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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Gambaran Umum Perpajakan 

II.1.1 Pengertian pajak  

ada berbagai macam batasan atau defenisi tentang pajak yang dikemukan 

oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam membahas 

defenisi perpajakan akan dijelaskan makna yang terkandung didalam defenisi  

menurut Waluyo (2013:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa 

pajak memiliki beberapa unsur yaitu: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara 

2. Berdasarkan undang-undang 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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II.1.2 Fungsi Pajak 

llyas dan Burton (2008:12) menyatakan bahwa ada empat fungsi pajak, 

yaitu: 

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair), disebut juga fungsi fiscal, 

yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai 

undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara.  

2. Fungsi mengatur (regulerend), merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya 

diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. 

3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 

atau wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini sering dikaitkan 

dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah 

apabila ia telah melakukan kewajiban pembayaran pajak, bila pemerintah 

tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayaran pajak bisa protes 

(complaint).  

4. Fungsi distribusi pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan 

nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Defenisi pajak yang dikemukan oleh prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 

(2014: 1),  Pajak adaah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
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undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian disempurnakan 

menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” –nya digunakan 

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.  

  Defenisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadningrat (2014: 

1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum. 

  Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann (2014: 

1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada 

penguasan (menurut norma-norma yang telah ditetapkan secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran pengeluaran umum. Teori yang mendukung pemungutan pajak 

Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya antara lain: 
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1. Teori Asuransi 

Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan  dan keamanan jiwa atau 

harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), 

untuk melindungi dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. 

Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap 

premi tersebut sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. 

Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberikan dasar hokum kepada 

pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat 

bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat 

karena : 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada pengantian secara 

langsung dari Negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa 

yang diberikan oleh Negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 

2. Teori kepentingan 

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan 

atas kepentingan atas kepentingan orang –orang beserta harta bendanya. 

II.1.3 Jenis-jenis Pajak 

1. Menurut golongan 

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul yang harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi 
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beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya : pajak 

penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak 

tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. 

 Akuntansi  Lubis (2010:3) mendefinisikan akuntasi dapat dipandang 

secara sempit sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses 

pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, 

penggabungan, pengikhtisarian, dan penyajian data keuangan dasar yang 

terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara-

cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang  

berkepentingan. Sedangkan Sujawerni (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi 

adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi 

dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak 

tertentu. Dan menurut Kinney dalam Chakraborty (2015) berpendapat bahwa 

akuntansi adalah salah satu jenis informasi yang penting bagi pengambilan 

keputusan baik di dalam maupun di luar organisasi. 

Suprianto dalam Londorang (2014) menyatakan bahwa akuntansi pajak 

adalah suatu proses penataan, penggolongan dan pengikthisiaran suatu 

transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri 

dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan. Dan 
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selanjutnya menurut Muljono dalam Rori (2013) menyatakan akuntansi pajak 

adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang 

mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan 

perpajakan. Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi 

Perpajakan adalah suatu bidang dalam akuntansi yang bertujuan untuk 

memproses, menggolongkan, dan mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan 

dengan perpajakan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga pada 

akhirnya bisa disusun laporan keuangan fiskal.   

Menurut Zain (2003: 12), pengertian secara ekonomis (pajak sebagai 

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian 

secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Brotodiharjo dalam 

Gunadi (2002:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran‐

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara ntuk 

menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Ahmadi (2006:6), menyatakan 

bahwa: “Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan 

orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus 

terhadapnya.” 

 

 



19 

II.1.4 Subjek Pajak 

 Menurut Waluyo (2009:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai 

orang yang dituju oleh Undang‐Undang untuk dikenakan pajak. Pajak 

penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi 

subjek pajak adalah : 

a. Orang pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

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

berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak 

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. 

c. Badan 

Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

d. Bentuk Usaha Tetap 

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
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atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia.  

II.1.5 Objek Pajak 

 Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa 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, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan 

c. Laba usaha 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

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 utang.  

g. Dividen 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

i. Sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 
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j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n. Premi asuransi 

o. Iuran yang diterima tau 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 

s. Surplus Bank Indonesia 

II.2 Perencanaan Pajak 

 Menurut Zain (2003:54), perencanaan pajak adalah tindakan yang 

terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada 

pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya 

adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah 

pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax 

evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal. 

 Zain (2003:47) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak 
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yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian 

dari fungsi‐fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: planning, 

implementation dan control.Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut 

Susan (2003:303) adalah“Arrangement of a person’d business and/or 

private affairs in order to minimize tax liability”. Eskew (2008:762) 

menyebutkan Tax Planning adalah “The practice of evaluating the tax 

effects of contemplated actions or transactions”, sedangkan Spitz (2003:1) 

menyatakan bahwa “Tax Planning is the process of taking into 

onsideration all revelant tax factors, in the light of the material non tax 

factors, for the purpose of determining ": whether; and if so ‐‐‐ when; 

how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations 

and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on 

taxable events and persons as low as possible while attaining the desired 

business, personal and other objectives”. Tax Planning is the systematic 

analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability 

in current and future tax periods. 

II.2.1 Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak 

Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk‐bentuk perencanaan pajak yang 

terdiri atas : 

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum 

(legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila 

dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan 
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hukum (legal entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi 

(partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding 

perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan 

tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan 

perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh 

oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai 

dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang 

kurang dari 25%. 

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah 

memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya 

untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang 

diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang‐undang 

No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti 

penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang 

lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan 

mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian 

Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang 

layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah 

memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk 

mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari penghasilan 

bruto seperti yang diatur dalam SE‐29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995. 
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3. Mengambil keuntungan sebesar‐besarnya atau semaksimal mungkin 

dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas 

penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang‐undang. 

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 

sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling 

menguntungkan antara masing‐masing badan usaha (business entity). 

Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk 

Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter 

corporate dividend) tidak dikenakan pajak. 

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang 

hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh 

manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan 

dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya 

sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax 

shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. 

6. Dalam hal penjuan BKP atau JKP yang pembayaran belum diterima, 

pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya 

setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPn 

dikenakan atas : 1) penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh 

PKP 2) Impor BKP 3) peemanfaatan BKP tidak berwujusd atau JKP 

atau luar daerah pabean didalam daerah pabean 4) ekspor BKP oleh 

PKP. Pajak masukan yang  dapat dikreditkan adalah pajak masukan 

yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran 
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dan menagemen atas BKP atau JKP dan faktur pajaknya adalah faktur 

pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak 

standar. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan: 

1. Perusahaan sebelum dikukuhkan menjadi PKP. 

2. Faktur pajak sederhana 

3. Faktur pajak cacat 

4. Tidak didisi lengkap atau terdapat coretan atau hapusan 

5. Pajak msukan atas pembelian mobil sedan, jeep, statiio 

wagon, van, dan combi 

6. Pajak masukan berkaitan dengan produksi BKP atau JKP 

7. Pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung 

dengan kegiatan usaha atas BKP. 

8. Pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN, yang 

diketemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui 

SKP.  

Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran 

pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutna 

selambat lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun 

buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai 

biaya dan belu dilakukan pemeriksaan. 

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian 

yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata‐rata 

(average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). 
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Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, 

metode rata‐rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih 

tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first 

in first out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan 

mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil. 

8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna 

usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung 

karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva 

dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan 

demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan 

melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung. 

9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba 

yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang 

dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut 

dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan 

pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau 

timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode 

penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) 

supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 

transaksi yang bukan objek pajak.  
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11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib 

pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran 

pajak yang dapat dikreditkan. 

12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 

Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan 

menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang 

diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat 

menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. 

Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994). 

13. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat 

jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: 

a. SPT lebih bayar 

b. SPT rugi 

c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 

d. Terdapat informasi pelanggaran 

e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak 

f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara 

1. Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) 

PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan 

dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran 

pajak. 
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2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor 

apabila perusahaan melakukan impor. 

3. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan 

dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

14. .Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan; perusahaan 

sebaiknya memperoleh barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak 

(JKP) dari pengusaha kena pajak (PKP), supaya pajak masukannya 

dapat dikreditkan 

 

II.3  Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai 

 Pajak Pertambahan Nilai Dalam pengertiannya yang sederhana, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tipe pajak tidak langsung yang 

dikenakan pada barang dan jasa. Sedangkan untuk pengertian yang lebih 

spesifik lagi, dijelaskan oleh Waluyo (2011:9) Pajak Pertamahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan 

pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah 

Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. 

 

 

  



29 

II.3.1 Tarif dasar pengenaan pajak dan metode penghitungan pajak 

pertambahan nilai   

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai  Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 

2009 Pasal 7, menyatakan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi 

dua, yakni:  

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10 % (sepuluh persen).   

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai se besar 0% (nol persen) diterapkan 

atas:  

1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 

2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan  

3) Ekspor Jasa Kena Pajak  

c. Tarif Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi 

paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas 

persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.   

II.3.2  Dasar Pengenaan Pajak  

Dasar Pengenaan Pajak  Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 

Ayat 1, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).  

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak  Dasar Pengenaan Pajak merupakan 

jumlah harga jual atau penggantian impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang 

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk 

menghitung pajak yang terutang.   
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II.3.3 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai  

Menurut Sukardji (2015:7), Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan 

menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut.  

a. Subtraction Method (Metode Pengurangan Secara Langsung) 

Metode ini menerapkan perhitungan dengan cara mengalikan tarif 

PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli. 

 PPN = Tarif yang berlaku x (Harga Jual – Harga Beli). 

b. Inderect Substraction / Credit / Invoice Method (Metode 

Pengurangan Secara Tidak Langsung) Metode ini mengurangkan 

PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas 

penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada 

penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.  

PPN = Pajak yang dipungut saat penjualan – Pajak yang 

dipungut saat pembelian  

c. Addition Method (Metode Penghitungan Nilai Tambah) Metode ini 

mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai 

tambah PPN = Tarif yang berlaku x Nilai Tambah.   

 Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pohan (2013: 18) menyatakan 

bahwa Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

orang pribadi maupun badan sedemikian rupa dengan memanfaatkan 

berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 

koridor ketentuan peraturan perpajakan agar dapat membayar pajak dalam 

jumlah minimum. Penekanan perencanaan perpajakan (tax planning) pada 
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umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan 

pajak seringnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau 

fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah 

dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, 

selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda 

pembayarannya dan lain sebagainya. 

II.3.4  Saat dan Tempat Terhutangnya PPN 

 Menurut UU nomor 42 tahun 2009 pasal 11, suatu Barang Kena 

Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dianggap telah 

terhutang PPN bilamana terjadi : 

a. Penyerahan BKP 

b. Impor BKP 

c. Penyerahan JKP 

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 

e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; 

atau 

f. Ekspor BKP 

 Sedangkan menurut UU nomor 42 tahun 2009 pasal 12, 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang 

terjadi akan dianggap terhutang PPN pada tempat-tempat berikut ini : 

a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP Penjual 

b. Tempat kegiatan usaha dilakukan 

c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
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d. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

atas permohonan PKP secara tertulis 

e. Tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktur Jenderal Bea 

dan Cukai, dalam hal impor. 

f. BKP dimasukkan kedalam daerah pabean. 

g. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan 

 Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak 

melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena 

Pajak (JKP) di luar daerah pabean. Dalam hal ini, subjek pajak yang 

dimaksud adalah Pengusaha Pena Pajak (PKP) atau konsumen yang 

melakukan transaksi jual beli barang. Artinya PKP mengambil atau 

memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan Barang Kena Pajak 

(BKP) miliknya yang dibeli konsumen. Kemudian, nantinya dapat 

berfungsi menjadi kredit atau pengurang pajak. 

 Sedangkan Pajak Masukan dapat dijelaskan secara sederhana 

sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang harus Wajib Pajak bayar pada saat 

mendapatkan/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 

Istilah Pajak Masukan sangat erat kaitannya dari mekanisme pemungutan, 

pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Metode 

pengkreditan Pajak Masukan berkaitan dengan salah satu prinsip 

pengenaan PPN, yaitu PPN pada hakekatnya hanya dikenakan pada 

perubahan nilai tambah dari BKP dan/atau JKP dalam setiap tingkatan 

rantai produksi dan distribusi dari BKP dan/atau JKP tersebut, dan 
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hakekatnya penanggung terakhir dari beban Pajak Pertambahan Nilai 

adalah konsumen akhir.  

 Berdasarkan pasal 1(satu) UU PPN nomor 42 tahun 2009 definisi 

Pajak Masukan adalah : ”Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai 

23 yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak 

dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah 

pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean 

dan/atau impor Barang Kena Pajak” 

II.4  Cara Menerapkan tax Planning 

 Langkah – langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam 

menyusun suatu perencanaan pajak sesuai dengan undang–undang 

perpajakan (Zain, 2007:70), adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi : 

a. Usaha–usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam 

ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang–undangan perpajakan. 

b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar 

dari pengenaan sanksi–sanksi baik sanksi administrasi maupun 

sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman 

kurungan atau penjara. 

c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan 
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pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti 

pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan 

pasal 23). 

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung serta penghambat 

tujuan, yang terdiri dari : 

a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka 

panjang. Faktor ini umunya memiliki sifat yang permanen 

secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan 

parameter–parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan 

jangka panjang. 

b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai 

fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta 

memilih manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen 

perpajakan yang berlaku bagi personel perusahaan. 

c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan 

perencanaan perusahaan, baik perencanaan jangka pendek 

maupun jangka panjang 

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai 

tujuan, dilakukan antara lain dengan mengadakan : 

a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan 

penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang 
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memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian 

Pajak Penghasilan dan pajak–pajak lainnya. 

b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian 

sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan 

tindakan dapat dilakukan dengan tepat waktu. 

  

II.5  Tahapan Dalam Perencanaan Pajak 

Sedangkan menurut Suandy (2008:13-25), agar perencanaan pajak dapat 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan 

melalui berbagai urutan tahapan berikut ini : 

1. Menganalisis informasi yang ada Tahap pertama dari proses pembuatan 

perencanaan pajak adalah menganilisiskomponen yang berbeda atas pajak 

yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban 

pajak yang harus ditanggung. Untuk itu, dalam merencanakan suatu 

perencanaan pajak harus memperhatikan faktor–faktor baik internal 

maupun eksternal, seperti : 

a. Faktor yang relevan 

b. Faktor–faktor pajak seperti sistem perpajakan nasional serta persepsi 

fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan. 

c. Faktor nonpajak lainnya seperti masalah badan hukum, masalah mata 

uang atau nilai tukar, masalah pengawasan devisa, maupun masalah 

program insentif investasi. 
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2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak 

Dalam membuat perencanaan pajak sebaiknya dibuat beberapa atau lebih 

dari satu kemungkinan rencana pajak serta kemungkinan yang akan terjadi 

sehingga dapat dilihat model mana yang paling mungkin dilaksanakan 

serta seberapa besar pajak yang mungkin dapat dihemat oleh perusahaan. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak Perencanaan pajak merupakan 

bagian dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan 

pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. 

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak 

Setelah melaksanakan evaluasi terhadap rencana pajak, maka akan 

diketahui apakah suatu perencanaan pajak telah berjalan maksimal dan 

sesuai harapan, apabila terdapat kelemahan yang membuat perencanaan 

pajak tidak berjalan semestinya, maka perlu dilakukan perbaikan untuk 

memaksimalkan hasil yang dicapai. 

5. Memutakhirkan rencana pajak Meskipun suatu rencana pajak telah 

berjalan dengan baik tetap perlu diperhitungkan segala perubahan yang 

terjadi, sebab perubahan perundang-undangan maupun peraturan dapat 

terjadi hampir setiap tahun, sehingga perlu diperhatikan apakah perubahan 

tersebut memberi pengaruh terhadap rencana pajak yang telah berjalan, 

sehingga perlu dilakukan perubahan atau pemutakhiran. 
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II.6 Strategi Dalam Perencanaan Pajak  

 dalam mengimplementasikan kebijakan perencanaan perpajakan, 

strategi yang dapat ditempuh  oleh pembayar pajak diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Tax saving Upaya untuk menghemat pengeluaran perusahaan yang 

berkaitan dengan pajak. 

2. Tax avoidance 

Upaya untuk menghindari pengenaan pajak dengan cara yang masih 

sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dalam hal bahkan 

termasuk juga masalah etika bisnis. 

3. Penundaan pembayaran pajak 

Penundaan ini dilakukan dengan menerapkan manajemen waktu bagi 

pemenuhan berbagai hak dan kewajiban perpajakan. 

4. Optimalisasi kredit pajak 

Hal ini tidak dapat begitu saja disepelekan, karena kredit pajak adalah 

salah satu harapan bagi pembayar pajak, yang bisa membantu kondisi 

aliran kasnya disaat–saat yang genting. Beberapa kelompok pembayar 

pajak, masih sering menganggap enteng hal ini dengan beranggapan 

bahwa pengeluaran pajak yang telah dilakukan adalah bersifat final, 

tidak bisa dimanfaatkan. Sebaliknya bagi pembayar pajak yang cukup 

jeli, mereka bisa melihat bahwa pada akhirnya, kredit – kredit pajak 

(yang bisa jadi besar nilainya) adalah penyelamat dalam kondisi 
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tertentu. Inilah kelompok pembayar pajak yang sudah cenderung 

menjadikan bisnisnya Tax include 

5. Upaya menghindari atau memperkecil resiko pemeriksaan pajak 

Pemeriksaan pajak adalah sebuah peristiwa tidak rutin yang dianggap 

berbahaya karena mengandung berbagai risiko yang seringkali tidak 

bisa diantisipasi dengan baik, atau diduga efeknya. Dalam beberapa 

kasus, sebuah pemeriksaan pajak dapat saja merontokkan bisnis atau 

usaha yang sudah lama dibina. 

6. Upaya menghindari pelanggaran perpajakan Demi efisiensi dan 

efektifitas, sekecil apapun pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, 

semestinya dipersepsi sebagai suatu kesalahan yang harus diperbaiki. 

Faktanya, kesalahan kecil ternyata bisa mengandung resiko yang lebih 

besar. Ini merupakan implikasi logis dari tidak adanya suasana saling 

percaya antara otoritas pajak yang berkepentingan memaksimumkan 

pemasukan Negara di bidang perpajakan dengan pembayar pajak yang 

berkepentingan meminimalkan beban pajak. 

II.7  Pajak dalam Islam  

 Dalam bahasa Arab pajak disebut kharaj yang berarti 

mengeluarkan Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang 

dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata,  

terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.  

Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya 

dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian.  
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 Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar  

oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan 

dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya 

  Adapun menurut ahli bahasa Pajak adalah suatu pembayaran yang 

dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan dalam hal penyelengaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. 

Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah sebagian harta dengan 

persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimany, dengan persyaratan tertentu. 

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang 

wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan 

pembangunan diberbagai bidang dan sector kehidupan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana pendidikan, 

kesehatan, transportasi, pertahanan, dan keamanan, atau bidang-bidang 

lainnya yang telah ditetapkan bersama. 

 Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak 

ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiaban zakat, antara lain 

solidaritas sosial tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan 

sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban 

yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat”. 
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Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah : 29 

 

 قَاتِلهىا الَِذينَُ اَلُ يهؤُْ ِهنهىنَُ بِاّلَلُِ َوال بِاْليَْىمُِ اآلِخزُِ َوال يهَحزُ  ههىنَُ َها َحَزمَُ ّللَاهُ 

 لهههَىَرسهى َوال يَِدينهىنَُ ِدينَُ اْلَحقُ  ِهنَُ الَِذينَُ أهوتهىا اْلِكتَابَُ َحتَى يهْعطهىا اْلِجْزيَةَُ

ونَُ (29)  َعنُْ يَدُ  َوههنُْ َصاِغزه

 Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah [638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk.” 

[638] Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah 

 islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbangan bagi 

 keamanan diri mereka. 

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban 

 bagi kaum muslimin ( terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu 

 kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. 

Zakat adalah salah satu rukun islam, karena itu status hukumnya 

 adalah wajib, sama dengan rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-

 Quran dan Hadist berikut ini: 

Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan 

 dan mensucikan mereka (QS AT-Taubah:103). 
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II.8  Penelitian Terdahulu 

  Tabel II.I 

 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

1 Handri 

Rori 

2013 Analisis 

Penerapan 

Tax Planning 

Atas Pajak 

Penghasilan 

Badan 

Bagaimana 

analisis 

penerapan Tax 

Planning atas 

pajak 

penghasilan 

badan? 

hasil dari 

penelitian ini  

adalah dengan 

menerapkan tax 

planning 

perusahaan dapat 

mengefisiensikan 

pajaknya sampai 

dengan 

Rp.2.898.153.  

 

 

 

2 Erick 

Ridel 

Wowor 

2015 Evaluasi 

Penerapan 

Prosedur 

Pemungutan, 

Pencatatan, 

dan 

Pelaporan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 

Atas Jasa 

Pengiriman 

Paket pada 

PT. Sentra 

Indologis 

Utama 

Manado 

Bagaimana 

Evaluasi 

Penerapan 

Prosedur 

Pemungutan, 

Pencatatan, dan 

Pelaporan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 

Atas Jasa 

Pengiriman 

Paket pada PT. 

Sentra 

Indologis 

Utama 

Manado? 

 Hasil penelitian 

yang dilakukan 

dapat diketahui 

bahwa 

pemungutan, 

pencatatan, dan 

pelaporan PPN 

telah sesuai 

dengan UU 

No.42 Tahun 

2009 sebagai 

ketentuan umum 

dan tata cara 

perpajakan 

secara benar dan 

diakui oleh 

Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Manajemen 

Perusahaan 

sebaiknya selalu 

mengikuti 

perkembangan 

dan perubahan 
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No 
Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

yang terjadi pada 

peraturan 

perpajakan dan 

meneliti 

kelengkapan 

serta kebenaran 

pajak yang 

diterima supaya 

tidak 

mengakibatkan 

kesalahan dalam 

perhitungan 

pajak masukan. 

3  

Edwar

d 

Edmini

ster 

Marent

ek1 

2016 Evaluasi 

penerapan 

tax planning 

untuk 

meminimalk

an pajak 

pertambahan 

nilai pada pt. 

Transworld 

solution 

jakarta 

selatan 

Bagaimana  

 Evaluasi 

penerapan tax 

planning untuk 

meminimalkan 

pajak 

pertambahan 

nilai pada pt. 

Transworld 

solution jakarta 

selatan? 

 Hasil penelitian 

adalah, dalam 

rangka 

meminimalkan 

pajak 

pertambahan 

nilainya, PT. 

Transworld 

Solution telah 

menerapkan 

beberapa cara 

tax planning 

PPN dan dari 

semua yang 

sudah 

diterapkan, 

semua sudah 

maksimal dan 

sesuai dengan 

ketentuan 

perundang-

undangan 

perpajakan yang 

ada. Berdasarkan 

hasil penelitian, 

disarankan 

kepada 

manajemen PT. 

Transworld 

Solution untuk 

tetap 
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No 
Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

menerapkan 

perencanaan 

pajak yang ada 

dan tetap 

memperbaharui 

peraturan-

peraturan 

perpajakan yang 

terbaru 

4 Londor

ong 

Sabijon

o, 

Waland

ow 

2014 Penerapan 

Tax Planning  

pajak 

pertambahan 

nilai terutang 

pada Ud 

Leonel 

Bagaimana 

Penerapan Tax 

Planning  pajak 

pertambahan 

nilai terutang 

pada Ud 

Leonel? 

Hasil penelitian 

dari 2013 

didapati bahwa 

Pada awalnya 

perusahaan 

melakukan 

pembelian ke 

pengusaha kena 

pajak dan 

pengusaha tidak 

kena pajak, 

namun dalam 

penelitian ini 

hanya 

melakukan 

pembelian ke 

pengusaha kena 

pajak saja, 

setelah 

dilakukan 

perhitungan 

maka didapati 

bahwa jumlah 

PPN terhutang 

perusahaan 

berkurang. 

5 Nora 

Dewi 

Lestari 

Leo 

2013 Penerapan 

Tax Planning 

Ppn Dalam 

Penghematan 

Beban Cash 

Flow di CV. 

MMM 

Apakah tax 

planning dapat 

menjadi salah 

satu alternatif 

pengendalian 

arus kas 

perusahaan?  

perencanaan 

pajak dapat 

menjadi salah 

satu alternatif 

pengendalian 

arus kas 

perusahaan. 

6 Dwiyat 2017 Analisis Bagaimanakah Setelah 
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No 
Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

moko 

Pujiwid

odo 

Penerapan 

Tax Planning 

Dalam 

Upaya 

Meminimalk

an Ppn 

Terhutang 

Pada CV. 

Mikita 

Cookies 

penerapan tax 

planning dapat 

meminimalkan 

pajak 

pertambahan 

nilai terhutang 

pada CV. 

Mikita 

Cookies? 

dilakukan tax 

planning PPN 

dengan pola 

memaksimalkan 

pengkreditan 

pajak masukan 

maka 

dihasilkan total 

PPN terhutang 

lebih kecil.  

7 Vinska 

Faradel

ah 

Suronot

o 

2013 Penerapan 

Tax Planning 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

Terhutang 

Pada UD. Tri 

Murn 

Apakah 

perencanaan 

pajak (Tax 

Planning) 

dapat 

meminimalkan 

jumlah PPN 

Terhutang pada 

perusahaan? 

Setelah 

melakukan 

perhitungan 

dapat 

disimpulkan 

bahwa dengan 

adanya Tax 

Planning, maka 

PPN 

terhutang 

berkurang 

menjadi Rp. 

2.082.702.Denga

n demikian 

penerapan Tax 

Planning pada 

UD.Tri Murni 

dinyatakan 

berhasil. 

8 Rohma

d Agus 

Alim 

2010 Evaluasi 

Perhitungan 

Ppn UD. 

Budimas 

Beserta Tax 

Planning 

Dalam 

Rangka 

Mengefisien

kan PPN 

Yang 

Terutang 

Apakah UD. 

Budimas telah 

menerapkan 

tax planning 

dalam 

perhitungan 

PPN Masa 

secara optimal 

dalam rangka 

untuk 

memaksimal 

laba? 

UD. Budimas 

telah 

menerapkan tax 

planning dalam 

perhitungan PPN 

Masa 

secara optimal 

dan berhasil 

memaksimal 

laba. 

9 Cindy 

Megasa

2008 Penerapan 

Tax Planning 

Apakah 

Penerapan Tax 

Penerapan Tax 

Planning pada 
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No 
Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

ri Untuk 

Meminimalk

an Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

Terutang 

Pada PT. 

Wijaya 

Karya Beton 

Wilayah 

Penjualan I 

Sumatera 

Utara Medan 

Planning dapat 

Meminimalkan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai Terutang 

Pada PT. 

Wijaya Karya 

Beton? 

PT. Wijaya 

Karya Beton 

akan 

memberikan 

keuntungan bagi 

perusahaan yaitu 

adanya 

penghematan 

pajak 

khususnya Pajak 

Pertambahan 

Nilai yang 

terutang dan 

peningkatan laba 

bersih 

perusahaan. 

10 Dwi 

Yuniart

i 

2012 Penerapan 

Perencanaan 

Pajak atas 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 

Sebagai 

Alternatif 

Pengendalian 

Arus Kas 

Perusahaan 

di PT. BK 

Apakah 

Penerapan 

Perencanaan 

Pajak atas 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 

dapat menjadi 

Pengendalian 

Arus Kas 

Perusahaan? 

Perencanaan 

pajak dapat 

menjadi salah 

satu alternatif 

pengendalian 

arus kas 

perusahaan 

Sumber : Diolah dari beberapa referensi 2017 
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II.9 Kerangka Penelitian 

  Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

 melalui bagian alur berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian ini yang diawali dengan bagan alur. 

Dasar penelitian ini dalam melakukan tax planning adalah melalui PT. Karya 

Buana Granitindo lalu melihat seberapa pembayaran penghasilan wajib pajak 

badan perusahaan kemudian dilanjutkan dengan penerapan perhitungan pajak 

pertambahan nilai dan menerapkan tax planning pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

PT. Karya Buana Granitindo 

Pekanbaru  

Penerapan Tax Planning 

Pajak Pertambahan Nilai 

Penghasilan Wajib Pajak Badan 


