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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE TAX PLANNING APPLICATION ARTICLE 21 INCOME TAX 

IN OPTIMIZING EFFICIENCY BUSINESS ENTITY INCOME TAX EXPENSE 

(Case Study On PT. XYZ) 

 

By 

ROY CHANDRA SIHOTANG 

 

Tax is a deduction of corporate income, therefore the company needs a way that can be used for 

the tax expense efficiency. One of the ways that is used for the tax expense efficiency is through 

tax planning. The purpose of this research is to know the application tax planning article 21 

income tax can make the corporate income tax expense efficient and find out whether there are 

significant differences in the efficiency of corporate income tax before and after the application 

of tax planning and analyze the components of PT. XYZ that can be used to save income tax 

payable. The data used are financial data of PT. XYZ fiscal year 2013-2015. 

 

These results of research indicate that the tax planning of article 21 income tax is able to make 

the income tax efficient as well as there are significant differences in the efficiency of corporate 

income tax before and after the application of tax planning with the amount of savings earned by 

the company IDR 10.541.000 in 2013, IDR 21.355.750 in 2014, and IDR 24.474.000 in 2015. 

Alternative of tax planning used is tax planning of article 21 income tax with calculations using 

the gross-up methods and maximize deductible expense.  

 

Keywords: Tax Planning, Tax Efficiency, article 21 income tax. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH PASAL 21 

DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA 

(Studi Kasus Pada PT. XYZ) 

 

Oleh 

ROY CHANDRA SIHOTANG 

 

Pajak merupakan pengurang pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan 

suatu cara yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu melalui perencanaan pajak (tax planning). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning PPh pasal 21 dapat 

mengefisienkan pajak penghasilan badan dan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan 

efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning serta menganalisa 

komponen dari PT. XYZ yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. 

Data yang digunakan adalah data keuangan PT. XYZ tahun buku 2013-2015 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pajak (tax planning) PPh pasal 21 mampu 

mengefisienkan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak 

penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning dengan besarnya penghematan 

pajak yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 

21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000. Alternatif perencanaan pajak yang digunakan 

adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode gross-

up dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan.  

 

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Tax Planning, Efisiensi Pajak, Pajak Penghasilan Badan,  

         PPh pasal 21. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu perusahaan melakukan upaya untuk 

memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan 

mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan 

mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.  

Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh 

ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya terdapat 

perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak 

berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak 

berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah 

memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaran pemerintah yang sebagian 

besar berasal dari penerimaan pajak. 

Cara wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata 

dari ketidaksukaan wajib pajak untuk membayar pajak. Masyarakat tidak suka 

membayar pajak dan Pemerintah tidak suka memaksa warganya untuk membayar 

pajak. Akan tetapi, pajak itu diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan 

juga untuk memastikan bahwa beban tersebut terdistribusikan secara merata. 
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Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi 

jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. Self assessment system 

yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam 

usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Dalam 

mewujudkan keuntungan tersebut, perlu adanya upaya mengelola kewajiban 

perpajakan agar beban pajak dapat ditekan. 

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara 

legal melalui perencanaan pajak (Tax Planning). Perencanaan pajak merupakan 

langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi 

masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. 

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu 

transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, 

apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, 

selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana 

pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama. 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan 

berlokasi dibandar lampung. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya menganut asas self assessment system yang berlaku di Indonesia. 

Dalam aktivitas usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampu 
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menghasilakan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. 

PT. XYZ belum memaksimalkan efisiensi beban pajak penghasilannya, hal ini 

terlihat dari pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 yang belum efisien dan 

beban yang terkoreksi fiskal yang masih dapat dimaksimalkan sebagai beban yang 

dapat dikurangkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Debora (2012) tentang Perencanaan Pajak PPh 

pasal 21 untuk mengoptimalkan Pajak penghasilan (Studi Kasus PT. A) yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan sudah 

tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutangnya. Hasil penelitian Penerapan 

Tax Planning dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutangnya dengan 

pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura. Penelitian yang dilakukan oleh 

Imam (2013) melakukan penelitian tentang penerapan Perencanaan Pajak PPh 

pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan . Hasil 

penelitian dengan penerapan metode Gross Up menghasilkan tax saving. Sehingga 

terdapat penghematan pembayaran pajak setelah penerapan tax planning PPh 

Badan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) melakukan penelitian tentang 

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh pasal 21 dalam Upaya Efisiensi Beban 

Pajak pada CV. Sinter. Hasil penelitian menunjukan Dengan menerapkan 

perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan CV. Sinter dapat mengefisiensi beban 

pajak. 

Penulis tertarik meneliti penerapan Tax Planning pada PPh Pasal 21 PT. XYZ 

dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan badan guna melihat penghematan 

pajak yang timbul yang dimana perusahan belum sepenuhnya memaksimalkan 
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perencanaan pajak. Dengan demikian beban/kas yang dikeluarkan untuk 

membayar pajak dapat ditekan dan saving yang timbul dari Tax Planning dapat 

dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya. 

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam 

perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (loopholes) 

yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun 

lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek 

yang diinginkan.  

Perencanaan pajak (tax planning) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan 

manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan 

peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan 

pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen 

pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat 

pajak yang paling efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul :“ ANALISIS PENERAPAN 

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPH PASAL 21 DALAM 

UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA 

(Studi Kasus Pada PT. XYZ)” 
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1.2 Rumusan dan Batasan Masalah  

1.2.1  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok 

yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan tax planning untuk pajak penghasilan badan pada PT. XYZ 

sudah efisien? 

2. Apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan pada 

PT. XYZ sebelum dan setelah penerapan tax planning? 

3. Komponen apakah dari perusahaan yang dapat digunakan untuk menghemat 

pajak penghasilan terutang Perusahaan? 

 

1.2.2  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yakni penulis melakukan analisis tax 

planning terbatas pada: bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Terutang 

perusahaan secara benar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, 

pemilihan nama akun yang tepat bagi perusahaan dalam memaksimalkan 

deductible expense, dan pemilihan alternatif pemotongan PPh pasal 21 

(ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, atau pemberian tunjangan).  

  

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui penerapan tax planning dapat mengefisienkan pajak 

penghasilan pada perusahaan yang diteliti. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak 
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penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning pada 

perusahaan yang diteliti. 

3. Mencari dan menganalisa komponen dari perusahaan yang dapat digunakan 

untuk menghemat Pajak Penghasilan Terutang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan 

informasi tentang perencanaan pajak guna melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang tax planning PPh pada Badan Usaha serta untuk melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tax planning PPh 

pada Badan Usaha. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan dalam 

merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha 

menerapkan tax planning yang sesuai dengan kondisi yang ada di 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Pajak 

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber 

dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat 

balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan  

Yang didasarkan pada undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barangbarang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.  

 

2.2  Subyek dan Objek Pajak 

2.2.1  Subyek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 

keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 

yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,  badan dan bentuk usaha tetap. 

Jenis subyek pajak ada dua, yaitu: subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak 

luar negeri.  

 

2.2.2  Objek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan 
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keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 

yang menjadi Objek Pajak adalah 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. Dari mekanisme aliran pertambahan ekonomis, penghasilan 

yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan 

hubungan kerja dan pekerjaan bebas. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal. 

d. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya. 

 

2.3  Penghasilan yang termasuk Objek Pajak 

Yang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 

tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

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

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

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

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

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :  

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
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persekutuan, dan badan lainnya sebagai penganti saham atau 

penyertaan modal. 

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha. 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 

ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian hutang. 

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

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 
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h. Royalty atau imbalan atas pengguanaan hak. 

i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah terlentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuaan umum dan tata cara perpajakan. 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.4  Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan 

atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu 

pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan 
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penyelenggara kegiatan. 

Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak 

penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 31/PJ/2009 tentang 

pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 

dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang 

pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 57/PJ/2009 

tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang 

pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan 

pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua beserta peraturan 

pelaksananya telah dimuat.     

 

2.5  Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.5.1  Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

Menurut Waluyo (2011) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 

pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan: 

a. Pegawai. 

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris. 

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
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bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

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

seniman lainnya. 

3. Olahragawan. 

4. Penasihat, 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 serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 

7. Agen iklan. 

8. Pengawas atau pengelola proyek. 

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara. 

10. Petugas penjaga barang dagangan. 

11. Petugas dinas luar asuransi. 

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain 

meliputi: 

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya. 

2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. 
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3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu. 

4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 

5. Peserta kegiatan lainnya. 

 

2.5.2  Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

Penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu 

sebagai berikut: 

a. 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 diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yg 

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh 

menteri keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.6  Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Objek Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 
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b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa 

uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan 

hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

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

dibayarkan secara bulanan. 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan. 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 

g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang 

dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus 

(deemed profit).  

 

2.7  Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Non Objek Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari: 

a. Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahan asuransi 

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan 
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asuransi dwiguna (berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 

tahun 2008. 

b. Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind) lainnya yang diterima dari wajib 

pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan 

tidak dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed 

profit). 

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada 

penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 

d. Zakat yang diperoleh oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan Pemerintah.  

e. Beasiswa. 

 

2.8  Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan 

oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib 

melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):  

a. Pemberi kerja yang terdiri dari: 

1. orang pribadi dan badan. 

2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian  

atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, 

perwakilan, atau unit tersebut.  
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b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,  

yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan. 

c. Dana pensiun, badan penyelengara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua.  

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar: 

1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya 

sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

2. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status Subjek Pajak luar negeri. 

3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan 

dan pelatihan, serta pegawai magang. 

e. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 
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lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

 

2.9  Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak 

Yang merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak menurut UU 

Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3, antara lain: 

a. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat 

yang berhak. 

b. Warisan. 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan 

Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan 

oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan 

modal. 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau Pemerintah. 

e. Pembayaran dari pemsahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. 
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g. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. dan bagi perseroan 

terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang 

menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan 

harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 

h. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan. 

i. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang 

tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di 

Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di 

pasar modal di Indonesia; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di 

bursa efek Indonesia. 

j. Bagian laba yang diterima ataii diperoleh perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi. 

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 

5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 

usaha. 

l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura 

(perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan 

usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) 

berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan 
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bersihnya setahun  tidak     melebihi   Rp  5.000.000.000,-  atau   yang  

menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh 

Menteri keuangan. 

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

2.10  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 

januari 2013 adalah: 

a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 24.300.000,- per tahun. 

b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 2.025.000,- per tahun. 

c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami Rp 24.300.000,- per tahun. 

d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta 

anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) 

orang Rp 2.025.000,- per tahun. oleh Wajib Pajak. 

 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 

januari 2015 adalah: 

a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 36.000.000,- per tahun. 

b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 3.000.000,- per tahun. 

c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami Rp 36.000.000,- per tahun. 
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d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta 

anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) 

orang Rp 3.000.000,- per tahun. oleh Wajib Pajak. 

 

2.11  Tarif Pajak 

2.11.1  Tarif Tetap 

Tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda 

sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap. Contohnya adalah bea materai. 

2.11.2  Tarif Progresif 

Tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya 

meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh 

Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:  

a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

 

   Tabel 2.1. Daftar tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 

 

b. Untuk Wajib Pajak Badandalam negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap) 

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk  usaha tetap 

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000 15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25% 

Di atas Rp. 500.000.000 30% 
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(BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut 

menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. 

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi 

persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 

persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan 

kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Wajib Pajak dalam negeri 

dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar 

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang 

dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto 

sampai dengan 4,8 miliar (Pasal 31 E UU PPh). 

Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31 E dapat dibedakan menjadi 

2 yaitu: 

1. Jika peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar , maka perhitungan PPh 

nya sebagai berikut : 

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak 
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2. Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar atau sampai dengan 50 

milliar , maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :  

PPh terutang = (50% x 25%) Penghasilan Kena Pajak dari bagian 

peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 25% x Penghasilan Kena 

Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.  

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas yaitu : 

(Rp. 4.800.000.000/ peredaran bruto ) x Penghasilan Kena Pajak.  

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang tidak 

memperoleh fasilitas yaitu : 

Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian 

peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Perhitungan Penghasilan 

Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh 

fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari 

bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Namun mulai tahun 

2010, tarif PPh Badan adalah 25% dari penghasilan bruto. 

 

2.12  Definisi Tax Planning 

Menurut Chairil (2013), Tax Planning adalah adalah suatu proses mengorganisasi 

usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan 

maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak 

melanggar ketentuan undang-undang. 

Dalam Prianto (2016), Perencanaan Pajak didefinisikan sebagai suatu proses 



23 
  
 
 
 

untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada 

dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. 

Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan 

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

menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. 

Dalam Tax Planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk 

menekan jumlah beban pajaknya, yakni: 

a. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal 

dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan 

perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan 

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 

perpajakan itu sendiri (Chairil:2013). 

b. Tax Evasion 

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan 

tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak 

berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan 

(Chairil:2013). 

c. Tax Saving 

Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan.  
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Conoh: Bila kita belanja the botol di warung, tentu tidak aka nada pengenaan 

pajak restoran atas konsumsi tersebut, namun bila kita memesan the botol di 

hotel atau restoran besar, kita akan terbebani pajak restoran (yang sebenarnya 

bisa dihindari) sebagi implikasi perpajakannya (Chairil:2013). 

 

2.13  Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik 

adalah (Chairil:2013): 

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil 

dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha 

mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan 

dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi: 

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti 

bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara. 

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang 

perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, 

dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh 

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) 
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2.14  Strategi Umum Perencanaan Pajak 

Menurut Chairil:2013, Strategi Pajak yang dapat ditempuh untuk 

mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu: 

1. Tax Saving 

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.  

Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak 

diperkenankan sebagai biaya dalam menghitung pph badan. Pemberian natura 

dapat dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan 

sebagai biaya. Perlakuan ini mengakibatkan Penurunan PPh badan lebih besar 

daripada kenaikan PPh pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba 

kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final. 

2. Tax Avoidance 

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara 

menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang 

bukan objek pajak. Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak 

dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan, dapat 

dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan dalam 

bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak 

terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21. Misal pada saat 

perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi 

kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya. 
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3. Penundaan Pembayaran Pajak 

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. 

Contoh: Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda 

penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya 

atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada 

akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak. 

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan  

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran 

yang dapat dikreditkan. Sebagai conroh: PPh pasal 22 atas pembelian solar 

dari pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahan yang bergerak 

dibidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak dibidang 

pabrikan, PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan.  

2.15  Perencanaan Pajak Penghasilan Badan 

Menurut Chairil:2013, menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa 

berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan 

PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensi dengan PPh pasal 21, PPh 

pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Total omset penjulan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset 

penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun 

pajak, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi. 

b. Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan metode net, gross, atau 

gross up pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan ini akan 
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berpengaruh pada besarnya PPh badan. 

c. Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang 

menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh 

badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa 

penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu 

dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi. 

d. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal 

kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011. 

e. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 

22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terhutang. Apabila 

pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi 

sebagai penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan. 

 

2.16  Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Omposunggu (2011) Perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja 

sebagai berikut: 

a. Menerapkan prinsip taxable dan deductable yaitu dengan: 

1. Menerapkan biaya non deductable menjadi deductable. 

2. Mengubah penghasilan merupakan objek pajak menjadi penghasilan 

bukan objek pajak.  

b. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya 

usaha atau biaya fiskal. 

c. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga 

deductability. 
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2.17  Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Chairil (2013) Setidaknya ada 3 metode yang biasnya digunakan dalam 

perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan 

perencanaan pajak, yaitu: 

a. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) 

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung 

sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung 

dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada 

perusahaan yang baru berdiri. 

b. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) 

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung 

pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 

31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan 

dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam 

bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus 

(deemed profit). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak  

Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang  

ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk  

kenikmatan. 
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c. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up) 

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang 

akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan 

untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan 

pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. 

Perbedaan prinsipil antara Net Method dengan Gross-Up Method  

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa pada Metode Net besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh 

perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh 

Pasal 21, sedangkan pada Metode gross up, besarnya tunjangan pajak- 

Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan 

pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.  

2. Bahwa pada Metode Net, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh 

Perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible) sedangkan  pada 

Metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (deductible). 

 

2.18  Kepastian Hukum Metode Gross-up 

Terminologi metode gross up ini yang terkait dengan metode perhitungan PPh 

pasal 21 memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun 

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Kalaupun  istilah itu 

dipakai, hanya penggunaannya terbatas pada pengenaan pajak penghasilan yang 

terkait dengan PPh Pasa1 23.  
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a. Per. Dirjen pajak No. 64/PJ/2009 Penetapan jumlah Pajak Penghasilan 

Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi 

Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada 

Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode gross up. 

b. Private ruling Surat Dirjen Pajak No. S. 1149/PJ.312/2004 tentang Pajak 

Penghasilan atas bunga (kupon) tetap Obligasi Negara Dalam Valas 

dengan metode gross up yang pengenaannya dengan melakukan gross up 

terhadap pembayaran bunga tersebut. 

Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh 

pasal 21 dengan metode gross up dimaksud padahal aplikasi metode ini sudah 

menjadi salah satu model dan opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan di 

banyak perusahaan.  Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini 

dan bahkan banyak yang sudah hapal di luar kepala tentang prinsip taxability 

deductibility yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1 (taxable income) dan Pasal 4 

ayat 3 (nontaxable income) serta Pasal 6 ayat 1 (deductible expenses) dan Pasal 9 

ayat 1 (nondeductible expenses).  

Artinya bilamana penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah 

dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh 

Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) 

tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan 

keuangan fiskal atau SPT PPh Badan.  
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2.19  Rumus Perhitungan Gross-up 

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak yang di 

gross up seperti terlihat pada tabel 2 dibawah ini.  

Tabel 2.2. Rumus Gross-up untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 

PKP Rp 0 s.d Rp 50.000.000 Tunjangan Pajak = 1/0,95 (PKP x 5%) 

PKP diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 Tunjangan Pajak = 1/0,85 {(PKP x 15%) – Rp 5.000.000} 

PKP diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 Tunjangan Pajak = 1/0,75 {(PKP x 25%) – Rp 30.000.000} 

PKP diatas Rp 500.000.000 Tunjangan Pajak = 1/0,70 {(PKP x 30%) – Rp 55.000.000} 

Sumber: Chairil Anwar Pohan hal. 107 

 

2.20  Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

a. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross 

Romi sebagai pegawai tetap pada PT. Hutama Agri di Jakarta pada tahun 

2015 menerima gaji sebulan sebesar Rp 4.000.000,00 dan membayar iuran 

pensiun Rp 100.000,00. Rakhmat telah menikah tetapi belyum mempunyai 

anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut: 

Gaji sebulan          Rp 4.000.000  

Pengurang: 

- Biaya jabatan:    

5% x Rp 4.000.000 Rp 200.000 

- Iuran Pensiun     Rp 100.000      

Rp    300.000 

Penghasilan Neto sebulan       Rp 3.700.000 

 

Penghasilan Neto setahun  

12 x Rp 3.700.000        Rp 44.400.000 

PTKP (K/0) setahun 

- Untuk WP sendiri   Rp 36.000.000 
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- Tambahan WP kawin  Rp   3.000.000        

Rp 39.000.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun     Rp   5.400.000  

 

 

PPh Pasal 21 Terutang  

5% x Rp 5.400.000       Rp      270.000  

PPh Pasal 21 sebulan     Rp        22.500 

 

Dari perhitungan diatas Romi menanggung sendiri PPh Pasal 21 yaitu 

sebesar Rp 22.500 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi, gaji yang 

dibawa pulang oleh Romi sebesar Rp 3.977.500. 

b. Perhitungan PPh 21 Metode Net 

Gunawan yaitu seorang pegawai PT. Rustam Mandiri dengan status 

menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima 

gaji Rp. 6.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap  

bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,00. 

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut: 

Gaji sebulan          Rp 6.000.000  

Pengurang: 

- Biaya jabatan:    

5% x Rp 6.000.000 Rp 300.000 

- Iuran Pensiun     Rp 150.000      

Rp    450.000 

Penghasilan Neto sebulan       Rp 5.550.000 

 

Penghasilan Neto setahun  

12 x Rp 5.550.000         Rp 66.600.000 

PTKP (K/0) setahun 
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- Untuk WP sendiri   Rp 36.000.000 

- Tambahan WP kawin  Rp   3.000.000   

- Tambahan 3 Orang anak Rp   9.000.000 

 

Rp 48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun     Rp 18.600.000  

PPh Pasal 21 Terutang  

5% x Rp 18.600.000       Rp      930.000  

PPh Pasal 21 sebulan     Rp        77.500 

 

PPh Pasal 21 sebesar Rp 77.500 ditanggung dan dibayar oleh  

pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari  

Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang 

dikenakan pajak kepada Gunawan. Jadi, gaji yang dibawa pulang 

Gunawan adalah sebesar Rp 6.000.000. 

c. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross-up 

Indra status kawin mempunyai 3 orang anak telah memiliki NPWP bekerja 

pada PT Surya Tama dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000 

sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Indra sebesar Rp 100.000 sebulan. 

Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut: 

Gaji sebulan          Rp 5.000.000  

Pengurang: 

- Biaya jabatan:    

5% x Rp 5.000.000 Rp 250.000 

- Iuran Pensiun     Rp 100.000      

Rp    350.000 

Penghasilan Neto sebulan       Rp 4.650.000 

 

Penghasilan Neto setahun  

12 x Rp 4.650.000         Rp 55.800.000 
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PTKP (K/0) setahun 

- Untuk WP sendiri   Rp 36.000.000 

- Tambahan WP kawin  Rp   3.000.000   

- Tambahan 3 Orang anak Rp   9.000.000 

 

Rp 48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun     Rp   7.800.000  

 

Berdasarkan tabel 2.2. Rumus gross-up adalah sebagai berikut:  

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21            PKP x 5% 

          0,95 

       

          Rp 7.800.000 x 5% 

           0,95 

          Rp 410.526 

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 sebulan       Rp   34.211 

Perhitungan PPh Pasal 21 gross-up:     

Gaji sebulan          Rp 5.000.000 

Tunjangan Pajak     Rp      34.211 

Total Penghasilan Bruto    Rp 5.034.211 

 

Pengurang: 

- Biaya jabatan:    

5% x Rp 5.000.000 Rp 250.000 

- Iuran Pensiun     Rp 100.000      

Rp    350.000 

Penghasilan Neto sebulan       Rp 4.684.211 

 

Penghasilan Neto setahun  

12 x Rp 4.684.211         Rp 56.210.526 

PTKP (K/0) setahun 

- Untuk WP sendiri   Rp 36.000.000 

- Tambahan WP kawin  Rp   3.000.000   

- Tambahan 3 Orang anak Rp   9.000.000 

 

Rp 48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun     Rp   8.210.526  

 

PPh Pasal 21 Terutang  

5% x Rp 8.210.526        Rp      410.526  
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PPh Pasal 21 sebulan     Rp        34.211 

 

Dari perhitungan diatas  PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu 

sebesar Rp 34.211 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan 

perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang 

bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. 

Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh Indra sebesar Rp 

5.000.000,00 dari (Rp 5.034.211-Rp 34.211). 

 

2.21  Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

2.21.1  Tarif PPh Badan 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk Wajib Pajak 

Badan dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 

dan 25% untuk mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya. Namun untuk Wajib Pajak 

Badan yang mempunyai omset penjualan di bawah 50 miliyar setahun 

mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 e UU PPh. Selain itu bagi Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat 

tertentu dapat penurunan tarif 5%. Ketentuan pengenaan tarif PPh Badan perlu 

diketahui beberapa hal:  

a. Untuk kepentingan pengenaan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan 

dalam ribuan rupiah ke bawah. Misalnya Penghasilan Kena Pajak adalah 

Rp 1.250.650.900. Untuk kepentingan pengenaan  tarif, jumlah tersebut 

dibulatkan kebawah menjadi Rp 1.250.650.000.  

b. Untuk tahun 2009 tarif pajak adalah sebesar 28% tarif tunggal.  

1. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang 
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paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan 

tertentu lainnya dapat mempeoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari 

tarif tersebut.  

c. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran usaha sampai dengan 

Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas 

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 

4.800.000.000 (Tarif Pasal 31 e). Ketentuan selengkapnya mengenai 

ketentuan pengurangan tarif ini terdapat dalam SE-66/PJ/2010. 

Diantaranya mengatur bahwa:  

1. Fasilitas penurunan tarif ini tidak diterapkan melalui permohonan atau 

pengajuan, melainkan self assessment oleh Wajib Pajak Badan sendiri.  

2. Pemanfaatan penurunan tarif ini adalah bukan pilihan melainkan 

keharusan.  

3. Penghasilan bruto yang menjadi patokan dapat tidaknya menggunakan 

fasilitas penurunan tarif adalah penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dangan biaya untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar negeri, meliputi: (a) Penghasilan yang 

dikenai pajak bersifat final. (b) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat 

tidak final. (c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 
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2.21.2  Contoh Perhitungan PPh Badan 

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:  

a. Contoh 1.  

Pada tahun 2015, PT. A memiliki omset lebih dari 50.000.000.000 setahun 

dan perusahaan tersebut tidak terdaftar di BEI dan tidak memenuhi syarat 

tertentu, dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT. A adalah Rp 

1.250.000.000. PPh terutang adalah 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 

312.500.000.  

b. Contoh 2.  

Peredaran bruto PT. Y pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 4.800.000.000 

dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000. PPh terutang = 50% x 

25% x Rp 500.000.000 = Rp 62.500.000. 

c. Contoh 3.  

Peredaran bruto PT. X pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 30.000.000.000 

dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000. Perhitungan 

PPh terutang adalah sebagai berikut:  

a. Bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas adalah 

sebesar (Rp 4.800.000.000/Rp 30.000.000.000) x Rp 3.000.000.000 = 

Rp 480.000.000; PPh terutang 50% x 25 % x Rp 480.000.000 = Rp 

60.000.000.  

b. Bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas 

adalah sebesar (Rp 3.000.000.000 – Rp 480.000.000) = Rp 

2.520.000.000; PPh terutang sebesar 25% x Rp 2.520.000.000 = Rp 

630.000.000.  
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c. Total PPh Terutang Rp 60.000.000 + Rp 630.000.000 = Rp 

690.000.000. 

 

2.22  Manfaat Perencanaan Pajak 

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan 

secara cermat: 

1. Penghematan Kas Keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya 

dapat dikurangi 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (Cash Flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk 

pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat 

menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

 

2.23  Penelitian Terdahulu 

Hasil dari peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan 

dalam penelitian ini. Dan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Debora (2012) dengan judul Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak PPh pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak 

Penghasilan (Studi Kasus PT. A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak secara tepat sehingga 

dapat meminimalkan pajak terutangnya. Dari hasil analisis dengan pemberian 

tunjangan tunai dan pemberian natura PT. A dapat meminimalkan pajak 

penghasilan yang terutangnya.  
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Imam (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak 

Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk Membandingkan jumlah pajak yang 

harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan 

dengan metode Gross-up serta dampak terhadap penghematan pembayaran pajak 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukan dari hasil Perencanaan Pajak dengan 

penerapan metode Gross-up, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan 

perusahaan yang lebih kecil, dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode 

Gross-up terhadap perusahaan yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan dan 

menghasilkan tax saving.  

Saddam (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Metode Net, dan Gross-up dan 

Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia 

Mandiri (KOSAMI). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari metode perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, 

atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau 

pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga 

perhitungan yang dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar 

pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan. 

Amarus (2013) meneliti tentang Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 

pada  Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero  

(Tbk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan maka PT. Garam Persero (Tbk) telah  
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melakukan perencanaan pajak yaitu perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas  

karyawan yaitu dengan Gross-up Method yang  memberikan tunjangan kepada  

karyawan. Dengan diberlakukannya Gross-up Method ini perusahaan berhasil  

menghemat pengeluaran PPh Badan. 

Putri (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas 

PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. 

Sinter. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui perhitungan terhadap PPh 

Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode Gross-up dan Net diperoleh 

hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode Gross-up, perusahaan akan 

dapat membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil daripada 

menggunakan metode Net sehingga terdapat penghematan pajak. Perencanaan 

pajak PPh Pasal 21 metode Gross-up sudah diterapkan pada CV. Sinter dan 

diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sugiyono (2013), mendefinisikan 

“Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas”. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai 

mempermasalahkan hubungan antara variable-variabel yang ada, dan juga tidak 

dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang 

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif digunakan 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi 

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka. 

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari suatu lembaga atau 

organisasi. 
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3.2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. XYZ berlokasi di Bandar 

Lampung  yang bergerak dalam bidang distributor makanan. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

menurut Sugiyono (2013) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari konsultan pajak 

tempat dimana perusahaan melakukan konsultasi perpajakannya. Data yang 

digunakan berupa Laporan keuangan tahun 2013 s.d. 2015 (komersil dan fiskal), 

laporan perpajakan selama 2013 s.d. 2015, dan bukti pendukung lainnya. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1.   Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan 

perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.  

2.   Studi Kepustakaan, yaitu mengambil beberapa buku bacaan atau literatur 

sebagai bahan acuan masalah dan memperoleh landasan teori mengenai 

tax planning dan implementasinya melalui literatu-literatur, laporan, 

makalah, jurnal-jurnal, dan berbagai artikel yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini. 
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3.5  Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat 

Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan atau 

efisiensi jumlah Pajak Penghasilan pada PT. XYZ. 

 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang rata-rata menggunakan data keuangan 

perusahan dalam 1 (satu) tahun buku dan tidak menggunakan analisis statistik, 

penelitian ini menggunakan data keuangan perusahan dalam 3 (tiga) tahun buku 

guna mengamati efisiensi beban pajak penghasilan yang timbul tiap tahunnya 

yang kemudian dianalisa kembali menggunakan analisis statistik guna melihat 

signifikansi atas efisiensi beban pajak penghasilan sebelum dan setelah 

dilaukannya tax planning. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu:   

1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial tahun 

2015 laporan laba/rugi fiskal tahun 2013 s.d. 2015, neraca tahun 2013 s.d. 

2015, daftar aktiva tetap tahun 2013 s.d. 2015, dan kebijakan-kebijakan 

perusahaan).   

2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait 

dengan perpajakan. 

3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat 

tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan 

penghasilan yang dikecualikan. 
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4. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional 

perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan 

sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak 

diperkenankan sebagai pengurang. 

5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan. 

6.    Melakukan perhitungan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan 

Undang- undang yang berlaku dan menganalisa besaran pajak penghasilan 

sebelum dan setelah dilakukannya tax planning. 

7.    Membuat analisis data statistik untuk mengetahui signifikansi atas 

efisiensi beban pajak penghasilan sebelum dan setelah dilaukannya tax 

planning. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

3.6.1  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. 

 

3.6.2  Uji Normalitas 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan menguji metode 

Shapiro-Wilk. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Sampel 



45 
  
 
 
 

berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat keyakinan yang digunakan 

dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau = 5%. Sebaliknya dikatakan tidak 

normal apabila Asympototic sig < tingkat keyakinan. 

 

3.6.3  Uji Beda 

Pengujian ini ditentukan dari hasil uji normalitas yang dilakukan dan sampel 

penelitian yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam uji beda adalah saling 

berhubungan dan jika hasil uji normalitas menunjukan sampel berdistribusi 

normal maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametik 

(Paired Sampel T-Test). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji 

beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non-parametik 

(Wilcoxon Signed Rank Test). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Penerapan perencanaan pajak pada PT. XYZ dalam upaya efisiensi beban pajak 

penghasilan badan dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 

a. Tax planning mampu mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan 

pada PT. XYZ. Hal ini terlihat dari adanya penghematan yang timbul tiap 

tahun dilakukanya tax planning. Besarnya penghematan pajak yang 

didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar 

Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000. 

b. Berdasarkan uji beda yang dilakukan atas penerapan tax planning pada 

tahun buku 2013 s.d. tahun buku 2015 besarnya penghematan 

pajak/efisiensi yang didapat perusahaan adalah signifikan dimana 

probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,047 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. 

c. Komponen dalam laporan keuangan PT. XYZ digunakan untuk 

menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen beban gaji 

yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 dengan memilih metode gross-up 

dalam menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun 

tunjangan PPh Pasal 21 dalam laporan keuangan perusahaan yang secara 

fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya 

memaksimalkan deductible expenses dimana didalam laporan keuangan 
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perusahaan terdapat pada akun beban entertainment yang dikoreksi fiskal 

karena tidak adanya daftar nominatif penerima entertainment. Agar 

penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya 

tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. 

Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up sehingga 

penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal 

 

5.2  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbandingan yang signifikan terhadap 

beban pajak yang akan dibayarkan oleh PT. XYZ sebelum dan setelah melakukan 

Tax planning. Penghematan yang timbul dapat dialokasikan perusahaan untuk 

keperluan operasional perusahaan lainnya yang lebih produktif. 

PT. XYZ dapat mempertimbangkan untuk beralih menggunakan metode gross-up 

dalam menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang dan memaksimalkan beban 

entertainment sebagai beban yang dapat dikurangkan dengan meninjau kembali 

dan  mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan 

kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up 

sehingga biaya tersebut dapat dikurangkan.  
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5.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

a. Data yang didapat hanya mencakup tahun 2013 s.d. 2015 

b. Tax planning pada penelitian ini hanya membahas tentang pemilihan 

metode PPh Pasal 21 dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan 

dikarenakan keterbatasan data yang didapat. 

c. Sampel penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk badan usaha yang 

berbentuk PT sehingga hasil yang didapat hanya berlaku untuk badan 

usaha yang berbentuk PT. 

 

5.4  Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada 

penelitian ini saran untuk penetilian selanjutnya, yaitu melakukan riset lebih 

mendalam (studi kasus) dengan mencari bentuk usaha lain yang menguji tax 

planning dengan metode yang lebih lengkap. 
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