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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Dalam Teory Of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 

Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor 

(Mustikasari, 2007), yaitu : 

1. Behavioral beliefs 

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

2. Normative beliefs 

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 

dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut. 

3. Control beliefs 

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

Teori ini menjelaskan tentang niat wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya berdasarkan keyakinan akan keuntungan dan kerugian saat 
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seseorang membayar pajak. Perilaku yang patuh akan kewajiban perpajakan akan 

terlaksana jika didasari dengan pemahaman dan persepsi yang baik. 

 

2.1.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Dalam teori Theory of reasoned action (TRA) dijelaskan bahwa, perilaku 

seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak 

melakukannya. Niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu 

(Jogiyanto 2007) : 

1. Sikap 

Sikap merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun 

negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dan 

perilaku. 

2. Norma subjektif 

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau 

aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. 

Tujuan dari perilaku, merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan 

tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefenisikan sebagai perasaan 

positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevasinya dengan penelitian ini 

adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam 

mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang 

berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi 

keputusan perilaku. 
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2.1.3 Pengertian Pajak 

 Menurut Irwansya Lubis (2007), terdapat beberapa definisi pajak yaitu: 

Definisi yang di kemukakan P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat di 

tunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan negara. 

 Sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007, 

Purwanto (2010) ”pajak adalah kontribusi wajib pada 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”. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2007) pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan 

yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disampulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran 

tersebut berupa uang (bukan barang). Pajak dipungut berdasarkan 
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undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat 

dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

2.1.4 Jenis-jenis Pajak 

Menurut golongannya, pajak terdiri dari : 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari: 

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya. 

Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak, yang selanjutnya dicari syaratvobjektifnya. 

Contoh: pajak penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif, karena 

pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

yang menerima penghasilan. 
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2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memfokuskan pada diri wajib pajak. Contoh: 

a. pajak pertambahan nilai, karena pengenaan pajak pertambahan 

nilai adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada 

penjual yang meningkatkan nilai barang. 

b. Pajak bumi dan bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan 

Bangunan dikenaan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, 

bukan dari keadaan pemiliknya. 

 

2.1.5 Undang-undang Perpajakan 

 Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang 

mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun 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), 

maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-

undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan 

dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. (Suandy, 2011:13). 

Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi 

cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. 

Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah 

bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut 
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untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari 

kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.    

 Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan tax 

planning dengan cara memanfaatkan undang-undang pajak yang berlaku. Pada 

masa sekarang ini, Wajib Pajak harus cermat dalam memilih lokasi usaha yang 

akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya lokasi-lokasi usaha tertentu yang 

memperoleh fasilitas yang lebih dibanding dengan lokasi/kawasan lainnya. 

Apabila wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah 

maka wajib pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di 

Indonesia Bagian Timur. Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka 

Wajib Pajak dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang 

diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 undang-undang Nomor 7 Tahun 

1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang 

dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya. 

 

2.1.6 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh 

karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-

undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha 

wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan 
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beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak 

(Mortenson dalam Zain, 2003).  

Penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan 

memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk 

meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari tax 

planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax 

efficience secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat 

sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi 

yang negatif. Berbeda dengan tax evasion (penggelapan pajak) yang merupakan 

usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan 

pajak yang berlaku. Tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun 

sanksi pidana.  

Menurut Heru (1997) dalam Budiman dan Setiyono (2012) penghindaran 

pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan 

peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang 

diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi 

hutang pajak yang bersifat legal (lawful), sedangkan penggelapan pajak (tax 

evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal 

(unlawful) (Xynas, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).  

Adapun cara untuk melakukan Penghindaran pajak menurut Merks (2007) 

dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah sebagai berikut:  
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1) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).  

2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (Formal tax planning).  

3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai 

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).  

 

2.1.7 Tax Planning 

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses 

merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam 

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun 

demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu 

sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. 

Menurut Lumbantoruan (1996), manajemen pajak didefinisikan sebagai 

sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak 

yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, fungsi manajemen pajak ada tiga yaitu 
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perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation), dan pengendalian pajak (tax control). 

Sementara menurut Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013) 

perencanaan pajak (tax planning) adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak 

atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak 

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, 

sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan maupun secara komersial. 

Tax planning memungkinkan perencanaan pajak yang akan dibayarkan, 

agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, tetapi tidak berarti sebagai 

upaya menghindari pajak. Tax planning adalah upaya menekan jumlah kewajiban 

pajak dengan cara legal. Di luar negeri terutama Amerika Serikat strategi ini 

sudah cukup dikenal dan hamper semua perusahaan melakukannya. Cara ini 

cukup efektif dalam rangka melakukan efesiensi dan penghematan. 

Ada sebagian orang berpendapat tax planning  bertentangan dengan moral, 

karena penuh dengan trik-trik siasat yang mengarah pada pengelakan pajak. Selain 

itu, pada prinsipnya hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang 

merugikan negara. Jika tax planning lebih mengarah pada pengelakan pajak, 

merupakan cerminan keengganan wajib pajak melaksanakan kegotongroyongan 

nasional dalam menanggung biaya pembangunan. Untuk menutupi tindakan yang 

cenderung pada tipu muslihat, ada yang mengaburkan tax planning dengan 

manajemen pajak. Dilihat dari segi substansi, hampir tidak ada bedanya antara tax 

planning dengan manajemen pajak. Bahkan ada yang megatakan tax planning 
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adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pajak. (Nur hidayat dalam 

Hamada, 2010). 

Lima hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan Tax 

Planning menurut Hidayat (2003) adalah: 

a. Pertama, wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. 

Akan sangat sulit dapat melakukan tax planning yang baik dan tidak 

melanggar undang-undang bila tax planning dirancang tidak dalam 

koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax 

planning yang melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan 

bahkan dapat mengancam keberhasilan tax planning (Suandy,2011). 

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar 

ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang 

berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena 

itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat 

sangat merugikan wajib pajak sendiri. 

b.  Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Tax 

planning paling tidak memiliki dua tujuan utama menurut Suandy 

(2011) yakni: 

1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2) Mengefisiensikan laba yang diharapkan. 

c.  Ketiga, dalam melakukan tax planning harus memahami karakter 

usaha wajib pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan 

memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan 
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kebiasaan kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-

beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan tax planning. 

d. Keempat, memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang 

diatur dalam tax planning. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan 

tax planning dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan 

menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus 

dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa 

diindikasikan adanya kecurangan pajak. 

e.  Kelima, tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi 

(accounting treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang 

memadai, seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain-lain. 

Menurut Yeni Mangoting (1999) tujuan khusus tax planning untuk 

memenuhi hal-hal berikut: 

1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali 

2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan 

3) Menunda pengakuan penghasilan 

4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk captal gain 

5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan 

membentuk badan usaha baru 

6) Menghindari pengenaan pajak ganda 

7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau 

membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak 
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Sementara manfaat tax planning adalah: (Yeni Mangoting, 1999) 

1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya 

dapat dikurangi 

2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang 

dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menetukan saat 

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas 

secara lebih akurat 

 

2.1.8 Syarat-syarat Tax Planning 

Syafi’i dalam Hamadah (2010) mengungkapkan bahwa tax planning 

sevagai upaya meminimalkan beban pajak menyebutkan bahwa ada lima 

persyaratan pokok yang harus ada dalam tax planning: 

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait, 

akan sangat sulit sekali untuk melakukan tax planning yang tidak 

melanggar peraturan bila tax planning yang dirancang tidak dalam 

koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax 

planning  yang dilaksanakan melanggar undang-undang akan berakibat 

fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan tax planning. 

2. Menentukan tujuan yang ingin di capai dalam tax planning, dalam hal 

menghindari dari tindakan yang melanggar undang-undang sudah tentu 

tidak dapat melakukan tax planning untuk menghindari kewajiban 

perpajakan. 
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3. Memahami karakter dari usaha wajib pajak, karena hampir setiap 

perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun 

prilaku (behavior), dan kebiasannya. Dengan memahami secara 

mendalam seluk beluk usaha akan sangat membantu dalam 

melaksanakan tax planning. 

4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi yang diatur dalam tax 

planning, karena jika melaksanakan tax planning dengan mengabaikan 

kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena 

adanya kecurigaan fiskus, dan ini dapat berimplikasi dengan 

pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. 

5. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting 

treatment) dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. 

 

2.1.9 Strategi dalam Tax Planning 

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak 

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang 

diungkapkan Lumbantoruan dalam Hamadah (2010), yaitu: 

1. Pergeseran pajak (tax shifiing), adalah pemindahan atau mentransfer 

beban pajak dari sumber pajak kepada pihak lain, dengan demikian, 

orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak 

menaggungnya. 

2. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengn 

jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. 
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3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh 

pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan 

terhadapnya 

4. Tax evasion, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan 

5. Tax advoidance, adalah penghindaran pajak dengan menuruti 

peraturan yang ada. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh 

wajib pajak terutama wajib pajak badan, dalam usahanya melakukan tax planning 

dengan tujuan mengatur atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 

Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi- 

strategi atau cara-cara yang legal sesuai denganaturan undang-undang yang 

berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur 

dalam undang-undang atau dengan ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam 

undang-undang perpajakan (loopholes). 

  

2.1.10 Langkah Langkah Tax Planning 

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan 

Usaha memaksimalisasikan penghasilan yang dikeualikan adalah 

usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan 

mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. 

Peluang ini tercantum dalam pasal 4 (3) undang-undang Pajak 
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Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang mengatur tentang penghasilan 

yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: 

a. Bantuan atau sumbangan 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi. 

c. Warisan 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah 

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa 

g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 

perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia 

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh kementrian keuangan, baik 

dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai 
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i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 

perseroan komenditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-

saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk 

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal 

ventura berupa laba dari badan pasangan usaha yang didirikan 

dan menalankan usahanya atau kegiatan di Indonesia, dengan 

syarat badan usaha tersebut: 

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau 

yang menjalankan kegiatan dalam sektor-setor usaha yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan 

2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di 

Indonesia 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga 

nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau 

bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam 

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya 
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sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggaraa Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, 

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

 

2. Memaksimalkan beban-beban fiskal 

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan 

meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan 

beban yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke beban-beban 

yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam Pasal 6 dan 

pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6 

mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu: 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan 

dengan pekerjaan atau  jasa termasuk upah, gaji, honorarium, 

bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang, bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya 

pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan 

penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan 
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b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 

berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh 

hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 

dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 

dilakukan di Indonesia 

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan 

h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional 

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 

i. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah 

j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah 

k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah 
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l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 

Beban-beban yang dapat dikurangkan ini yang nantinya harus 

diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurang terhadap penghasilan 

bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar 

semakin kecil. 

Pasal 9 Undang-undang pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, 

mengatur beban-beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut: 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh 

wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 

premi iu dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang 

bersangkutan 

e. Penggunaan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, 
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kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh 

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura 

atau kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

masalah pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan 

h. Pajak penghasilan 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya  

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau 

perseroan komenditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 

 

2.1.11 Loopholes 

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam tax planning yang sering 

diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar 

mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan 

antara Tax Planning dan Loopholes itu sendiri adalah kondisi yang 

memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya pinalti atau 

sanksi hukum.  

Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan 

langkah penting bagi perusahaan utuk menentukan loopholes yang 
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menguntungkan karena bagaimana pun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu 

dapat mencakup semua aspek (Herlina dan Toly, 2013).  

Maka dari itu, selain pengetahuan yang memadai, WP juga wajib untuk 

selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat 

menentukan loopholes lainnya. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar 

pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali. Dalam penghindaran pajak, 

WP dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara 

optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan 

dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan 

perpajakan. Hal ini yang memotivasi WP dalam mencermati celah-celah 

(loopholes) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak 

yang baik. Loopholes  ini memiliki 2 makna yaitu: 

1. Loopholes yang memang sengaja diberikan pemerintah di dalam 

suatu tax policy  yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung 

suatu aktifitas atau kegiatan ekonomi tertentu 

2. Loopholes yang sebetulnya ukan maksud pembuat undang-undang 

di dalam pembuatan peraturan perpajakan tesebut, atau dengan kata 

lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan 

 

2.1.12 Tarif Pajak 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam 

prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan 

keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat 
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dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada 

keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif 

pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. 

Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian 

dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan 

meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak 

Alligham dan Sandmo, (1972) dalam Kurniawati (2014) 

 Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem 

pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas 

penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif 

pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak 

pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian 

penghasilan pribadi. International Tax Compact (2010) dalam kurniawati (2014) 

menjelaskan alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan 

penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus 

ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya system perpajakan, dan rendahnya tingkat 

terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan 

fiskus. 

Tarif pajak merupakan perbedaan tarif pajak atas objek pajak yang 

memotivasi manajemen dalam melakukan tax planning untuk memanfaatkan 
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beban pajak yang rendah, sehingga perencanaan pajak dilakukan untuk 

menghemat beban pajak penghasilan yang digunakan untuk pembayaran pajak. 

semakin besar tarif pajak maka akan semakin besar motivasi manajemen dalam 

melakukan tax planning. Tarif pajak dijadikan dasar pengenaaan pajak terhadap 

objek pajak yang menjadi tanggungannya. 

 

2.1.13 Risiko Deteksi 

Risiko deteksi berfungsi untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan 

penghindaran pajak yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, 

sehingga penghindaran oleh wajib pajak dapat di minimalisir.  

Menurut Brotodihardjo (2003) membedakan perlawanan terhadap pajak 

menjadi dua yaitu: 

a. Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar 

pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur 

ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral 

penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. 

b. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan 

bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini meliputi 

penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan 

pajak.  

Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang 

bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus 
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dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dibayar yang dilakukan oleh wajib 

pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Metode 

analisis 

Hasil 

1 Putri anesa 

(2017) 

Pengaruh 

kebijakan 

perpajakan, 

administrasi 

perpajakan, 

tarif pajak dan 

loopholes 

terhadap 

motivasi 

anajemen 

dalam 

melakukan tax 

planning. 

Pengaruh 

kebijakan 

perpajakan, 

administrasi 

perpajakan, 

tarif pajak 

dan 

loopholes 

regresi 

linier 

berganda. 

Kebijakan 

perpajakan, 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

manajeman 

dalam 

melakukan 

tax planning, 

sementara 

administrasi 

perpajakan, 

tarif pajak 

dan 

loopholes, 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

motivasi 

manemen 

dalam 

melakukan 

tax planning. 

2 Melisa 

nathalia 

(2016) 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Loopholes, 

sanksi 

administrasi, 

Regresi 

linier 

berganda 

Loopholes, 

sanksi 

administrasi 
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perencanaan 

pajak 

perusahaan-

perusahaan 

dikawasan 

rungkut 

industri 

surabaya 

moral wajib 

pajak, 

persepsi 

wajib pajak, 

dan resiko 

deteksi. 

dan moral 

wajib pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

motivai 

manajemen 

dalam 

melakukan 

perencnaan 

pajak, 

sedangkan 

persepsi 

wajib pajak 

dan resiko 

deteksi tidak 

berpengaruh. 

3 Sandi yudha 

wardana 

(2015) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Perpajakan, 

Undang-

Undang 

Perpajakan, 

Administrasi 

Perpajakan, 

Resiko 

Deteksi, Moral 

Wajib Pajak, 

Dan 

Loopholes 

Terhadap 

Motivasi 

Manajemen 

Perusahaan 

Melakukan 

Tax 

Planning 

Kebijakan 

Perpajakan, 

Undang-

Undang 

Perpajakan, 

Administrasi 

Perpajakan, 

Resiko 

Deteksi, 

Moral Wajib 

Pajak, Dan 

Loopholes 

Regresi 

berganda 

menunjukkan 

bahwa 

kebijakan 

perpajakan, 

resiko 

deteksi , 

moral wajib 

pajak, dan 

loopholes 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap tax 

planning. 

Sedangkan 

undang-

undang 

perpajakan 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap tax 

planning, 

administrasi 

perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 

tidak 



36 
 

36 
 

signifikan 

terhadap tax 

planning. 

4 Wibowo dan 

mangonting 

(2013) 

Analisis faktor 

yang 

mempengaruhi 

manajemen 

melakukan 

Tax Planning 

Kebijakan 

perpajakan, 

undang-

undang 

perpajakan, 

administrasi 

perpajakan, 

resiko 

deteksi, dan  

moral wajib 

pajak 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

kebijakan 

perpajakan, 

undang-

undang 

perpajakan, 

administrasi 

perpajakan, 

resiko 

deteksi, 

moral wajib 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

motivasi 

manajemen 

dalam 

melakukan 

Tax 

planning. 

5 Herlina dan 

Agus (2013) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

perencanaan 

wajib pajak 

perbedaan 

tarif pajak, 

loopholes, 

sanksi 

administrasi, 

persepsi 

wajib pajak, 

dan moral 

wajib pajak 

regresi 

linier 

berganda. 

Perbedaan 

tarif pajak, 

loopholes, 

sanksi 

administrasi, 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

perencanaan 

wajib pajak 

sedangkan 

persepsi 

wajib pajak 

dan moral 

wajib pajak 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

perencanaan 

wajib pajak 

6 Ida hamadah 

(2010) 

Analisis 

faktor-faktor 

Kebijakan 

perpajakan, 

Analisis 

regresi 

Kebijakan 

perpajakan, 
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yang 

mempengaruhi 

motivasi 

manajemen 

perusahaan 

untuk 

melakukan tax 

planning 

undang-

undang 

perpajakan, 

administrasi 

perpajakan, 

loopholes, 

tarif pajak 

berganda undang-

undang 

perpajakan, 

dan 

adinistrasi 

perpajakan 

tidak 

berpengaruh 

secara 

berpengaruh 

secara 

siknifikan 

terhadap 

motivasi 

manajemen 

dalam 

melakukan 

tax planning, 

sedangkan 

loopholes 

dan tarif 

pajak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap tax 

planning. 

 

 

2.3 Pandangan Islam tentang Pajak 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Maks, atau biasa juga disebut dengan Adh-Dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 
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menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 

taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. 

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 : 

َ يُِحبُّ اْلمُ  ِ َوََل تُْلقُىا بِأَْيِديُكْم إِلَى التهْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسىُىا ۛ إِنه َّللاه ْحِسىِيهَ َوأَْوفِقُىا فِي َسبِيِل َّللاه  

 Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk menggambarkan pengaruh undang-undang perpajakan, loopholes, 

tarif pajak dan resiko deteksi terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax 

planning, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Bagan 2.1: Kerangka Pemikiran 

  

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Loopholes terhadap Motivasi Manajemen dalam 

Melakukan Tax Planning 

Pada umumnya, penekanan utama perencanaan pajak adalah 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tetapi perencanaan pajak 

menjadi legal karena perencanaan pajak memanfaatkan celah-celah (loopholes) 
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yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2011). 

Menurut Hutagoal dalam Herlina (2013), penghindaran pajak secara legal yang 

tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan wajib pajak dengan 

mencari kelemahan peraturan (loopholes).  

Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan 

langkah penting bagi perusahaan utuk menentukan loopholes yang 

menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu 

dapat mencakup semua aspek (Rori, 2013). Maka dari itu, selain pengetahuan 

yang memadai, wajib pajak  juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan  

perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan loopholes lainnya.  

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung 

dengan apa yang di lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya 

perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus 

tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya. Sepanjang terdapat 

penghematan pajak yang cukup besar yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus 

tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung haruslah 

kerugian yang minimal.  

Sandi (2015) menyatakan  bahwa loopholes berpengaruh terhadap 

motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) sama 

halnya dengan yang di nyatakan Melisa (2016) dan penelitian yang di lakukan 

Putri (2017) bahwa loopholes bepengaruh terhadap motivasi manajemen dalam 

melakukan  tax planning. Berdasarkan uraian diatas dapat di ambil hipotesis. 
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H1: Loopholes berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam 

melakukan tax planning. 

 

2.5.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Motivasi Manajemen dalam 

Melakukan Tax Planning 

Tarif pajak merupakan besaran angka pengali pajak yang harus dibayar. 

Adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak tertentu, juga memotivasi 

perusahaan terkhususkan manajemen untuk memanfaatkannya agar beban pajak 

menjadi rendah. Tarif pajak yang ada di Indonesia merupakan salah satu unsur 

yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak hal ini terkait dengan 

adanya besaran pajak yang berbeda sehingga dalam penentuannya menimbulkan 

kesalahan persepsi dan merugikan berbagai pihak termasuk negara, dengan 

adanya tarif pajak yang berbeda-beda dan dilakukan oleh manajemen perusahaan 

untuk meminimalisir beban pajak yang terhutang sehingga manajemen perusahaan 

termotivasi untuk melakukan tax planning. 

Hamadah (2010) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap 

motivasi manajemen dalam melakukan tax planning, hal ini sama dengan 

penelitian dilakukan oleh Herlina (2013)  dan Putri (2017) yang juga menyatakan 

bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan 

tax planning.  

H2: Tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam 

melakukan perencanaan pajak. 
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2.5.3 Pengaruh Risiko Deteksi terhadap Motivasi Manajemen dalam 

Melakukan Tax Planning 

Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka semakin besar 

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Jika manajemen 

perusahaan melakukan kecurangan di dalam pembuatan laporan keuangan 

perusahaannya, maka risiko diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak akan 

semakin tinggi pula. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak 

dengan sebaik mungkin. 

Penelitian yang dilakukan Stephani dan Mangonting (2013) dan juga  

penelitian yang dilakukan Sandi (2015) menemukan bahwa risiko deteksi 

berpengaruh pada motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak, 

tetapi menurut penelitian Melisa (2016) risiko deteksi tidak memiliki pengaruh 

terhadap motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga dari 

uraian diatas dapat di tarik hipotesis sebagai berikut: 

H3: Risiko deteksi berpengaruh pada motivasi manajemen dalam 

melakukan tax planning. 

 

 

 

 

 

 

 


