
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara.Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor 

pajak.Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya 

pembangunan diberbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara cendrung 

meningkat tiap tahunnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2017 mencapai 1.714.1 triliun rupiah. Penerimaan dari sektor pajak 

sebesar 571,9 triliun rupiah per semester I, dari seluruh penerimaan negara yang 

berarti sektor pajak adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan negara bukan 

pajak dan hibah. 

Tabel 1.1 

Kontribusi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016-2017 

 

No Uraian 

2016 2017 

Ket. 
Real.  % thd Real.  % thd 

semester I APBNP semester I APBN 

(triliun rupiah)   (triliun rupiah)   

A Pendapatan Negara 634,7 35,5 718, 2 41,0 Meningkat 

I Pendapatan Dalam Negeri 634,1 35,5 718,0 41,1 Meningkat 

  1. Penerimaan Perpajakan 522,0 33,9 571,9 38,2 Meningkat 

  

  

2. Penerimaan Bukan  
112,1 45,7 146,1 58,4 Meningkat 

    perpajakan  

II Penerimaan Hibah 0,6 28,6 0,2 15,5 Meningkat 

Sumber: www.Pajak.go.id         

 

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi 

perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh 
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perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari 

kerugian yang timbul di kemudian hari.  

Menurut Suandy (2008), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar 

keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (tax 

planning).Perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (tax avoidance) 

maupun penggelapan pajak (tax evasion).Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak menyimpang 

dari ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu berupa penghindaran 

pajak.Sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini 

merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat 

melawan hukum. Menurutnya, ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar 

perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:  

“Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan 

pajak melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung risiko 

terhadap keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk 

akal, suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan 

secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti 

pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (agreement), 

faktur (invoice),dan juga perlakuan akuntansinya.” 

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar 

bagi pemerintah, mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan 

pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.Sejalan dengan 

perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial dan politik, disadari perlu 
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dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan yakni dengan mengganti official assessment system menjadi self 

assessment system yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun 

illegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui 

perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan 

memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah 

satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 

karyawan pada perusahaan.Mardiasmo (2013:188) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 

21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 

berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. Terdapat tiga alternatif dengan tiga metode 

perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu net method, gross method, dan 

gross-up method.Chairil Anwar Pohan ( 2010:91). 

Net Method adalah metode yang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam 

hal ini pajak ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk Natura/Kenikmatan yang 

tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan pada 

tahun pajak dan penghasilan yang diterima oleh karyawan akan tetap karena pajak 

yang terutang sudah ditanggung oleh perusahan dan otomatis beban pajak 

perusahaan akan meningkat. Untuk Gross Method adalah metode yang Pajak 



 4 

penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam hal ini ditanggung oleh pegawai sebagai 

pengurang penghasilan neto yang mereka terima atau peroleh dalam masa pajak 

atau tahun pajak dan perusahaan tidak memfasilitasi pembiayaan Pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai dan secara otomatis beban pajak perusahaan 

menurun. 

Gross-Up Method adalah metode dimana pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

difasilitasi oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak yang dapat dibiayakan atau 

sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, dimana pegawai tidak 

mendapatkan pengurangan atas gaji bersih yang diterima atau diperoleh, dan 

besarnya tunjangan pajak tersebut sebesar besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 yang terutang disetiap pegawai dalam hal ini beban Pajak Penghasilan (PPh) 

badan akan semakin menurun dari metode Gross seperti yang dibahas diatas. Dan 

diantara tiga metode tersebut yang paling menguntungkan  oleh kedua pihak 

antara pegawai tetap dan perusahaan adalah dengan menggunakan mtode Gross-

Up, karena dengan tunjangan pajak tersebut beban pajak perusahaan akan 

menurun dan penghasilan yang diterima oleh pegawai akan naik. Dan tunjangan 

ini bersifat taxable, sehingga besarnya penghasilan bruto pegawai akan 

bertambah. Dan penghasilan pegawai setelah dikurangi Pajak Penghasilan 21 gaji 

yang dibawa pulang (take home pay) sama dengan apabila Pajak Penghasilan 

Pasal 21ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan 

tunjangannya. Sementara bagi perusahaan tunjangan yang diberikan merupakan 

deductable expenses, maka tidak dikoreksi secara fiskal positif yang dapat 

menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Burhanudin dan Desi 

Lisdiana (2015) dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Metode Gross 

Up dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak 

Pada PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk. (WOM Finance)”, dari penelitian 

yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa setelah menggunakan metode gross 

up laba sebelum pajak menjadi lebih kecil dan dengan menggunkan metode gross 

up perusahaan dapat menghemat beban pajak perusahaan. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hendra Adi Setiawan dan Titik 

Mildawati (2017) dengan judul penelitian “Penerapan Metode Gross Up atas 

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak”, diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan metode gross up mengakibatkan laba 

bersih setelah pajak menjadi meningkat, disebabkan karena adanya penghematan 

PPh badan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi yang 

berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga peneliti memilih 

melakukan penelitian di PT. Riau Graindo. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nyimas Nisrina Nabila, Yuniadi 

Mayowan dan Niken yang berjudul “ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 

Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi 

Kasus Pada PT Z) dengan hasil penelitian bahwa dengan menggunakan metode 

Gross Up dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dengan 

pemberian tunjangan pajak sebesar nilai pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan 

akan lebih tepat bagi PT Z. 
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PT. Riau Graindo Pekanbaru, merupakan salah satu perusahaan penerbitan 

yang berada di bawah payung Riau Pos Group (RPG) yang berpusat di Pekanbaru. 

Saat ini, RPG memiliki beberapa penerbitan dan anak perusahaan, selain harian 

pagi Riau Pos terdapat lebih kurang 23 media cetak  yang tergabung media Riau 

Pos Group diantaranya Pekanbaru Pos, Pekanbaru MX, Dumai Pos, 

Sagang/Majalah budaya, Padang Express, Pos Metro Padang, Sumut Pos, Pos 

Metro Medan, Batam Pos, Pos Metro Batam, Batam Express dan terbitan-terbitan 

lainnya. Selain itu, perusahaan anak RPG yang non media, adalah provider 

Sumatera Net Pekanbaru, perusahaan travel Patria MelintasBuana Pekanbaru, PT. 

Riau Graindo (Percetakan Pekanbaru), PT. Ripos Bintana Pers (Percetakan 

Batam), PT. Graindo Media tama (Percetakan Padang), PT. Medan Graindo 

(Percetakan Medan), perusahaan distribusi Media Prodis  Pekanbaru serta 

beberapa media elektronik  seperti Rtv, Batam Tv. Padang Tv dan beberapa Tv 

daerah lainnya.  

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-

beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan 

yang berlaku atau tidak, khususnya terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada 

PT Riau Graindo. 

PT. Riau Graindo mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan 

PPh Pasal 21 terhadap karyawannya.Perusahaan ini mempunyai sebanyak 68 

orang karyawan, dengan karyawan tetapnya sebanyak 50 orang dan karyawan 

tidak tetapnya sebanyak 18 orang.Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 
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perusahaan PT Riau Graindo menggunakan net method, walaupun dengan 

melakukan metode ini sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi 

perusahaan tidak dapat melakukan penghematan pajak bagi perusahaan. Karena 

dengan penggunaan net method beban yang ditimbulkan akan dikoreksi secara 

fiskal positif dan bersifat non deductable expenses yang tentunya akan 

menjadikan pajak perusahaan menjadi besar. Untuk itu perusahaan harus 

melakukan management yang tepat supaya dapat menguntungkan bagi perusahaan 

maupun karyawannya. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Riau Graindo tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penerapan metode gross up dalam pemotongan 

PPh Pasal 21 karyawan tetap yang berada di PT Riau Graindo, agar dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan berkurangnya hutang pajak 

yang dibayarkan dan bagi karyawan tidak mengurangi gaji pokokkarena sudah 

diberi tunjangan oleh perusahaan. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pentingnya perhitungan pajak sesuai dengan latar belakang tersebut maka peneliti 

mengambil judul “Analisis Penerapan MetodeGross-Up Dalam Perencanaan 

Pajak Atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetapdi PT. Riau Graindo”.Efek 

yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut kepada pihak terkait yaitu 

karyawan dan perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dalam yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana metode gross-up dapat menjadi alternatif yang lebih baik 

dalam menghitung besarnya tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dilihat 

dari kemampuannya dalam menghasilkan perbedaan besarnya beban 

yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Pendapatan Kena Pajak 

(PKP) perusahaan dibandingkan tidak menggunakan metode gross-up. 

2. Bagaimana perubahan yang terjadi apabila menggunakan metode gross-

up dalam penilaian tingkat profitabilitas perusahaan dibandingkan 

apabila perusahaan tidak menggunakan sistem perhitungan dengan 

menggunakan metode gross-up. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui metode gross-up dapat menjadi alternatif yang lebih 

baik dalam menghitung besarnya tunjangan pajak penghasilan pasal 21 

dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan perbedaan besarnya 

beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Pendapatan Kena 

Pajak (PKP) perusahaan dibandingkan tidak menggunakan metode 

gross-up. 

2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi apabila menggunakan 

metode gross-up dalam penilaian tingkat profitabilitas perusahaan 

dibandingkan apabila perusahaan tidak menggunakan sistem 

perhitungan dengan menggunakan metode gross-up. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

a. Bagi pihak akademik secara langsung dapat melaksanakan fungsinya 

sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian pada masyarakat dan 

laporan yang dibuat penulis dapat dijadikan sebagai penambahan 

pustaka di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 

SUSKA Riau) dan diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari. 

b. Bagi penulis dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh 

selama berada dibangku perkuliahan ke dalam dunia praktik kerja 

nyata.  

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktisi 

a. Manfaat bagi perusahaan atau instansi dapat memanfaatkan hasil dari 

sistem yang telah dibuat untuk lebih mendayagunakan potensi 

perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan kerja khususnya mengenai 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

b. Manfaat bagi karyawan dapat dapat memberikan informasi secara 

tertulis maupun sebagai referensi mengenai cara perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 secara baik dan benar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui penyusunan penelitian ini secara garis besarnya, penulis 

membagi menjadi lima bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan 

berikut ini. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penellitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab pembahaan yang keduaberisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang dibahas oleh peneliti. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metodelogi penulisan menjelaskan tentang metodologi 

penelitian yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam pembahasan yang keempat berisikan mengenai sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan struktur 

organisasi perusahaan. 

BAB V  HASIL PENELITIAN 

Dalam pembahasan yang kelima ini membahas hasil dari penelitian 

tentanggambaran keuangan perusahaan dengan penggunaan metode 

gross updalam perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. 

Riau Graindo 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil dari bab sebelumnya, meliputi 

kesimpulan dan saran. 

 


