup besar, yaitu Rp 

3.253.200.000,00 per bulan untuk penjualan kedelai impor dan Rp 

77.035.000,00 per bulan untuk pendapatan dari menyewakan mobil. 

Akibat usaha penyembunyian aktivitas tersebut, omzet perusahaan hanya 

mencapai Rp 335.576.300,00 per bulan. 

c. Semua truk, baik truk gandeng, engkel, maupun truk diesel yang dimiliki 

UD. X diatasnamakan sopir-sopirnya, jadi seolah-seolah UD. X tidak 
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memiliki aktiva tetap berupa kendaraan. Akibatnya, omzet perusahaan 

menjadi kecil, laba kecil dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga 

semakin kecil. Selain itu, UD. X menganggap bahwa perusahaan menyewa 

kendaraan dari orang lain untuk melakukan aktivitas perdagangannya. 

Dengan demikian, beban sewa UD. X akan meningkat dan labanya 

menurun. 

d. Untuk lebih meyakinkan bahwa UD. X tidak melakukan aktivitas 

penjualan dalam jumlah besar, maka UD. X tidak membeli atau 

membangun gudang dengan ukuran luas. Selama ini yang dilaporkan 

untuk keperluan perpajakan hanyalah gudang di belakang toko dengan 

ukuran 4x6 meter 2  dan masih merupakan bagian dari rumah yang 

ditempati pemilik. Namun, pada tahun 1997 UD. X membeli rumah dan 

bangunan senilai Rp 168.764.000,00 yang difungsikan sebagai gudang 

tempat penyimpanan persediaan kedelai.  

e. Untuk membeli kendaraan yang akan digunakan dalam perdagangan, UD. 

X selalu melakukan pembelian truk bekas atau second dengan tujuan UD. 

X tidak perlu membayar PPN atau melaporkan PPN yang harus dibayar. 

Hal ini dikarenakan pemilik perusahaan khawatir apabila harus 

melaporkan PPN, maka petugas pajak akhirnya akan mengetahui setiap 

pembelian truk, dan berdasarkan hal tersebut petugas pajak akan 

melakukan pemeriksaan atas harta dan penjualan perusahaan. 

Semua uraian tentang cara-cara UD. X meminimalkan pajak dengan cara 

menyembunyikan sebagian aktivitas penjualan, bertentangan dengan UU No. 10 

tahun 1994 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Yang menjadi Objek Pajak 
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penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, 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”. Dalam 

peraturan tersebut diatur bahwa setiap tambahan penghasilan yang diterima UD. X 

wajib dilaporkan, namun pada kenyatannya sebagian penghasilannya tidak 

dilaporkan. 

 

4.3 EVALUASI UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK OLEH 

PERUSAHAAN 

Seperti yang telah disebutkan di Bab II, meminimalkan pajak dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu penghematan pajak, penghindaran pajak, dan 

penyelundupan pajak, namun tidak semua cara tersebut bisa dikatakan sebagai 

perencanaan pajak (tax planning). Hal ini karena menurut Suandy (2006: 10), 

salah satu kriteria dalam tax planning adalah tidak melanggar ketentuan 

perpajakan sedangkan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak merupakan 

perlawanan aktif wajib pajak untuk mengurangi biaya pajaknya. ”Sedangkan tax 

evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan 

cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak 

melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.” 

(Darussalam, 2007). Sehingga bisa disimpulkan bahwa tax evasion melanggar 

peraturan perpajakan. 
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4.3.1 Laporan Rugi Laba yang Seharusnya Dibuat oleh Perusahaan 

Laporan Rugi Laba yang seharusnya disusun oleh UD. X serta beberapa 

data pendukung seperti Data Penjualan, Perhitungan Harga Pokok Penjualan, dan 

sebagainya yang akan disajikan pada tabel di bawah ini: 

1. Tabel 4.2 menunjukkan tentang Persediaan Kedelai Lokal selama bulan 

Februari 2009. 

2. Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 menunjukkan tentang Persediaan Kedelai Impor 

selama bulan Februari 2009. 

3. Tabel 4.5 menunujukkan tentang Beban Penjualan perusahaan. 

4. Tabel 4.6 menunjukkan tantang penjualan dan pembelian barang dagang 

oleh UD. X yang sebenarnya, sehingga dalam tabel tersebut tidak terdapat 

aktivitas perdagangan yang disembunyikan. 

5. Tabel 4.7 menunjukkan tentang perhitungan Harga Pokok Penjualan. 

6. Tabel 4.8 menunjukkan tentang pendapatan yang diterima UD. X atas 

aktivitas menyewakan truk terhadap orang lain atau perusahaan lain. 

7. Tabel 4.9 menunjukkan tentang daftar aktiva tetap perusahaan dan 

perhitungan beban penyusutan. 

8. Tabel 4.10 menunjukkan Laporan Rugi Laba yang seharusnya dibuat 

perusahaan, baik sebelum koreksi fiskal maupun setelah koreksi fiskal. 

9. Tabel 4.11 menunjukkan tentang Laba Rugi perusahaan setelah dilakukan 

tax planning yang disarankan oleh penelti.
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Sumber: Data perusahaan yang diolah penulis 
 

TABEL 4.2 

KARTU PERSEDIAAN KEDELAI LOKAL BULAN FEBRUARI 2009 

Saldo Pembelian Penjualan Tanggal 
Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total 

1 7 560,000 3,920,000 0 0 0 0 0 0 
3 7 560,000 3,920,000 80 565,000 45,200,000 0 0 0 
5 7 560,000 3,920,000 0 0 0 60 570,000 34,200,000
  80 565,000 45,200,000 0 0 0     0 

10 27 565,000 15,255,000 0 0 0 14 570,000 7,980,000
13 13 565,000 7,345,000 80 545,000 43,600,000 0 0 0 
14 13 565,000 7,345,000 0 0 0 80 550,000 44,000,000
  80 545,000 43,600,000 0 0 0 0 0 0 

20 13 565,000 7,345,000 80 540,000 43,200,000 0 0 0 
22 13 565,000 7,345,000 0 0 0 80 545,000 43,600,000
  80 540,000 43,200,000 0 0 0 0 0 0 

25 13 565,000 7,345,000 80 540,000 43,200,000 0 0 0 
27 13 565,000 7,345,000 0 0 0 80 545,000 43,600,000
  80 540,000 43,200,000 0 0 0 0 0 0 

28 13 565,000 7,345,000 0 0 0 0 0 0 
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TABEL 4.3 

KARTU PERSEDIAAN KEDELAI IMPOR TANGGAL 1-15 FEBRUARI 2009 

Saldo Pembelian Penjualan Tanggal 
Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total 

1 0 0 0 400 555,000 222,000,000 160 560,000 89,600,000
2 240 555,000 133,200,000 0 0 0 240 560,000 134,400,000
3 0 0 0 400 540,000 216,000,000 320 545,000 174,400,000
4 80 540,000 43,200,000 400 545,000 218,000,000 240 550,000 132,000,000
5 240 545,000 130,800,000 0 0 0 240 550,000 132,000,000
6 0 0 0 400 550,000 220,000,000 240 555,000 133,200,000
7 160 550,000 88,000,000 0 0 0 160 555,000 88,800,000
8 0 0 0 400 545,000 218,000,000 160 550,000 88,000,000
9 240 545,000 130,800,000 0 0 0 240 550,000 132,000,000
10 0 0 0 400 550,000 220,000,000 160 560,000 89,600,000
12 240 550,000 132,000,000 400 545,000 218,000,000 480 550,000 264,000,000
13 160 545,000 87,200,000 400 525,000 210,000,000 480 530,000 254,400,000
15 80 525,000 42,000,000 400 515,000 206,000,000 320 520,000 166,400,000

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 

 



53 

 

 

TABEL 4.4 

KARTU PERSEDIAAN KEDELAI IMPOR TANGGAL 16-28 FEBRUARI 2009 

Saldo Pembelian Penjualan Tanggal 
Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total Unit (kw) Harga/kw Total 

16 160 515,000 82,400,000 0 0 0 160 520,000 83,200,000
17 0 0 0 400 525,000 210,000,000 240 525,000 126,000,000
18 160 525,000 84,000,000 0 0 0 160 525,000 84,000,000
19 0 0 0 400 540,000 216,000,000 320 545,000 174,400,000
21 80 540,000 43,200,000 400 550,000 220,000,000 400 555,000 222,000,000
23 80 550,000 44,000,000 400 530,000 212,000,000 240 535,000 128,400,000
24 240 530,000 127,200,000 0 0 0 240 535,000 128,400,000
25 0 0 0 400 530,000 212,000,000 320 535,000 171,200,000
26 80 530,000 42,400,000 400 530,000 212,000,000 240 535,000 128,400,000
27 240 530,000 127,200,000 0 0 0 240 535,000 128,400,000
28 0 0 0 0   0 0 0 0 

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 
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Kartu persediaan di atas menjelaskan tentang pembelian dan penjualan 

barang dagang utama perusahaan yaitu kedelai impor. Kartu persediaan seperti di 

atas perlu dibuat karena harga kedelai yang selalu fluktuatif, sehingga untuk 

menghitung Harga Pokok Penjualan tidak bisa langsung berdasarkan harga barang 

dikalikan dengan jumlah unit barang, tetapi mengikuti kenaikan dan penurunan 

harga setiap harinya. Sebagai informasi tambahan, menurut pengamatan penulis 

dan hasil wawancara, kedelai yang dibeli biasanya tidak berada di gudang dalam 

waktu lama, karena dalam waktu  dua atau tiga hari sudah terjual habis. 

 

TABEL 4.5 
Beban-Beban Penjualan 

  
Kedelai Lokal 

   - Ongkos Sopir 500,000   
   - Solar 1,080,000   
   - Biaya Perjalanan 300,000   
   - Uang Makan Sopir 300,000   
   - Ongkos Kuli 188,400   
    2,068,400 

Kedelai Impor 
   - Ongkos Sopir 1,875,000   
   - Solar 4,050,000   
   - Biaya Perjalanan 1,125,000   
   - Uang Makan Sopir 1,125,000   
   - Ongkos Kuli 3,600,000   
    10,650,000 

 

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis 

Tabel 4.5 menjelaskan tentang beban-beban penjualan perusahaan dalam 

hal penjualan kedelai lokal dan kedelai impor. Untuk menjual kedelai yang 

merupakan barang dagang utama perusahaan, UD. X menjual ke beberapa daerah, 

tidak hanya di daerah sekitar lokasi UD. X. Kedelai tersebut dijual sampai ke 

daerah Sm, Ws, Yk, Mk, dan Pr sehingga membutuhkan perhitungan yang lebih 

terperinci mengenai tiap-tiap item biaya yang timbul. 
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Keterangan untuk setiap rekening pada Tabel 4.5 adalah sebagai barikut: 

a. Ongkos sopir merupakan gaji kepada para sopir yang bekerja di UD. X 

dan ongkos tersebut dibayar di depan ketika sopir akan mengantarkan 

barang dagang ke pembeli. 

b. Solar merupakan Biaya Bahan Bakar yang juga langsung diberikan kepada 

sopir ketika akan berangkat dan setelah sampai kembali di perusahaan, 

para sopir akan memberikan bukti pembelian bahan bakar tersebut. 

c. Biaya perjalanan merupakan biaya yang diberikan kepada sopir untuk 

keperluan membayar biaya tol, timbangan, makan dan minum para kuli 

dan keperluan lain. Untuk biaya tol, timbangan, atau membayar 

pengawalan dari polisi, para sopir akan memberikan bukti-bukti 

pembayaran yang mendukung, sedangkan makan dan minum untuk kuli 

angkut tidak terdapat bukti pembayarannya. 

d. Uang makan sopir diberikan kepada para sopir ketika mereka akan 

berangkat mengambil ataupun mengirim barang dagangan. Uang makan 

dihitung dan diberikan secara terpisah dengan ongkos yang dibayarkan 

atas pekerjaan mereka. Uang makan yang diberikan kepada para sopir 

tidak akan diminta kembali oleh UD. X apabila berlebih dan perusahaan 

tersebut tidak menerima bukti atas pembelian makanan atau saat 

memberikan uang makan tersebut. 

e. Ongkos kuli merupakan ongkos yang diberikan kepada kuli yang 

mengangkut dan menurunkan barang dagang ke gudang UD. X. Ongkos 

tersebut merupakan gaji yang diberikan setiap harinya setelah para kuli 
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menyelesaikan pekerjaan. Bukti pembayaran ongkos tersebut berupa 

kuitansi yang disediakan oleh pemilik perusahaan. 

Semua biaya-biaya di atas merupakan beban penjualan karena biaya-biaya 

tersebut dibayarkan karena adanya transaksi penjualan dan belum termasuk biaya-

biaya yang timbul karena transaksi pembelian dan penyewaan kendaraan kepada 

pihak lain. 
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Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 

TABEL 4.6 

DATA PENJUALAN UD. X BULAN FEBRUARI 2009 

Jumlah Barang Persediaan Akhir Persediaan Awal 
No. Nama Barang Harga Beli Harga Jual 

Beli Jual 
Harga Beli Total Harga Jual Total Laba Kotor 

dalam 
satuan Rp dalam 

satuan Rp 

1 Kedelai (Impor) dari kartu persediaan dari kartu persediaan 600 ton 600 ton 3,228,000,000.00 3,253,200,000.00 25,200,000.00 0 0.00 0 0.00 
2 Kedelai (Lokal) dari kartu persediaan dari kartu persediaan 36 ton 35,4 ton 175,200,000.00 173,380,000.00 1,605,000.00 13 kw 7,345,000.00 7 kw 3,920,000.00 
3 Gula 515,000.00 per kw 520,000.00 per kw 20 ton 19,9 ton 103,000,000.00 103,480,000.00 995,000.00 10 kw 5,150,000.00 9 kw 4,635,000.00 
4 Beras 440,000.00 per kw 450,000.00 per kw 20 ton 19,8 ton 88,000,000.00 89,100,000.00 1,980,000.00 7 kw 3,080,000.00 5 kw 2,200,000.00 
5 Rokok 1,590,000.00 per ball 1,600,000.00 per ball 28 ball 28 ball 44,520,000.00 44,800,000.00 280,000.00 1 ball 1,590,000.00 1 ball 1,590,000.00 
6 Minyak Goreng 5,100.00 per kg 5,200.00 per kg 560 kg 561 kg 2,861,100.00 2,917,200.00 51,000.00 2 kg 10,200.00 3 kg 15,300.00 
7 Kacang Hijau 5,000.00 per kg 5,200.00 per kg 280 kg 278 kg 1,390,000.00 1,445,600.00 65,600.00 5 kg 25,000.00 3 kg 15,000.00 

8 Kecap 5,600.00 per 
botol 5,600.00 per botol 140 botol 137 botol 767,200.00 767,200.00 16,800.00 8 botol 44,800.00 5 botol 28,000.00 

9 Air Mineral 28,000.00 per duz 29,000.00 per duz 56 duz 54 duz 1,512,000.00 1,566,000.00 110,000.00 3 duz 84,000.00 1 duz 28,000.00 
10 Ragi Tempe 73,000.00 per duz 75,000.00 per duz 20 duz 20 duz 1,460,000.00 1,500,000.00 40,000.00 1 duz 73,000.00 1 duz 73,000.00 

11 Temulawak 1,250.00 per 
botol 1,300.00 per botol 280 botol 278 botol 347,500.00 361,400.00 17,650.00 10 botol 12,500.00 8 botol 8,750.00 

12 Tepung Terigu 150,000.00 per sak 152,000.00 per sak 10 sak 10 sak 1,500,000.00 1,520,000.00 20,000.00 0 0.00 0 0.00 
13 Tepung Kanji 200,000.00 per sak 210,000.00 per sak 2 sak 2 sak 400,000.00 420,000.00 20,000.00 0 0.00 0 0.00 
14 Tepung Beras 67,000.00 per duz 67,500.00 per duz 10 duz 10 duz 670,000.00 675,000.00 5,000.00 0 0.00 0 0.00 
15 Ketan 5,400.00 per kg 5,500.00 per kg 1 kw 0,98 kw 529,200.00 539,000.00 20,600.00 2 kg 10,800.00 0 0.00 
16 Kratingdaeng 24,500.00 per slop 25,000.00 per slop 10 slop 10 slop 245,000.00 250,000.00 5,000.00 0 0.00 0 0.00 
17 Kopi 11,000.00 per kg 11,500.00 per kg 140 kg 141 kg 1,551,000.00 1,621,500.00 59,500.00 4 kg 44,000.00 5 kg 55,000.00 
18 Permen 3,400.00 per pak 3,500.00 per pak 60 pak 61 pak 207,400.00 213,500.00 12,900.00 5 pak 17,000.00 6 pak 10,200.00 
19 Jagung 2,000.00 per kg 2,100.00 per kg 300 kg 299 kg 598,000.00 627,900.00 31,900.00 2 kg 4,000.00 1 kg 2,000.00 
20 Sabun Mandi 2,000.00 per biji 2,000.00 per biji 144 biji 141 biji 282,000.00 282,000.00 6,000.00 13 biji 26,000.00 10 biji 20,000.00 
21 Sabun Cuci 1,800.00 per biji 2,000.00 per biji 60 biji 60 biji 108,000.00 120,000.00 12,000.00 0 0.00 0 0.00 

            3,653,148,400.00 3,678,786,300.00 30,553,950.00   17,516,300.00   12,600,250.00 
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TABEL 4.7 
PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN 

UD. X 
        
Persediaan Awal     12,600,250
Pembelian Bersih       
Pembelian       
   Kedelai Impor (15 x berangkat): 3,228,000,000     
        
   Kedelai Lokal 175,200,000     
        
   Gula 103,000,000     
        
   Beras 88,000,000     
        
   Barang Dagang Lainnya 58,948,400     
        
     Total Pembelian   3,653,148,400   
        
Beban Angkut Pembelian       
   Kedelai Impor       
   - Ongkos Sopir @150,000 2,250,000     
   - Solar @ 80 L x 4,500 5,400,000     
   - Biaya Perjalanan @ 100,000 1,500,000     
   - Uang Makan Sopir @ 100,000 1,500,000     
   - Ongkos Kuli 6,000@ton 3,600,000     
  14,250,000     
        
     Total Beban Angkut Pembelian  14,250,000   
          Pembelian Bersih     3,667,398,400
Barang Tersedia untuk Dijual     3,679,998,650
Persediaan Akhir     17,516,300
Harga Pokok Penjualan     3,662,482,350
        

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 

Data penjualan dan perhitungan Harga Pokok Penjualan merupakan 

informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dan melihat bukti-bukti 

transaksi yang disimpan oleh pemilik perusahaan selama bulan Februari 2009. 

Dari data penjualan tersebut dapat diketahui bahwa selama satu bulan omzet 

perusahaan bisa mencapai Rp 3.678.786.300,00. Dengan jumlah sebesar itu, 
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seharusnya UD. X sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, namun kenyataannya 

tidak. 

Untuk perhitungan Harga Pokok Penjualan, timbul biaya-biaya atas 

pembelian kedelai impor, karena perusahaan harus mengambil sendiri barang 

dagang dari pelabuhan ke gudang. Biasanya perusahaan mengambil barang 

dagang ke pelabuhan dalam waktu dua hari sekali, karena barang dagang yang 

dibeli terjual dalam waktu dua hari. Biaya ongkos sopir, solar, biaya perjalanan, 

uang makan sopir dan ongkos kuli hanya timbul dalam aktivitas pembelian 

kedelai impor. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang diberikan kepada sopir 

ketika akan mengambil kedelai ke pelabuhan. 

Barang dagang lain, seperti kedelai lokal, gula, beras, rokok, minyak, serta 

barang dagang yang lainnya biasanya diantarkan oleh supplier ke toko UD. X. 

Dengan demikian, biaya yang timbul adalah pembayaran atas faktur pembelian 

saja. Harga Pokok Penjualan yang telah dihitung kemudian akan dimasukkan ke 

Laporan Rugi Laba sebagai pengurang penjualan untuk menghitung laba kotor. 
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Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 

Data tentang pendapatan dari sewa truk diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan UD. X serta beberapa 

bukti yang ada, seperti bukti penerimaan barang, perjalanan, dan sebagainya. Pendapatan dihitung dari harga sewa dikalikan dengan jumlah 

muatan. Uang makan sopir dihitung berdasarkan jauh dekatnya tujuan pengiriman yang jumlahnya berkisar antara Rp 150.000,00; Rp 

250.000,00; Rp 500.000,00; sampai Rp 750.000,00 untuk setiap mobil yang berangkat. Begitu juga untuk biaya perjalanan, ongkos sopir, 

dan solar, perhitungannya didasarkan pada jauh dekatnya jarak yang ditempuh. 

 

 

TABEL 4.8 

PENDAPATAN DARI SEWA TRUK 

Biaya-biaya 

Waktu Muatan Jarak Tempuh 
Jumlah 
Mobil yg 

Disewakan 

Harga 
Sewa/ton/sak

Jumlah 
Muatan Pendapatan Uang 

Makan 
Sopir 

Biaya 
Perjalanan

Ongkos 
Sopir@300.000

Solar @ 
60/270/400 

L 

Laba 

Minggu k1 Pupuk Jombang-Wonosobo 2 7,300 900 13,140,000 1,500,000 500,000 600,000 3,600,000 7,440,000 
  Bungkil Surabaya-Semarang 3 93,000 41 11,439,000 750,000 600,000 900,000 3,645,000 6,144,000 
Minggu k2 Pupuk Perak-Salatiga 1 7,300 700 5,110,000 250,000 250,000 300,000 1,125,000 3,435,000 
  Beras Jombang-Pare 4 600,000 1 2,400,000 400,000 200,000 500,000 1,080,000 420,000 
  Beras Jombang-Yogyakarta 2 93,000 40 7,440,000 1,000,000 500,000 600,000 3,600,000 2,240,000 
Minggu k3 Bungkil Surabaya-Semarang 4 93,000 43 15,996,000 1,000,000 800,000 1,200,000 4,860,000 8,936,000 
Minggu k4 Pupuk Jombang-Wonosobo 3 7,300 900 19,710,000 2,250,000 750,000 900,000 5,400,000 11,160,000 
  Beras Jombang-Mojokerto 3 600,000 1 1,800,000 300,000 150,000 375,000 810,000 315,000 

  
TOTAL 77,035,000 7,450,000 3,750,000 5,375,000 24,120,000 40,090,000 
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TABEL 4.9 

DAFTAR AKTIVA TETAP DAN BEBAN PENYUSUTANNYA 

Nama Aktiva Tahun 
Pembelian 

Harga 
Perolehan 

Umur Ekonomis 
(thn) Nilai Sisa Penyusutan/ 

tahun 
Penyusutan/ 

bulan 
Penyusutan/ 

bulan tiap 
Aktiva 

Truk Gandeng Januari 2000 150,000,000 15 0 10,000,000 833,333
Truk Gandeng Januari 2002 250,000,000 15 0 16,666,667 1,388,889
Truk Gandeng Maret 2003 300,000,000 15 0 20,000,000 1,666,667
Truk Gandeng Mei 2003 300,000,000 15 0 20,000,000 1,666,667
Truk Gandeng Juni 2003 270,000,000 15 0 18,000,000 1,500,000
Truk Engkel Maret 2004 220,000,000 15 0 14,666,667 1,222,222
Truk Diesel Agustus 2001 125,000,000 10 0 12,500,000 1,041,667

Truk Diesel 
 September 

2007 63,000,000 10 0 6,300,000 525,000

9,844,444 

Gudang 1997 82,144,000 20 0 4,107,200 342,267 342,267 
Toko 1980 16,428,800 20 0     
     Nilai sisa akhir 
1995  4,107,200
     Renovasi tahun 
1996  10,000,000   
   14,107,200 20 0 705,360 58,780

58,780 

Peralatan 2007 1,000,000 5 0 200,000 16,667 16,667 
 

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 

Daftar aktiva dan beban penyusutan dihitung oleh penulis dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Metode tersebut 

ditentukan sendiri oleh penulis karena perusahaan tidak menghitung jumlah aktiva dan beban penyusutan atas aktiva tersebut. 
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TABEL 4.10 
UD. X 

Laporan Rugi Laba Sebelum Tax Planning 
Untuk Periode Yang Berakhir 28 Februari 2009 

  
Komersial Koreksi Fiskal 

 
Pendapatan:     
Pendapatan dari Penjualan 3,678,786,300  3,678,786,300  
      
HPP 3,662,482,350  3,662,482,350  
      
Laba Kotor 16,303,950  16,303,950  
Beban Operasi:     
Beban Penjualan:     
Beban Ongkos Sopir 7,750,000  7,750,000  
Beban Gaji Karyawan 1,710,000  1,710,000  
Beban Bahan Bakar 29,250,000  29,250,000  
Beban Perjalanan 5,175,000 1,350,000 3,825,000  
Beban Uang Makan Sopir 8,875,000 8,875,000 0  
Beban Ongkos Kuli 3,788,400  3,788,400  
Beban Penjualan Rupa-rupa 0  0  
  56,548,400  46,323,400  
      
Beban Administrasi:     
Beban Asuransi Jiwa Karyawan 114,583  114,583  
Beban Asuransi Kendaraan 66,667  66,667  
Beban Penyusutn-Bangunan 401,047  401,047  
Beban Penyusutn-Kendaraan 9,844,444 (7,634,723) 17,479,167  
Beban Penyusutn-Prltan 16,667 6,250 10,417  
Beban Reparasi&Pemeliharaan     
     Ban Truk Gandeng 4,666,667  4,666,667  
     Ban Truk Engkel 400,000  400,000  
     Ban Truk Diesel 480,000  480,000  
     Oli Truk Gandeng@32 L 400,000  400,000  
     Oli Truk Engkel@32L 80,000  80,000  
     Oli Truk Diesel@8L 80,000  80,000  
Beban Listrik&Telepon 600,000 300.000 300,000  
Beban Pajak Bumi&Bangunan 181,193  181,193  
Beban Tunjangan Kesehatan 0  0  
Beban Administrasi Rupa-rupa 350,000  350,000  
  17,681,267  25,009,740  
Total Beban Operasi 74,229,667  71,333,140  
Laba Bersih Operasi (57,625,717)  (55,029,190)  
Pendapatan dan Beban Lain:     
Pendapatan Sewa 77,035,000  77,035,000  
      
Biaya Pengobatan Karyawan 500,000 500,000 0  
        
Laba Bersih Sebelum Pajak 18,609,283  22,005,810  
         

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis. 
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Laporan Rugi Laba di atas merupakan Laporan Rugi Laba Setelah dan 

Sebelum Dilakukan Koreksi yang disusun oleh penulis berdasarkan data-data 

yang diperoleh. Untuk menghitung PPh Terutang, perlu dilakukan rekonsiliasi 

fiskal terlebih dahulu untuk mendapatkan Laba Fiskalnya. Dari Laporan Rugi 

Laba yang telah disusun peneliti di atas, ada beberapa biaya yang tidak boleh 

diakui menurut peraturan perpajakan atau biasa disebut non-deductible expenses 

dan harus dikoreksi. Keterangan untuk masing-masing akun dalam Laporan Rugi 

Laba adalah: 

a. Pendapatan dari Penjualan UD. X dapat diketahui oleh peneliti dari 

keterangan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, karyawan, dan bukti 

transaksi yang disimpan oleh pemilik, seperti bukti penjualan, bukti 

pembelian, dan bukti pengiriman barang. Dari bukti-bukti tersebut, penulis 

dapan menyusun Tabel 4.6 tentang Data Penjualan UD. X selama bulan 

Februari 2009. 

b. Beban Ongkos Sopir merupakan gaji kepada para sopir yang bekerja di 

UD. X dan ongkos tersebut dibayar di depan ketika sopir akan 

mengantarkan barang dagang ke pembeli. Bukti transaksi atas beban 

tersebut adalah kwitansi yang dibuat oleh perusahaan ketika memberikan 

uang kepada sopir-sopirnya. Dengan mendapatkan ongkos sebesar Rp 

75.000,00 – Rp 125.000,00 perhari selama bekerja, para sopir tidak perlu 

membayar PPh Pasal 21 karena upah perharinya tidak lebih dari Rp 

150.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a, yang 

menyebutkan bahwa 

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau 
tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 
borongan, uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan 
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secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal1 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan 
atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp150.000,00 (seratus 
lima puluh ribu rupiah).” 

 

c. Beban Gaji Karyawan adalah beban gaji yang dibayarkan UD. X kepada 

para karyawan yang bekerja di toko dengan perhitungan Rp 450.000 x 3 

karyawan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Rp 15.000 x 6 hari x 3 

karyawan dibayarkan setiap minggu.bukti transaksi atas beban tersebut 

adalah kwitansi yang dibuat oleh perusahaan. 

d. Beban Bahan Bakar langsung diberikan kepada sopir ketika akan 

berangkat dan setelah sampai kembali di perusahaan, para sopir akan 

memberikan bukti pembelian bahan bakar tersebut. 

e. UD. X membayar Beban Perjalanan merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan yang diberikan kepada sopir untuk membayar biaya-biaya 

yang diperlukan selama perjalanan, seperti biaya tol, timbangan, dan uang 

tambahan yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman bagi 

para kuli angkut. Makanan dan minuman ini di luar ongkos kuli yang telah 

diberikan dan tidak ada bukti transaksi atau bukti nominatif. Selain itu, 

makanan dan minuman tersebut sebenarnya tidak wajib diberikan, hanya 

sebagai bentuk penghargaan terhadap kuli angkut yang telah bekerja. 

Dalam peraturan perpajakan hal tersebut bisa disebut sebagai natura atau 

kenikmatan. Sedangkan untuk biaya tol dan timbangan terdapat bukti 

nominatifnya. Besarnya biaya tol dan timbangan adalah Rp 2.400.000,00 

dan besarnya uang untuk membeli makanan dan minuman bagi para kuli 

angkut adalah Rp 1.350.000,00. Makanan dan minuman yang tidak wajib 

diberikan ini bisa dikatakan sebagai natura atau kenikmatan, sehingga 
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harus dikoreksi fiskal. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyatakan 

“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”. 
 

f. UD. X memberikan uang makan kepada para sopir dan karyawannya 

sebesar Rp 8.875.000,00 per bulan. Uang makan tersebut diberikan 

bersamaan dengan uang perjalanan dan ketika berlebih tidak diminta 

kembali oleh pemilik perusahaan. Dengan kata lain pemilik memberikan 

kebebasan kepada para sopir dalam menggunakannya. Selain itu, tidak ada 

bukti transaksi atas pemberian uang makan tersebut. Berdasarkan Surat 

Dirjen Pajak: S-260/PJ.313/1998 huruf c, disebutkan bahwa: 

“Apabila uang makan yang dibayarkan kepada sopir diberikan dalam 
bentuk tunai setiap hari tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan 
menjalankan tugas pengemudi atau tidak, maka uang makan tersebut 
merupakan unsur penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Apabila sopir 
tersebut hanya menerima uang makan kalau sedang menjalankan tugas 
mengemudi maka uang makan tersebut termasuk sebagai uang perjalanan  
sehingga bukan merupakan unsur penghasilan yang bersangkutan” 

 
Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa uang makan yang 

diberikan kepada sopir termasuk dalam biaya perjalanan. Dalam Surat 

Dirjen Pajak: S-260/PJ.313/1988 huruf b disebutkan pula bahwa: 

“Biaya-biaya yang dipergunakan dalam rangka operasional perusahaan 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang didukung 
bukti pengeluaran. Dengan demikian uang jalan yang diberikan kepada 
sopir dapat dibiayakan apabila pengeluaran seperti pembelian bahan 
bakar, pelumas, kernet, parkir, retribusi jalan dan jembatan timbang, uang 
makan didukung bukti-bukti yang sah.” 
 

Namun, selama ini pemilik perusahaan tidak menyediakan kuitansi atau 

bukti pembayaran lain atas uang makan yang telah diberikan dan para 

sopir yang telah menerima uang tersebut tidak pernah menyerahkan bukti 
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pembelian makanan dan minuman. Sehingga biaya tersebut tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan dan harus dikoreksi positif. 

g. Ongkos kuli merupakan ongkos yang diberikan kepada kuli yang 

mengangkut dan menurunkan barang dagang ke gudang UD. X. Ongkos 

tersebut merupakan gaji yang diberikan setiap harinya setelah para kuli 

menyelesaikan pekerjaan. Bukti pembayaran ongkos tersebut berupa 

kuitansi yang disediakan oleh pemilik perusahaan. 

h. Beban Asuransi Jiwa Karyawan dan Beban Asuransi Kendaraan 

merupakan biaya asuransi yang dibayar perusahaan setiap tahunnya Rp 

1.375.000 untuk Asuransi Jiwa Karyawan dan Rp 800.000 untuk Asuransi 

Kendaraan. UD. X menyimpan bukti atas pembayaran beban asuransi 

tersebut. 

i. Beban Penyusutan Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan UD. X dihitung 

oleh peneliti berdasarkan nilai masing-masing aktiva. Peneliti memperoleh 

keterangan tentang milai masing-masing aktiva berdasarkan keterangan 

dari pemilik perusahaan yang menginformasikan tentang harga beli 

masing-masing aktiva. Selanjutnya, peneliti menghitung besarnya 

penyusutan seperti pada Tabel 4.9. Besar beban penyusutan kendaraan 

UD. X, menurut perhitungan akuntansi komersial dengan metode 

penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp 9.844.444. Sedangkan besar 

beban penyusutan kendaraan UD. X apabila dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dengan tarif 12,5% adalah sebesar Rp 17.479.167. 

Dari kedua perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 7.634.723. Selisih 

tersebut menurut peraturan perpajakan harus dikoreksi fiskal negatif. Besar 



67 

 

beban penyusutan peralatan UD. X, menurut perhitungan akuntansi 

komersial dengan metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp 

16.667. Sedangkan besar beban penyusutan peralatan UD. X apabila 

diihitung berdasarkan peraturan perpajakan dengan tarif 12,5% adalah 

seebsar Rp 10.417. Dari kedua perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 

6.250. Selisih tersebut menurut peraturan perpajakan harus dikoreksi fiskal 

positif. 

j. Beban Listrik, Air, dan Telepon yang dibayarkan perusahaan adalah 

sejumlah Rp 400.000 untuk rumah beserta tokonya. Menurut perkiraan Rp 

100.000 dari biaya tersebut digunakan untuk keperluan toko. Sedangkan 

untuk gudang tempat penyimpanan persediaan, UD. X membayar 

sejumlah Rp 200.000. setiap bulan UD. X menyimpan bukti pembayaran 

listrik, air, dan telepon, dan rata-rata jumlah yang dibayarkan sesuai 

dengan jumlah yang tersebut di atas. Karena sejumlah Rp 300.000 

digunakan untuk keperluan pribadi pemilik, maka jumlah tersebut harus 

dikoreksi 

k. Beban Pajak Bumi dan Bangunan diketahui oleh peneliti dari bukti 

pembayaran PBB. Jumlah dalam Laporan Rugi Laba di atas sudah 

termasuk beban PBB untuk toko dan gudang UD. X. Untuk toko, beban 

PBB dihitung sepertiga dari jumlah PBB yang harus dibayar atas rumah 

pemilik UD. X. 

l. Beban Administrasi Rupa-rupa merupakan biaya untuk mengurus surat-

surat kendaraan, misalnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Atas 
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transaksi ini, UD. X memiliki bukti pembayaran berupa kwitansi dan 

jumlah yang tertera di STNK. 

m. Pendapatan Sewa UD. X diperoleh dari hasil menyewakan mobil kepada 

orang lain untuk keperluan pengangkutan barang dagangan. Untuk rincian 

perhitungannya dibuat oleh peneliti pada Tabel 4.8. Peneliti memperoleh 

data tentang pendapatan sewa dari bukti-bukti yang disimpan oleh pemilik 

dan keterangan karyawan perusahaan. 

n. UD. X memberikan biaya penggantian pengobatan secara cuma-cuma 

kepada karyawannya sebesar Rp 500.000,00 selama satu bulan. Biaya 

pengobatan diberikan langsung kepada rumah sakit dan dokter, di mana 

bagi karyawan hal tersebut merupakan natura atau kenikmatan yang tidak 

dikenakan PPh. Bagi perusahaan, biaya tersebut juga tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung PKP dan PPh terutang. 

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2000, sehingga biaya pengobatan tersebut harus dikoreksi 

positif. 

Berdasarkan penjelasan tentang non-deductible expenses di atas, maka 

penulis menyusun Laporan Rugi Laba Fiskal yang akan disajikan pada Tabel 

4.11. Menurut Laporan Rugi Laba Fiskal tersebut, maka dapat diketahui besar 

PPh Terutang yang harus dibayar oleh UD. X, yaitu: 
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Laba per bulan =    Rp   22.005.810,00 

Laba per tahun  =    Rp 242.949.714,00 

PTKP   = 15.840.000 

    1.320.000     

    1.320.000 x 3  Rp   21.120.000,00 

PKP   =    Rp 242.919.714,00 

PPh Terutang/tahun =    Rp   31.442.457,00 

Kredit Pajak (PPh 23) = 2% x 77.035.000 Rp     1.540.700,00 

PPh Pasal 25/tahun =    Rp     1.500.000,00 

PPh Pasal 29  =    Rp   28.401.757,00 

 

4.3.2 Strategi-Strategi Perencanaan Pajak yang Sebaiknya Dilakukan oleh 

Perusahaan 

Berdasarkan data tentang besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang 

dihitung berdasarkan data yang ditunjukkan oleh perusahaan terhadap petugas 

pajak dengan menyembunyikan sebagian aktivitas perusahaan apabila 

dibandingkan dengan Laporan Rugi Laba yang seharusnya dibuat perusahaan 

dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan telah menunjukkan bahwa 

selama ini UD. X telah melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini sangat 

berisiko bagi UD. X apabila terdapat pemeriksaan mendadak seperti yang pernah 

terjadi pada tahun 2000, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi. Dalam 

tulisan ini, penulis akan merekomendasikan beberapa cara atau strategi untuk 

memperkecil PPh Terutang. Cara-cara tersebut tidak melanggar peraturan 

perpajakan sehingga perusahaan dapat menghindari tax evasion dan beralih 
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menerapkan tax planning. Tax planning yang direkomendasikan penulis adalah 

dengan cara meminimalkan non-deductible expenses, yaitu: 

a. UD. X membayar biaya tambahan untuk membeli makanan dan minuman 

bagi para kuli kuli angkut sebesar Rp 1.350.000,00. Makanan dan 

minuman untuk kuli angkut merupakan bentuk penghargaan terhadap para 

kuli yang telah membantu mengangkut barang. Biaya tersebut sebenarnya 

tidak wajib diberikan sehingga bisa dikatakan sebagai natura atau 

kenikmatan dan  menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2000 harus dikoreksi fiskal. Karena dikoreksi fiskal, maka biaya 

operasi dalam Laporan Rugi Laba akan berkurang, laba perusahaan akan 

meningkat, dan pajaknya juga bertambah. Untuk menghindari hal tersebut, 

makanan dan minuman untuk kuli angkut sebaiknya dianggap sebagai 

ongkos kuli yang dibayarkan berupa uang dan langsung ketika mereka 

bekerja serta dibuatkan bukti nominatifnya. Dengan demikian, ongkos kuli 

akan bertambah menjadi Rp 5.138.400,00 dan perusahaan tidak perlu lagi 

memberikan makanan dan minuman sehingga uang perjalanan menjadi Rp 

3.825.000,00. Ongkos kuli yang dibayarkan dapat dibiayakan karena 

berkenaan dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan. 

o. UD. X memberikan uang makan kepada para sopir dan karyawannya 

sebesar Rp 8.875.000,00 per bulan dan diberikan bersamaan dengan uang 

perjalanan. Uang makan ini menurut peraturan perpajakan merupakan 

biaya perjalanan yang harus ada bukti nominatifnya.  Namun, perusahaan 

tidak memiliki bukti nominatif atas transaksi tersebut sehingga uang 
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makan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Akibatnya, laba 

perusahaan akan meningkat, begitu juga pajak penghasilan yang terutang. 

Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan sebaiknya memberikan uang 

makan dengan disertai bukti nominatif yang mendukung. Berdasarkan 

Surat Dirjen Pajak: S-260/PJ.313/1998 huruf c, disebutkan bahwa: 

“Apabila uang makan yang dibayarkan kepada sopir diberikan dalam 
bentuk tunai setiap hari tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan 
menjalankan tugas pengemudi atau tidak, maka uang makan tersebut 
merupakan unsur penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Apabila sopir 
tersebut hanya menerima uang makan kalau sedang menjalankan tugas 
mengemudi maka uang makan tersebut termasuk sebagai uang perjalanan  
sehingga bukan merupakan unsur penghasilan yang bersangkutan” 
 

Dengan menyertakan bukti nominatif atas pemberian uang makan, maka 

biaya perjalanan akan bertambah menjadi Rp 12.700.000,00. 

b. UD. X memberikan biaya penggantian pengobatan secara cuma-cuma 

kepada karyawannya sebesar Rp 500.000,00 selama satu bulan. Biaya 

pengobatan diberikan langsung kepada rumah sakit dan dokter, di mana 

bagi karyawan hal tersebut merupakan natura atau kenikmatan. Bagi 

perusahaan, biaya penggantian obat merupakan biaya yang tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan menurut aturan perpajakan. Hal ini akan 

berdampak pada menurunnya biaya, meningkatnya laba perusahaan dan 

bertambahnya pajak penghasilan terutang. Supaya biaya tersebut dapat 

dikurangkan, maak sebaiknya perusahaan membayar tunjangan kesehatan 

untuk para karyawan dan menghapus biaya penggantian obat kepada 

rumah sakit dan dokter. Tunjangan kesehatan merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a. dengan cara mengalokasikan biaya penggantian 

obat ke biaya tunjangan kesehatan karyawan, maka biaya pengobatan 
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karyawan dihilangkan dan muncul biaya tunjangan karyawan sebesar Rp 

500.000,00 per bulan. Dengan cara tersebut, biaya untuk mengobati 

karyawan dapat tetap mengurangi penghasilan sehingga memperkecil 

pajak yang harus dibayar. 

Berikut akan disajikan tabel Laporan Rugi Laba Fiskal Sebelum dan 

Setelah Tax Planning. Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, dapat dihitung pajak yang 

harus dibayar oleh UD. X setelah dilakukan tax planning  yaitu: 

Laba per bulan =    Rp   11.280.811,00 

Laba per tahun  =    Rp 135.369.726,00 

PTKP   = 15.840.000 

    1.320.000     

    1.320.000 x 3  Rp   21.120.000,00 

PKP   =    Rp 114.249.726,00 

PPh Terutang  =    Rp   12.137.459,00 

Kredit Pajak (PPh 23) = 2% x 77.035.000 Rp     1.540.700,00 

PPh Pasal 25 Bulanan =    Rp     1.500.000,00 

PPh Pasal 29  =    Rp     9.096.759,00 

Jumlah pajak yang harus dibayar tersebut lebih rendah sebesar Rp 28.401.757,00 

dikurangi Rp 9.096.759,00. Dapat disimpulkan bahwa dengan upaya tax planning 

dengan cara menghindari non-deductible expenses, maka UD. X bisa menghemat 

pajak sebesar Rp 19.304.998,00. Selain itu, UD. X juga bisa menghindari upaya 

tax evasion yang melanggar peraturan perpajakan dan sangat berisiko bagi UD. X. 
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TABEL 4.11 
UD. X 

Laporan Rugi Laba Setelah Tax Planning 
Untuk Periode Yang Berakhir 28 Februari 2009 

  
Sebelum Tax 

Planning Setelah Tax Planning
 

Pendapatan:    
Pendapatan dari Penjualan 3,678,786,300 3,678,786,300  
     
HPP 3,662,482,350 3,662,482,350  
     
Laba Kotor 16,303,950 16,303,950  
Beban Operasi:    
Beban Penjualan:    
Beban Ongkos Sopir 7,750,000 7,750,000  
Beban Gaji Karyawan 1,710,000 1,710,000  
Beban Bahan Bakar 29,250,000 29,250,000  
Beban Perjalanan 3,825,000 12,700,000  
Beban Uang Makan Sopir 0 0  
Beban Ongkos Kuli 3,788,400 5,138,400  
Beban Penjualan Rupa-rupa 0 0  
  46,323,400 56,548,400  
     
Beban Administrasi:    
Beban Asuransi Jiwa Karyawan 114,583 114,583  
Beban Asuransi Kendaraan 66,667 66,667  
Beban Penyusutn-Bangunan 401,047 401,047  
Beban Penyusutn-Kendaraan 17,479,167 17,479,167  
Beban Penyusutn-Peralatan 10,417 10,417  
Beban Reparasi&Pemeliharaan    
     Ban Truk Gandeng 4,666,667 4,666,667  
     Ban Truk Engkel 400,000 400,000  
     Ban Truk Diesel 480,000 480,000  
     Oli Truk Gandeng@32 L 400,000 400,000  
     Oli Truk Engkel@32L 80,000 80,000  
     Oli Truk Diesel@8L 80,000 80,000  
Beban Listrik&Telepon 300,000 300,000  
Beban Pajak Bumi&Bangunan 181,193 181,193  
Beban Tunjangan Kesehatan 0 500,000  
Beban Administrasi Rupa-rupa 350,000 350,000  
  25,009,739 25,509,739  
Total Beban Operasi 71,333,139 82,058,139  
Laba Bersih Operasi (55,029,189) (65,754,189)  
Pendapatan dan Beban Lain:    
Pendapatan Sewa 77,035,000 77,035,000  
     
Biaya Pengobatan Karyawan 0 0  
      
Laba Bersih Sebelum Pajak 22,005,810 11,280,811  
       

Sumber: Data perusahaan yang diolah oleh penulis 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

1. Upaya-upaya UD. X dalam meminimalkan pajak penghasilan adalah dengan 

tidak melaporkan semua aktivitas perdagangan yang dilakukannya. 

Langkah-langkah yang dilakukan pemilik perusahaan yaitu: 

a. Tidak melaporkan sebagian penjualan sehingga terkesan UD. X adalah 

toko yang memiliki omzet kecil. Padahal, menurut data yang diperoleh 

dan disusun menjadi Laporan Rugi Laba oleh peneliti, UD. X memiliki 

omzet lebih dari Rp 3.000.000.000,00 dalam satu bulan. 

b. UD. X pada kenyataannya membeli dan menjual kedelai impor serta 

menyewakan truk, namun tidak melaporkan aktivitas tersebut. 

c. Semua truk, baik truk gandeng, engkel, maupun truk diesel yang 

dimiliki UD. X diatasnamakan sopir-sopirnya, jadi seolah-seolah UD. 

X tidak memiliki aktiva tetap berupa kendaraan. Akibatnya perusahaan 

seolah-seolah tidak memiliki pendapatan dari sewa truk dan omzetnya 

kecil. Dengan demikian pendapatan UD. X kecil, labanya kecil, dan 

pajak penghasilan yang harus dibayar juga kecil. 

d. UD. X tidak membeli atau membangun gudang dengan ukuran luas. 

Selama ini yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan hanyalah 

gudang di belakang toko dengan ukuran 4x6 meter 2  dan merupakan 

bagian dari rumah pemilik. Namun pada kenyataannya UD. X membeli 

rumah, yang tanpa diinformasikan kepada petugas pajak rumah 

tersebut difungsikan sebagai gudang. 
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e. UD. X selalu melakukan pembelian truk bekas atau second dengan 

tujuan UD. X tidak perlu membayar PPN atau melaporkan PPN yang 

harus dibayar. Hal ini dikarenakan pemilik perusahaan khawatir 

apabila harus melaporkan PPN, maka petugas pajak akan mengetahui 

setiap pembelian truk, dan berdasarkan hal tersebut petugas pajak akan 

melakukan pemeriksaan atas harta dan penjualan perusahaan. 

2. Upaya-upaya UD. X dengan menyembunyikan sebagian aktivitas 

perdagangannya bertentangan dengan UU No. 10 tahun 1994 Pasal 4 yang 

menyebutkan bahwa “Yang menjadi Objek Pajak penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

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”. Dengan tidak 

melaporkan sebagian aktivitas perdagangannya untuk mengurangi jumlah 

pajak penghasilan yang harus dibayar, dapat dikatakan UD. X telah 

melakukan penyelundupan pajak (tax evasion). Hal ini akan mengakibatkan 

UD. X terkena sanksi administratifatau sanksi pidana. 

 

5.2 SARAN 

1. UD. X sebaiknya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK dan 

peraturan perpajakan sehingga tidak dianggap menyembunyikan sebagian 

aktivitas perdagangannya. Dengan membuat laporan keuangan, perhitungan 

untuk pajak penghasilan yang harus dibayar akan lebih mudah. 
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2. Untuk meminimalkan pajak penghasilan yang dibayar, UD. X sebaiknya 

menerapkan tax planning yang tidak melanggar peraturan perpajakan 

dengan cara: 

a. Biaya untuk membeli makanan dan minuman bagi para kuli angkut 

sebesar Rp 1.350.000 merupakan biaya yang tidak harus diberikan dan 

tidak ada bukti nominatif atas transaksinya. Biaya tersebut sebaiknya 

dibebankan sebagai ongkos kuli, sehingga bisa dianggap sebagai biaya 

operasional perusahaan. 

b. Biaya untuk membeli makanan dan minuman para sopir yang 

merupakan biaya perjalanan yang tidak ada bukti nominatifnya 

sebaiknya dibuatkan bukti nominatif yang mendukung. Dengan 

demikian, uang makan sopir merupakan biaya perjalanan yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan. 

c. Biaya pengobatan karyawan cuma-cuma yang langsung diberikan 

kepada dokter atau rumah sakit merupakan biaya yang tidak diakui 

menurut perpajakan. Supaya biaya tersebut menjadi biaya yang diakui, 

sebaiknya diberikan sebagai tunjangan kesehatan bagi para karyawan. 

karyawan. 
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