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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pajak 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Definisi Pajak dalam Undang – Undang no. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Selain itu Soemitro (1979 : 23) menyatakan bahwa : 

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang – undang 

(yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum” 

Dari kedua definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut: 
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1. Merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara. 

2. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya. 

3. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 

secara langsung. 

4. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak 

pusat dan pajak daerah. 

5. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan 

untuk public investment. 

 

2.1.2. Fungsi Pajak  

Menurut Dr. Mardiasmo (2009:02) pada umumnya dikenal dua fungsi utama 

dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi regulerend 

(mengatur). 

1. Fungsi Budgeter 

  Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluran – 

pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

  Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan 

untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara seperti 

tersebut di atas, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi 

mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan 

masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah.  

 

2.1.3. Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak tanpa hak pelimpahan.  

Contoh : Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan pada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yag berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  

Contoh : Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa 

memperhatikan wajib pajak.  

Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan barang mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

dipergunakan untuk rumah tangga negara.  

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri 

atas: 

 Pajak Provinsi Contoh Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor 

 Pajak Kabupaten/kota contoh Pajak hotel, restoran, hiburan. 

 

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tjahjono dan Husein (2009:19) menyatakan bahwa ada tiga cara dalam 

proses pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut : 

1. Stelsel Nyata (riil) 

  Pengenaan Pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang 

sesungguhnya diperoleh oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Dengan 
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demikian pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah 

diketahui penghasilan uang sesungguhnya. Keuntungan stelsel riil adalah 

besarnya pajak yang terutang menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang 

harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

2. Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel) 

  Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut 

tergantung bunyi Undang-undangnya. Tanpa menunggu akhir tahun dan 

tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. 

3. Stelsel Campuran 

  Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan 

pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang 

ditentukan dalam Undang-undang, dan kemudian dilakukan koreksi atas 

jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak. 

 

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak 

Berikut adalah 3 asas yang dijadikan landasan oleh negara Indonesia dalam 

mengenakan pajak, yaitu :  

1. Asas Domisili 

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. asas ini 

berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. 
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2. Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian 

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

dikenai pajak di Indonesian tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. 

3. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk 

membayar pajak. 

 

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak, menurut Achmad Tjahjono (2009:20) terdapat 

beberapa sistem pemungutan : 

1. Official Assesment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya adalah : 

 Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada pada fiskus 

 Wajib pajak bersifat pasif 
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 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya adalah : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri 

 Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
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2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak 

  Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk 

perlawanan tersebut adalah : 

a. tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

b. tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak. 

 

2.2.  Pajak Penghasilan 

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan 

perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
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Penghasilan, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas 

penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 

atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di 

luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang 

selama tahun pajak. 

 

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan 

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

menyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak meliputi : 

1. Orang Pribadi 

Orang Pribadi aalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak 

PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

3. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
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organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak 

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 



21 

 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

o. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

 

Tidak termasuk Subjek Pajak : 

1. Kantor perwakilan negara asing; 

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

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

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

a. bukan warga Negara Indonesia; dan 

b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar 

jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 
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c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. tidak menjalankan usaha; atau 

c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 

iuran para anggota; 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. bukan warga negara Indonesia; dan 

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

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

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

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

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; 

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

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 
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e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

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

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi 

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. Premi asuransi. 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
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16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.4. Biaya – Biaya yang Dapat Dikurangkan Sebagai Pengurang 

Penghasilan     Bruto 

 Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dalam Undang – Undang Pajak 

Penghasilan, biaya – biaya yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain : 

1. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak 

dengan Penghasilan Kena Pajak. 

2. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi 

dengan pengurang penghasilan bruto. 

3. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari : 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu 

biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang 

penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya 

yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
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penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya 

bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Termasuk 

biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak, kecuali pajak 

penghasilan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta 

yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak). 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing : 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia. 

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan 

kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat : 

 Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan 
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 Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak 

dipengaruhi hubungan istimewa 

 Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja 

(KEP - 545/PJ./2000) 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (KEP - 

238/PJ./2001) : 

 Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. 

 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. 

 Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat 

berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya). 

 Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-

nya). 

i. Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah ( SE - 

02/PJ.42/2002) dengan syarat : 

 Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 s.t.d.d. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
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 Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan 

PPh final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan 

penghasilan neto/khusus. 

 Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan. 

j. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun). 

k. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) khusus bagi WP orang pribadi. 

 

2.2.5. Biaya – Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Sebagai Pengurang 

Penghasilan Bruto 

  Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan 

Tahun 2009, yang termasuk biaya – biaya yang tidak dapat dikurangi 

sebagai pengurang penghasilan bruto adalah : 

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

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota. 

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha 

dengan hak opsi, dan asuransi. 
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b. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan 

dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

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

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

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan 

(wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi 

tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, 

maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif (SE - 

03/PJ.41/2003) 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam 

bentuk natura dan kenikmatan, kecuali : 

a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat 

kerja secara bersama-sama. 

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 

daerah tertentu. 

c. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan. 

d. Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo 

KEP - 213/PJ./2001 Jo SE - 14/PJ.31/2003 
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6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan yang dilakukan. 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat 

atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi 

pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang 

dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

8. Pajak Penghasilan 

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 

pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 

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

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

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

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

12. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan 

karena : 

a. Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali 

dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar. 
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b. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

13. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat 

final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan 

Neto, dan Norma Penghitungan Khusus. 

14. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan 

Obyek Pajak. 

15. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh 

tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh 

PPh Pasal 26 tersebut. 

 

2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

  Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan 

Penghasilan Kena  Pajak dengan tarif pajak. Penghasilan Kena Pajak adalah 

Penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  

  Berikut adalah daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat 

dikurangi dari penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi terhitung mulai 

1 Januari 2013 : 
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Tabel 2.1 

Besarnya PTKP Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Pertahun) 

Status PTKP 

Tidak Kawin/0 Rp 24.300.000,- 

Kawin/0 Rp 26.325.000,- 

Kawin/1 Rp 28.350.000,- 

Kawin/2 Rp 30.375.000,- 

Kawin/3 Rp 32.400.000,- 

   

  Keterangan : 

1. Untuk Diri WP OP : Rp 24.300.000,- 

2. Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin : Rp 2.025.000,- 

3. Tambahan bagi penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan 

suami : Rp 24.300.000,- 

4. Tambahan untuk anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan ( 

maksimal 3) : Rp 2.025.000,-/orang 

(Sumber : PMK RI Nomor 162/PMK.011/2012) 

 

   Setelah mengurangi PTKP, akan didapatkan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). PKP ini merupakan dasar untuk menentukan besarnya pajak 

terhutang. Dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 yang terhutang, 
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digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah presentase tertentu yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan.  

  Tabel 2.2 memperlihatkan tarif pajak untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri yang dijelaskan dalam pasal 17 Undang–Undang 

nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP. Terdapat lima 

lapisan tarif yang progresif, yaitu : 

 

Tabel 2.2 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5% 

di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 

250.000.000,- 
15% 

di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 

500.000.000,- 
25% 

di atas Rp 500.000.000,- 30% 

 

2.2.7. Subjek Pajak PPh Pasal 21 

  Subjek pajak PPh pasal 21 adalah penerima penghasilan yang 

dipotong PPh pasal 21, terdiri dari : 

1. Pegawai ( termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap, dan pegawai 

lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja kerja berkala). 
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2. Penerima pensiun. 

3. Penerima honorium. 

4. Penerima upah 

5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. 

  

2.2.8. Pengecualian Subjek Pajak PPh Pasal 21 

   Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah : 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik. 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
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2.2.9. Objek Pajak PPh Pasal 21 

  Penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, 

uang pensiun bulanan, upah, honorium ( termasuk honorium anggota 

dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 

lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan istri, 

tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan 

khusus, tunjangan transpor, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa 

jasa produksi gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan 

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan pengahasilan sejenis lainnya 

yang sifatnya tidak tetap; 

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; 

4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau 

Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis; 

5. Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari : 
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a. Tenaga ahli; 

b. Seniman; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, 

dan sosial; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya 

dalam segala bidang kegiatan; 

i. Peserta perlombaan; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 

m. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan 

kegitan sejenisnya. 

6. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 

gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang 

pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang 
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pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atas 

anak-anaknya. 

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa 

pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak 

Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit). 

8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan 

status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan. 

   Untuk keperluan menghitung PPh pasal 21, penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung beradasarkan nilai 

tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat 

pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. 

 

2.2.10. Pengecualian Objek Pajak PPh Pasal 21 

 Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah : 

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
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2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan 

kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan 

Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit). 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada 

badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa 

pun yang diberikan oleh Pemerintah; 

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; 

6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

 

2.2.11. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

 Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 

berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif 

sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto 

sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Namun pada tahun 2013 ini, 
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pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI 

No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan 

Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 

2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa  Wajib Pajak Pribadi dan Badan 

tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto 

tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan 

dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%. 

 

2.2.12. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan 

 Tata cara penghitungan pajak terhutang bagi Wajib Pajak Badan 

adalah : 

1. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak. 

2. Menentukan laba bruto dengan biaya – biaya yang menurut peraturan 

perpajakan dapat dikuruangkan. 

3. Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat 

menambah/mengurangi penghasilan bruto. 

4. Hasil pengurangan biaya – biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum 

pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena 

Pajak. 
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2.3. Manajemen Pajak 

2.3.1. Definisi Manajemen Pajak 

  Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat 

dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip oleh 

Suandy (2011:6) mendefinisikan Manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas 

yang diharapkan. 

 Selain itu Zain (2008:5) mendefinisikan manajemen pajak adalah 

merupakan suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik 

pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi 

seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

 Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang 

dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dikemudian hari, 

perusahaan tidak akan terkena sanksi-sanksi pajak. Secara umum 

penghematan pajak menganut prinsip “the last and latest”, yaitu membayar 

dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih 

diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. 
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2.3.2. Tujuan Manajemen Pajak 

 Menurut Suandy (2011:6) tujuan dari manajemen pajak dibagi 

menjadi dua, yaitu :  

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.  

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

 Tujuan manajemen pajak diatas mungkin tercapai melalui fungsi-

fungsi manajemen pajak, yaitu :  

1. Perencanaan pajak (tax planning)  

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementasion)  

3. Pengendalian pajak (tax control)  

 

2.4. Perencanaan Pajak 

2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak 

Zain (2008) mendefinisikannya sebagai;  

“Perencanaan  pajak adalah tindakan penstrukturan yang  terkait  

dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang  tekanannya  kepada  

pengendalian setiap transaksi yang  ada  konsekuensi pajaknya.  

Tujuannya  adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat 

mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke  pemerintah, 

melalui  apa  yang  disebut sebagai penghindaran pajak (tax  
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avoiadance) dan bukan  penyelundupan pajak (tax evasion) yang  

merupakan tindak pidana  fiskal yang  tidak  akan ditoleransi.  

Definisi lain dikemukakan oleh Suandy (2011:6), bahwa: 

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan.” 

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak 

Menurut James A.F. Stoner tujuan implementasi tax planning dalam 

kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax 

planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-

undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, 

bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan 

efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam memperoleh laba yang optimal. 

Sementara Mangoting (1999) mendeskripsikan tujuan dari penerapan 

pajak secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal – hal sebagai 

berikut : 

 Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali 

 Menghilangkan atau menghapus pajak selama tahun berjalan 
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 Menunda pengakuan penghasilan 

 Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain 

 Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk 

badan usaha baru. 

 Menghindari pajak ganda 

 Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau 

membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.. 

Sedangkan manfaat dari dilakukannya perencanaan pajak menurut 

Mangoting (1999) adalah : 

 Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang 

dapat dikurangi 

 Mengatur aliran kas 

 

2.4.3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak 

Suandy (2009:10) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari 

dilakukannya suatu perencanaan pajak ada 3 (tiga), yaitu:  

1. Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy) 

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang 

hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor yang mendorong 

dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain : Pajak yang akan 

dipungut, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. 
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2. Undang-undang Perpajakan (Tax Law) 

Kenyataan menunjukkan di manapun kita berada tidak ada undang-undang 

yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam 

pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan 

Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan DIrektur 

Jendral Pajak), bukan hal yang jarang terjadi apabila ketentuan pelaksanaan 

tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena telah 

disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai 

tujuan lain yang ingin dicapainya. Kegiatan seperti inilah yang pada 

akhirnya menciptakan celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk 

merencanakan perencanaan pajak yang baik. 

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah 

memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi 

dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi 

perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara 

cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam 

ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Untuk 

memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi 

hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) 

dengan memanfaatkan: 
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 Perbedaan tarif pajak (Tax Rates) 

 Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak 

(Tax Base) 

 Loopholes (celah) , Shelters ( berlindung) dan Havens 

 

2.4.4. Strategi untuk Mengefisiensikan PPh Terutang 

Menurut Laurens Silitonga dalam jurnal EMBA (2013) terdapat lima 

cara untuk mengefisiensikan beban pajak, yaitu : 

1. Tax Saving  

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya 

perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100 juta 

dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi 

tunjangan dalam bentuk uang. 

2. Tax Avoidance  

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari 

pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. 

Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah 

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena 

natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi 

penghematan pajak.  
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3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan 

Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari 

timbulnya sanksi perpajakan, antara lain: 

a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan 

b. Sanksi pidana atau kurungan 

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang 

berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini 

dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas 

waktu tang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, 

penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah 

penyerahan barang. 

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran 

pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. 

Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri 

atas perjalanan dinas pegawai. 
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2.4.5. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak 

1. Menganalisis Informasi yang ada (Analysis of the existing data base) 

Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis 

komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan 

menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Adalah 

juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan 

suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin 

terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-

faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu : 

a. Fakta yang relevan 

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin 

kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan 

perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar 

menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun 

eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan 

menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang 

mempunyai dampak dalam perpajakan. 

b. Faktor Pajak 

Dalam menganalis setiap permasalahan yang dihadapi dalam 

penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal 
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yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap 

tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap 

fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang 

domestik maupun mancanegara. 

c. Faktor non Pajak lainnya 

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam 

penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain permasalahan badan 

hukum, mata uang dan nilai tukar, pengendalian devisa, program 

insentif investasi, serta faktor non pajak lainnya. 

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak 

(Design of one or more possible tax plans). 

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan 

berikut ini: 

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 

b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau 

menjadi residen dari negara tersebut. 

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. 

d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus 

dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau 

kombinasi dari semuanya itu. 
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e. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (Evaluating a tax plan). 

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil 

dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi : 

a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan, 

b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil 

dengan baik 

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal. 

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak 

(Debugging the tax plan). 

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya 

harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian 

keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai 

dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai 

rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentu perencanaan pajak 

yang diinginan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya 

perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan 

penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. 

Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana 
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tersebut harus tetap dijalankan. Karena begaimanapun juga kerugian yan 

ditanggung merupakan kerugian minimal. 

5. Memutakhirkan rencana pajak (Updating the tax plan). 

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 

berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan 

yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara 

dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak 

terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan 

perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun 

aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran 

dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan 

sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan 

memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang 

maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu 

mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada 

saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh 

manfaat yang potensial. 

 

2.4.6. Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Tunjangan Pajak 

Selain dengan pemberian natura dan kenikmatan, perencanaan pajak 

dapat juga dilakukan melalui pemberian tunjangan pajak yang nantinya akan 
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dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (taxable), dapat 

dikurangkan (taxable). Sebagai contoh adalah pengolahan PPh 21 yang lebih 

efisien, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara 

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang 

menyebutkan antara lain : 

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, 

uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium 

anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, 

uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, 

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan 

jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa 

jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari 

raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan 

sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; 
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c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; 

d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau 

Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis; 

e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan 

yang dilakukan oleh Wajib Paja dalam negeri, yang terdiri dari : 

1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7). 

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya. 

3. Olahragawan 

4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator. 

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer 

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi, dan sosial. 
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7. Agen iklan 

8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada 

suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas 

lainnya dalam segala bidang kegiatan. 

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 

10. Peserta perlombaan. 

11. Petugas penjaja barang dagangan. 

12. Petugas dinas luar asuransi. 

13. Peserta pendidikan, pelatihan, penegangan. 

14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya. 

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait 

dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil 

serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau 

dudan dan atau anak-anaknya. 

Dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, 

yaitu : 

1. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pegawai. 
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Pajak Penghasilan pasal 21 dipotongkan pada gaji (Take Home Pay) 

tetapi hambatan dalam penerapan ini adalah pada umumnya 

karyawan enggan apabila gaji bulanan dipotong perusahaan. 

2. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. 

Dalam hal ini Pajak Penghasilan pasal 21 akan diperlakukan sebagai 

beban Pajak Penghasilan yang akan merugikan secara fiskal, karena 

menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruh (h). 

Beban Pajak adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan 

di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan 

3. Pajak Penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. 

Pemberian tunjangan pajak ini diharapkan dapat mengurangi jumlah 

Pajak Penghasilan pasal 25 ditanggung perusahaan dengan 

mengalihkan kepada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayar 

oleh karyawan akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat 

meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. 

4. Pajak Penghasilan pasal 21 di Gross Up 

Metode Gross Up merupakan suatu konsep atau metode manajemen 

untuk efisiensi dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang 

dipotong oleh pemberi kerja, dimana dengan metode Gross Up akan 
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dapat menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayarkan oleh 

pemberi kerja akan sama besarnya dengan Pajak Penghasilan pasal 

21 yang dibayarkan oleh pegawai tetap. 

Keuntungan dari Metode Gross Up : 

a. Perusahaan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan Pajak 

Penghasilan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan meskipun 

harus membayar Pajak Penghasilan pasal 21 lebih besar daripada 

dengan menerapkan perhitungan tanpa tunjangan pajak. 

b. Penerima penghasilan tidak membayar Pajak Penghasilan pasal 

21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam 

menetapkan  penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja atau 

pemotong pajak. (Lubis, 2001:31) 
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2.5. Kerangka Pemikiran 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai perbandingan 

antara lain : 

1. Penelitian dari Inna Maratta (2007) 

Penelitian ini berjudul “Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak 

Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Coddasindo Eratama Kreasi, Surabaya)”. 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan lebih tepat 

menggunakan metode gross-up untuk perhitungan PPh21 karyawan. Karna 

dengan penerapan metode tersebut, jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayar menjadi lebih rendah. 

2. Penelitian dari Murih Yuwono (2011) 

Penelitian ini berjudul Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak 

Penghasilan (Studi Kasus Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta 

Indah). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan memberikan 

tunjangan pajak kepada karyawan dapat memberikan penurunan jumlah  Pajak 

Penghasilan yang harus ditanggung perusahaan menjadi Rp 653.062.690. Hal 

ini dikarenakan tunjangan pajak karyawan dapat dilaporkan sebagai biaya pajak 

dan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Sehingga secara otomatis 

jumlah Pajak Penghasilan terutangnya menjadi semakin kecil 

 


