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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sistem perhitungan pajak setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung 

kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan 

penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan 

pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut 

tercermin dari perubahan yang terjadi pada Undang-undang yang terkait dengan 

masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakunya sistem perpajakan di 

Indonesia. 

Perpajakan merupakan sektor penting bagi negara ini, karena Indonesia 

adalah negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat, maka fenomena ini 

menjadi sumber yang potensial untuk menghasilkan penerimaan kas bagi negara. 

Salah satunya penerimaan kas bisa didapatkan dari  pembayaran pajak yang 

nantinya digunakan untuk pembelanjaan rutin negara dan pembiayaan kegiatan. 

Pajak itu sendiri merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran secara umum (Soemitro, 1990 dalam Mardismo, 2003). 

Peranan pajak di negara ini semakin baik terlihat dari kontribusinya dalam 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang tiap tahunnya 

mengalami kenaikan. Untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak 

(WP) secara Self Assesment (membayar, menghitung, dan melaporkan) dapat 
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melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalisasi tanpa harus 

melanggar Undang-undang yang ada. Perencanaan  pajak (tax planning) adalah 

proses dimana adanya upaya perekayasaan transaksi wajib pajak agar utang pajak 

berada pada posisi seminimal mungkin, tentu saja tetap berada dalam jalur 

peraturan pajak yang sesuai dengan hukum. 

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang 

digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang 

dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah 

awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah 

sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak 

yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperolah laba dan 

likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy, 2009:7). 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari tujuan manajemen. 

Secara umum perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan 

perusahaan, dan membuat strategi, serta cara pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan suatu perusahaan. 

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax 

Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 

berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax planning disini sama 

dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha 

untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak 
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merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada 

pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. 

Tujan Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter atau budgetory). Selain itu, pajak 

sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau 

mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/regulatory). Sedangkan bagi 

perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, 

sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib 

menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk 

meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh 

dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga 

di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering 

disebut dengan teknik perencanaan pajak (tax planning) (Rori, 2013). 

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan 

mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika 

perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang 

diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan 

pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan perseroan 

lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual 

total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan. 

Penelitian ini lebih menganalisis pada perencanaan pajak sebagai upaya 

menekan beban pajak penghasilan perusahaan, pengaruhnya terhadap ekuitas 
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suatu perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi 

beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.  

PT. Karya Buana Granitindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang pengadaan barang dan jasa yang menjual Barang Kena Pajak dalam 

negeri berupa Supplier konstruksi bangunan. Dengan demikian, PT. Karya Buana 

Granitindo juga tidak terlepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Perusahaan ini juga merupakan perusahaan kontruksi bangunan yang pembayaran 

pajak nya secara angsuran, hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib 

pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib pajak 

diwajibkan untuk mengangsurkan pajak yang akan terutang pada akhir tahun 

dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. Oleh karena itu 

setiap bulan perusahaan harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban 

pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut telah di 

kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Setiap pemungutan PPN, perusahaan wajib membuat Faktur Pajak yang 

dinamakan dengan “Faktur Pajak Keluaran”. Dalam menghitung PPN yang 

terutang, PKP menggunakan mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan. 

Sedangkan tarif yang umumnya digunakan adalah tarif 10%. PKP menggunakan 

mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan tersebut, maka perusahaan 

memisahkan mana pajak keluarannya dan mana menjadi pajak masukannya 

berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan oleh pihak perusahaan. Pengusaha 

Kena Pajak setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu 

Masa Pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam 
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mekanisme penghitungannya, PKP menghitung selisih antara Pajak Keluaran 

yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah dibayar. Apabila jumlah Pajak 

Keluarannya lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, PKP wajib 

menyetorkan selisihnya ke Kas Negara.sebaliknya apabila ternyata jumlah Pajak 

Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan maka PKP berhak untuk 

memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam 

Masa Pajak berikutnya. Seluruh kegiatan penghitungan dan penyetoran ini 

dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha PKP yang 

bersangkutan. 

Akibat dari banyaknya transaksi yang dilakukan PT. Karya Buana 

Granitindo Pekanbaru menyebabkan Pelaksanaan mekanisme pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan 

akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN 

Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan 

keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses 

pelaporannya. Dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan 

saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme 

pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi 

pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN 

terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada 

saat pembelian dan penjualan barang. 

 PT. Karya Buana Granitindo Pekanbaru memiliki tujuan yang sama yaitu 

untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan 
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melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terhutang. 

Dilaksanakannya Tax Planning maka perusahaan akan terbantu dalam melakukan 

perencanaan kegiatan ope rasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk 

pencapaian laba bersih maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk 

tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat 

mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku.  

Salah satu yang menyebabkan kecilnya laba bersih sebuah perusahaan 

adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat 

pribadi atau badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang 

kemudian ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.Untuk 

mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang diberikan 

pemerintah, perlu adanya suatu tax planning (perencanaan pajak). Tax planning 

diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk 

meningkatkan laba/keuntungannya. Dengan kata lain tujuan awal perencanaan 

pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan 

memanfaatkan peraturan yang ada.  

Bentuk penerapan perencanaan pajak Salah satu contoh penerapan 

perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk 

meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Untuk 

menyusun sebuah perencanaan pajak langkah-langkah yang diambil oleh 

menagemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang 

digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi 

aturan hokum yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses 
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merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak terhutangnya berada 

dalam jumlah yang minimal tetapi masih berda dalam bingkai peraturan 

perpajakan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation) dan pengendalian pajak ( tax control). Pada tahap perencanaan 

pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. 

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan 

dilakukan. Pada umumnya, penenkanan perencanaan pajak (tax planning) adalah 

untuk meminimalisasi kewajiban pajak. 

PT. Karya Buana Granitindo telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang pedagangan 

dan jasa kontraktor  seperti  Supplier bahan bangunan Pasir Kasar, Batu Split, 

Batu Pecah, Granular Soil, dan Quarry Waste. sebagai perusahaan yang menjual 

barang untuk membuat  jalan atau jembatan. Dengan demikian, PT. Karya Buana 

Granitindo tidak lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang pembayaran pajak nya secara angsuran untuk 

meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu 

tahun pajak dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. 

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 

2000, maka seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka 

seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, namun ada beberapa pembelian 

untuk kepentingan usaha yang tidak dikreditkan oleh PT. Karya Buana Granitindo 

sehingga menyebabkan hutang PPN Tahun 2016 sebesar Rp.164.317.268,-. Total 

pembelian BKP/JKP PT. Karya Buana Granitindo dari supplier adalah sebesar 
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Rp.3.244.855.750,- yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak 10%. Namun 

perusahaan hanya mencatat PPN Masukan sebesar Rp.239.914.575,- karena PT. 

Batu Layar Mandiri memberikan faktur pajak cacat dari dua transaksi pembelian 

sehingga PT. Karya Buana Granitindo tidak dapat mengkreditkan faktur pajak 

PPN masukan senilai Rp.84.571.000,-. 

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2010 

tanggal 9 Maret 2010 yang merupakan ketentuan mengenai dokumen tertentu 

yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tanda pembayaran atau 

kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi dapat diakui sebagai Faktur Pajak. 

PT. Karya Buana Granitindo melakukan pembelian JKP atas layanan telpon dan 

internet dari PT. Telkom untuk kepentingan usaha dengan total tagihan sebesar 

Rp.6.344.423,- yang menjadi dasar pengenaan pajak 10% sehingga diperoleh PPN 

Masukan sebesar Rp.634.442,-. Namun, nilai tersebut tidak dikreditkan oleh 

perusahaan. 

Dalam rangka meminimalkan PPN terutangnya, PT. Karya Buana 

Granitindo telah melakukan perencanaan pajak yaitu telah mendaftarkan diri 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), memaksimalkan pajak masukan yang 

dapat dikreditkan, mengkreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan 

pajak keluaran serta menyetorkan dan melaporkan dengan benar dan tepat waktu 

SSP dan SPT Masa PPNnya. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis 

atas data yang diperoleh, PT. Karya Buana Granitindo belum melakukan 

perencanaan pajak yang optimal dalam meminimalkan PPN terutangnya. 
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Dari bentuk-bentuk penerapan Tax Planning yang sudah diterapkan oleh 

PT Granitindo penulis melihat ada beberapa permasalahan yaitu : 

1. berdasarkan  laporan keuangan pembelian/pemberi jasa terlihat bahwa pajak 

keluaran lebih besar dari pada pajak masukan pembayaran pajak masukan Rp. 

240.823.666 sedangkan pajak keluaran Rp. 404, 231,844. Maka dapat 

disimpulkan bahwa PT Granitindo Kurang bayar Rp. 163.408.178. Jika ada 

selisih pajak masukan dan keluaran maka disetorkan ke kas negara dari 

perusahaan ini pajak keluarannya lebih besar dari pada jumlah pajak masukan 

sehingga wajib pajak menyetorkan selisihnya ke kas negara tetapi tidak ditemui 

bukti bahwa perusahaan tersebut telah membayar selisihnya, sesuai dengan 

peraturan perpajakan menurut pasal 9 ayat 3).  

2. terdapatnya Faktur pajak tidak lengkap atau cacat pada PT. Batu Layar Mandiri 

(faktur pajak tidak memiliki nomor seri). Sedangkan Faktur Pajak adalah bukti 

pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau 

bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh 

Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk 

mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena Itu Faktur Pajak harus benar baik 

secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas 

dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena 

pajak untuk mendatanganinya. Bagi PKP penjual yang menerbitkan faktur 

pajak yang tidak lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan pasa 14 

ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu 
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selain wajib membayarkan pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (pasal 17 ayat 1). 

3. Perusahaan belum memahami bahwa kuitansi telepon dan internet yang 

diterbitkan oleh PT. Telkom merupakan dokumen yang kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak sehingga dapat dikreditkan. Sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2010 tanggal 9 Maret 

2010 yang merupakan ketentuan mengenai dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tanda pembayaran atau 

kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi dapat diakui sebagai Faktur 

Pajak Standar. 

 Berdasarkan uraian di atas dan juga gejala yang terjadi maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Tax Planning 

Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Di PT. Karya 

Buana Granitindo Pekanbaru” 

1.2 Perumusan Masalah 

Guna memberikan arah bagi jalannya penelitian, perlu dirumuskan terlebih 

dahulu permsalahan yang ada. Adapun yang menjadi perumusan masalah 

sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan perencanaan pajak berdasarkan UU PPN  No. 18 

Tahun 2000 pada PT.  Karya Buana Granitindo Pekanbaru? 

2. Seberapa besar Tax Planning  dapat memnimalkan pajak pada PT. Karya 

Buana Granitindo Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan perencanaan pajak berdasarkan 

UU PPN  No. 18 Tahun 2000 pada PT.  Karya Buana Granitindo 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengestimasi seberapa besar pelaksanaan tax planning dapat 

meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Karya Buana Granitindo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

 Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh 

mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat 

menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang 

perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya dalam merencanakan 

dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat 

membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun 

kebijakan yang tepat bagi perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan 

referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran 

yang berkaitan dengan perencanaan pajak. 
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1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang penelitian, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan 

untuk memperkuat dan mendukung pembahasan terhadap judul 

skripsi, serta kerangka pemikiran dan paradigma penelitian. 

BAB III : OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan yang 

diawali dengan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan 

diskripsi jabatan, serta kegiatan umum perusahaan. 

BAB IV: Hasil Pelitian dan Bahasan 

Pada bab ini penulis menghitung dan menjabarkan cara perhitungan 

pajak dengan menerapkan perencanaan pajak. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada 

perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik 

 

 


