
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Beberapa  pakar  dibidang  perpajakan  telah  mengemukakan  pengertian 

pajak  yang  berbeda-beda.  Namun demikian,  beberapa  pengertian  yang  penulis 

sajikan di bawah ini, pada dasarnya mengandung pengertian yang sama seperti 

dalam  ciri-ciri  atau  unsur-unsur  pengertian  pajak.  Seperti  pengertian  yang 

dikemukakan  oleh   P.J.A.  Andriyani yang  telah  diterjemahkan  R.  Santoso 

Brotodiharjo dalam  buku  “Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak”  (1991:2), 

sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2003:4)

“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 gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas  negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian tersebut lebih memfokuskan pada fungsi  budgetair dari pajak, 

sedangkan  pajak  masih  mempunyai  fungsi  lainnya  yaitu  fungsi  mengatur. 

Pengertian  pajak  menurut  Rochmat  Soemitro  dalam  bukunya  “Dasar-Dasar 

Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan”  (1990:5),  sebagaimana  dikutip  oleh 

Waluyo (2003:5) adalah sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
atau  kontaraprestasi  yang  langsung  dapat  digunakan  untuk 
membayar pengeluaran umum”.

Terdapat  bermacam-macam  batasan  atau  pengertian  pajak  yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2003) dalam “Dasar Hukum Pajak dan Pajak 

Pendapatan”, adalah:



“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) atau peralihan kekayaan dari sektor 
swasta ke sektor pemerintah dengan tiada mendapatkan imbalan jasa 
(kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum”. 

Berdasarkan  pengertian  tersebut  kemudian  dipertahankan  dan  dapat 

disimpulkan dalam bukunya yang berjudul  Pajak dan Pembangunan (Eresco, 

2002:8), pengertian tersebut berbunyi:

“Pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas 
negara  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  surplusnya 
digunakan untuk simpanan publik  (public  saving) yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment)”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat 

pada pengertian pajak ialah:

1. Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara.

Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara,  baik  pemerintah  pusat 

maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

3. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukan  adanya  kontraprestasi 

individual  oleh  pemerintah,  atau  tanpa  jasa  timbal  balik  dari  negara  yang 

secara langsung dapat ditujukan.

4. Pajak  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas, yang bila dari pemasukannya masih terdapat 

surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2. Fungsi dan Pengelompokan Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, 

terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:



1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan  bagi  pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh:  Dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai  penerimaan  dalam 

negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh: dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga 

konsumsi  minuman keras dapat  ditekan,  dan demikian pula  dengan barang 

mewah.

Setelah  mengetahui  fungsi  dari  pada  pajak  kita  juga  perlu  untuk 

mengetahui pengelompokan dari pajak yaitu:

1. Menurut pembebanannya, yaitu:

a. Pajak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  dibebankan  langsung  kepada  Wajib 

Pajak  itu  sendiri  dan  tidak  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada 

orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak langsung 

dibebankan kepada wajib pajak atau subjek pajak tetapi dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya:

a. Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa 

memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBm).



3. Menurut lembaga pemungutannya:

a. Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh lembaga pemerintah  pusat 

(Direktorat  Jendral  Pajak  bersama  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor 

Pemerikasaan  Pajak)  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga 

negara atau pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh lembaga pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai  rumah tangga  daerah atau pemerintah 

daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor.

- Pajak Kotamadya atau Kabupaten

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel dan restoran.

2.2.  Pajak Penghasilan (PPh)

Pada  Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000, 

dapat dikatakan bahwa:

“Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  akan  dikenakan  atas 
pengalihan,  baik  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  orang 
pribadi perorangan maupun badan yang berada didalam atau diluar 
negeri, yang terutang selama tahun pajak”.

Pajak Penghasilan mengatur mengenai pajak atas pajak penghasilan sesuai 

yang diterima oleh perseorangan maupun badan selama satu tahun pajak, akan 

dikenai  Pajak  Penghasilan  sesuai  dengan  Ketentuan  Undang-Undang  Pajak 

Penghasilan.

Dalam  Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Republik 

Indonesia No.17 tahun 2000, menetapkan bahwa jenis-jenis Pajak Penghasilan 

mencakup:



“1. Pajak  Penghasilan  dari  pekerja  yang  menerima  penghasilan 
(PPh pasal 21)

2. Pajak Penghasilan dari Usaha (rekanan pemerintah dan impor) 
(PPh pasal 22)

3. Pajak Penghasilan dari Modal dan Jasa (PPh 23)
4. Pajak  Penghasilan  dari  yang  Terutang  atau  dibayar  di  Luar 

Negeri (PPh pasal 24)
5. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (PPh 

pasal 25)”.

2.2.1. Subjek Pasal Penghasilan

Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Indonesia  mengatur  pengenaan 

Pajak  Penghasilan  terhadap  Subjek  Pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Sehingga terhadap Subjek Pajak 

akan  dikenakan  Pajak  Penghasilan  apabila  menerima  atau  memperoleh 

penghasilan.  Yang  termasuk  Subjek  Pajak  menurut  Undang-Undang  Pajak 

Penghasilan No.17 tahun 2000, pasal 2 meliputi:

1. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

“a. 1). Orang pribadi
2). Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  suatu  kesatuan, 

menggantikan yang berhak;
b. Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik 
Daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  persekutuan, 
perkumpulan,  firma,  kongsi,  yayasan  atau  organisasi  sejenis, 
lembaga, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.

c. Bentuk Usaha Tetap”.

2. Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak Luar 

negeri. Menurut  Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 2 ayat (3) yang 

dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri:

"a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 
orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia 
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
c. Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  suatu  kesatuan, 

menggantikan yang berhak”.



Selanjutnya  dalam  pasal  2  ayat  (4)  UU  PPh  No.17  tahun  2000 

diterangkan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

"a. Orang pribadi  yang tidak bertempat tinggal  di  Indonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan 
yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di 
Indonesia  yang  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan 
yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di 
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

3. Yang  dimaksud  dengan  bentuk  usaha  tetap  adalah  bentuk  usaha  yang 

dipergunakan oleh orang pribadi  yang tidak bertempat  tinggal  di  Indonesia 

atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan 

tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk  menjalankan  usaha  atau 

melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi  Objek Pajak  dari  Pajak  Penghasilan  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.

Berdasarkan  ketentuan  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak 

Penghasilan, yang termasuk di dalam pengertian Ojek Pajak Penghasilan, antara 

lain adalah:

"a. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau 
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangn, 
honorarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau 
imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  kecuali  ditentukan  lain  dalam 
undang-undang ini;



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

c. Laba Usaha;
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta, 

termasuk:
1) keuntungan  karena  pengalihan  tanah  kepada  perseroan, 

persekutuan,  dan  badan  lainnya  sebagai  pengganti  saham 
atau penyertaan modal;

2) keuntungan  yang  diperoleh  perseroan,  persekutuan  dan 
badan  lainnya  karena  pengalihan  harta  kepada  pemegang 
saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan 
atau  sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga 
sedarah  dalam  badan  pendidikan  atau  badan  sosial  atau 
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri 
Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha, 
pekerjaan,  pemilikan  atau  penguasaan  antara  pihak-pihak 
yang bersangkutan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya;

f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena 
jaminan pengembalian utang;

g. Dividen  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk 
dividen  dari  perusahaan  asuransi  dari  pemegang  polis  dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalti;
i. Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan 

harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kemabali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan  dari 

anggotanya  yang  terdiri  dari  Wajib  Pajak  yang  menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang 
belum dikenakan pajak”.



Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak, menurut  Undang-Undang 

Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (3) adalah:

"a. 1) bantuan   sumbangan,   termasuk  zakat  yang  diterima  oleh 
  badan   amil    zakat   yang   dibentuk   atau   disahkan  oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2) harta  atau  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga  sedarah 

dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat, dan oleh badan 
amil  keagamaan atau badan pendidikan  atau badan sosial 
atau  pengusaha  kecil  termasuk  koperasi  yang  ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan;

b. warisan;
c. harta  termasuk  setoran  tunai  yang  diterima  oleh  badan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian  atau  imbalan sehubungan  dengan pekerjaan  atau 
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 
kenikamtan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi 
sehubungan  dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. 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 dengan syarat:
1) dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2) bagi  Perseroan  Terbatas,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan 

Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  menerima  dividen, 
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 
paling  rendah  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  jumlah 
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar 
kepemilikan saham tersebut;

g. iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  dana  pensiun  yang 
pendiriannya  telah  disahkan  Menteri  Keuangan;  baik  yang 
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan  dari  modal  yang  ditambahkan  oleh  dana  pensiun 
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  g  dalam  bidang-bidang 
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komaditer  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham, 
persekutuan perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. bunga obligasi  yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa 
dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan 
atau pemberian izin usaha;



k. penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  perusahaan  modal 
ventura  berupa  bagian  laba  dari  badan  pasangan  usaha  yang 
didirikan  dan  menjalankan  usaha  atau  kegiatan  di  Indonesia, 
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1) merupakan  perusahaan-perusahaan  kecil,  menengah,  atau 

yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”.

2.3. Manajemen Pajak

2.3.1. Pengertian Manajemen Pajak

Dari  uraian  mengenai  subjek  dan  objek  pajak  pada  bagian  terdahulu, 

secara singkat dapat dikatakan disini bahwa bagi dunia usaha, pajak merupakan 

kewajiban kepada negara yang ada hubungannya dengan pembelian barang dan 

jasa (input) yang diperlukan dalam operasi maupun investasi perusahaan. Pajak 

juga merupakan kewajiban yang ada hubungannya dengan penjualan barang dan 

jasa  (output)  dan  akan  mempengaruhi  besarnya  harga  yang  akan  dibayar 

konsumen atau pembeli.  Selain itu, pajak termasuk salah satu unsur yang akan 

mengurangi perolehan keuntungan.

Di  sisi  lain  peraturan  perpajakan  itu  sendiri  belum  mencakup  semua 

aktivitas dalam transaksi  barang maupun jasa dalam bisnis secara keseluruhan, 

sehingga  memberi  peluang  dilakukannya  penghindaran  pajak  tanpa  harus 

melanggar undang-undang perpajakan.  Dengan demikian,  agar kewajiban pajak 

tersebut  tidak  melebihi  jumlah  yang  seharusnya,  tidak  mengganggu  aliran  kas 

perusahaan, dan tentu tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada konsumen maka 

perlu  adanya  pengelolaan  atau  manajemen  pajak  (tax  management)  dalam 

menangani pengeluaran-pengeluaran pajak tersebut.

Dalam  buku  Akuntansi  Pajak,  menurut  Lombatoruan  (1996:353) 

bahwa:

“Manajemen  pajak  sebagai  cara  untuk  memenuhi  kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah 

mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. 



Selain itu,  Moh. Zain (2003:67) menyamakan manajemen pajak dengan 

perencanaan pajak, sebagai berikut:

“Perencanaan  pajak  merupakan  tindakan  penstrukturan  terkait 
dengan konsekuensi potensi pajaknya, tekanannya pada pengendalian 
setiap transaksi  yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah 
bagaimana pengelolaan tersebut dapat meminimumkan jumlah pajak 
yang  ditransfer  ke  pemerintah  melalui  apa  yang  disebut  sebagai 
penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak 
(tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal  dan tidak akan 
ditolelir”.

Dari  kedua  pengertian  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa 

manajemen  pajak  adalah  proses  dan  fungsi  perencanaan  pajak,  pelaksanaan 

kewajiban  perpajakan  dan pengendalian  pajak,  serta  pengawasan  sumber  daya 

manusia  dalam  mengelola  kewajiban  pajak  perusahaan  yang  bertujuan  untuk 

membantu  mewujudkan  target  laba  perusahaan,  melaksanakan  kewajiban 

perusahaan,  mempertahankan  tingkat  likuiditas  yang  memadai,  dan  semua  itu 

dilaksanakan dalam konteks kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perpajakan, 

atau  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  kewajiban  pajak  sesuai  dengan 

ketentuan yang ada tetapi ditekan serendah mungkin.

Dalam  penerapannya,  pihak  manajemen  sudah  tentu  akan 

memperhitungkan  aspek  rentang waktu,  karena meskipun  perpajakan  memiliki 

dampak  tidak  hanya  meliputi  masa  sekarang,  tetapi  juga  memiliki  pengaruh 

dimasa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

investasi  pendanaan  (financing).  Misalnya,  meskipun  aspek  perpajakan  bukan 

menjadi alasan utama, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan 

keputusan tersebut. Contoh sederhana adalah pada saat merancang investasi dalam 

peralatan  atau  mesin,  perlu  dipertimbangkan  apakah  lebih  menguntungkan 

melakukan sewa guna usaha atau leasing.

Manajemen pajak pada dasarnya sama dengan manajemen keuangan yaitu 

sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup, untuk 

maksud  pembahasan  strategi  penghematan  pajak,  ada  baiknya  jika  kita 

mengartikan  manajemen  pajak  sebagai  usaha  memenuhi  kewajiban  perpajakan 



dengan  benar  tetapi  jumlah  pajak  dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya manajemen 

pajak memiliki fungsi-fungsi:

1. Perencanaan pajak (tax planning);

2. Pelaksanaan  pajak (tax implementation);

3. Pengendalian pajak (tax control).

Perencanaan pajak berfungsi dalam mengestimasi jumlah pajak yang akan 

dibayar  dan  melakukan  efisiensi  pajak  yang  tidak  semata-mata  dengan 

menghindari pajak. Pelaksanaan pajak adalah melaksakan hasil perencanaan pajak 

sebaik mungkin. Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah memastikan apakah 

pelaksaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh 

mana perencanaan pajak mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Dengan  diterapkannya  manajemen  pajak  secara  konsisten,  maka  dapat 

diperoleh dua tujuan penting:

1. Compliance  Aspect,  yakni  kepatuhan  dalam melaksanakan  setiap  peraturan 

perpajakan dalam kegiatan operasional perusahaan;

2. Administrative Aspect, yakni menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

kewajiban perpajakan yang pada akhirnya akan menurunkan kewajiban pajak.

2.3.2. Fungsi-fungsi Manajemen Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya,  manajemen 

pajak  memiliki  fungsi-fungsi  perencanaan  pajak,  pelaksanaan  pajak  dan 

pengendalian pajak. Selanjutnya,  pada bagian berikut ini masing-masing fungsi 

tersebut akan diuraikan secara lebih terinci, dengan penekanan lebih pada fungsi 

perencanaan  pajak.  Karena  fungsi  ini  memegang  peranan  yang  sangat  penting 

bagi keberhasilan manajemen pajak.



2.3.2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan 

pajak.  Strategi  penghematan  pajak  disusun pada saat  perencanaan.  Karena itu, 

penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakn dilakukan pada tahap 

ini.  Dari  penelitian  tersebut  akan diketahui  jenis  tindakan  penghematan  pajak. 

Perencanaan pajak merupakan cara legal yang dilakukan Wajib Pajak.  Tindakan 

tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan 

hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Dalam  Kamus  Istilah  Akuntansi,  Aliminsyah  (2003:259) memberikan 

pengertian bahwa:

“Perencanaan pajak merupakan perencanaan urusan-urusan Wajib 
Pajak  dengan  cara  sedemikian  rupa  (tanpa  melanggar  ketentuan 
perpajakan)  agar  beban  pajak  yang  harus  ditanggung  menjadi 
sekecil mungkin”.

Sementara  itu,  John  R.  Cerepak  dan  Donald  H.  Taylor  (1987:934) 

mengatakan bahwa:

“Tax planning involves the arrangement of tax payer’s affairs in such a 

way to incure the lowest possible tax liability. Its goal are to pay the least  

amount of tax at the latest possible time”.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan 

pajak  adalah  suatu  usaha  pengurangan  beban  pajak  dengan  tetap  mematuhi 

ketentuan-ketentuan  peraturan  perpajakan,  seperti  memanfaatkan  pengecualian 

dan potongan yang diperkenankan,  maupun memanfaatkan hal-hal  yang belum 

diatur  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Usaha  penghematan  pajak 

berdasarkan  The least and the latest rule, yaitu Wajib Pajak berusaha menekan 

pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas 

masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Menekan  pajak  sekecil  mungkin  dapat  dilakukan  dengan  memperbesar 

biaya-biaya  yang  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  (deduction)  sehingga 

penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur 

dalam peraturan perpajakan.



Usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan 

memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada seperti  ketentuan yang berkaitan 

dengan  penyusutan.  Penundaan  pembayaran  pajak  selambat  mungkin  juga 

berkaitan dengan kosep time value of money.

Dengan  demikian,  manfaat  perencanaan  pajak  pada  prinsipnya  adalah 

sebagai berikut:

a. Penghematan kas keluar

Perencanaan  pajak  dapat  menghemat  pajak  yang  merupakan  biaya  bagi 

perusahaan.

b. Mengatur aliran kas (cash flow)

Perencanaan pajak dapat mengestimasi  kebutuhan kas untuk pajak dan saat 

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran 

kas secara lebih akurat.

2. Proyeksi Pajak

Perencanaan perpajakan dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi 

ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi atau proyeksi atas rencana-rencana 

perusahaan. Proyeksi itu sendiri menurut  Badudu dan Zain (2000:1094) dalam 

Kamus Bahasa Indonesia adalah:

“Suatu perkiraan atau perhitungan untuk masa yang akan datang 

berdasarkan data yang ada sekarang.”

Dalam proyeksi-proyeksi tersebut, perusahaan dapat memiliki laba yang 

tinggi dengan pajak penghasilan yang tinggi serta  cashflow bersaldo kecil, atau 

mementingkan saldo laba yang lebih kecil,  pembayaran pajak yang kecil, serta 

saldo kas yang besar. Saldo kas yang lebih besar berarti membawa keuntungan 

bagi perusahaan.

Melalui  perencanaan  budget (proyeksi)  tersebut,  perusahaan  dapat 

memilih  beban karyawan,  apakah tunjangan-tunjangan untuk karyawan (seperti 

tunjangan kendaraan,  transportasi,  tunjangan perumahan,  tunjangan  makan dan 

minum, dan lain-lain) diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in  

kind)  atau  dibayarkan  dalam  bentuk  uang.  Jika  perusahaan  dalam  kondisi 



menderita kerugian maka akan lebih menguntungkan apabila tunjangan tersebut 

diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Hal ini diatur dalam pasal 4 

ayat (3) huruf d UU No.17 tahun 2000, bahwa:

“Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  bentuk  natura  dan  atau 

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah”

Atas beban karyawan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tersebut, 

manajemen  dapat  melakukan  koreksi  fiskal  di  dalam SPT   PPh.  Wajib  pajak 

badan. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah agar beban karyawan berupa 

natura dan atau kenikmatan tersebut di dalam laporan keuangan dikurangkan atau 

dikeluarkan dari biaya atau beban atau pengurang penghasilan.

Dengan  dilakukannya  koreksi  fiskal,  pajak  penghasilan  karyawan 

sedangkan  dalam  SPT  pajak  penghasilan  wajib  pajak  badan  masih  tidak 

membayar pajak penghasilan karena perusahaan masih menderita kerugian. Dari 

segi perpajakan, koreksi fiskal tersebut diperkenankan karena pembayaran beban 

karyawan  berupa  natura  dan  atau  kenikmatan  bukan  merupakan  objek  (non 

deductable  income).  Namun  dengan  koreksi  fiskal  atas  beban  karyawan  akan 

berakibat memperkecil saldo rugi, sehingga apabila berlaku surat koreksi fiskal 

tersebut menimbulkan konsekuensi kompensasi kerugian akan lebih kecil.

Non  deductable-expense tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  pengurang 

penghasilan  kena  pajak.  Dalam  keadaan  perusahaan  memperoleh  laba  maka 

koreksi  fiskal  tersebut  akan  memperbesar  penghasilan  kena  pajak  dan  dalam 

keadaan menderita rugi maka akibatnya saldo rugi akan lebih kecil. Sebaliknya 

apabila perusahaan memperoleh laba dan terkena tarif pajak penghasilan tertinggi 

(30%), maka dapat dilakukan peninjauan kembali mengenai masalah pembayaran 

natura dan atau kenikmatan terhadap karyawan tersebut. Dengan mengalihkannya 

ke  dalam  bentuk  tunjangan  akan  lebih  menguntungkan,  sebab  akan  menjadi 

penghasilan  karyawan  tersebut  yang  mungkin  terkena  tarif  pajak  yang  lebih 

rendah.



a. Bentuk Usaha

Bentuk  usaha  yang  berpengaruh  terhadap  pemajakan,  bentuk  usaha 

misalnya perseroan terbatas, koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, 

firma, persekutuan atau perseorangan.

1) Perseroan Terbatas (PT)

Bentuk usaha yang berbentuk perseroan terbatas,  para pemegang sahamnya 

terdiri  dari  badan  atau  perorangan  berakibat  lain  dari  segi  pemajakannya. 

Penghasilan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai pemegang saham, bukan merupakan objek pajak penghasilan. 

Begitu pula dengan dividen atau bagian laba yang diterima koperasi, yayasan 

atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, anggota perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi-bagi atas saham serta persekutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi; bukan merupakan objek pajak penghasilan.  Demikian juga 

dengan  bunga  obligasi  yang  diterima  atau  diperoleh  perusahaan  modal 

ventura.  Sebaliknya,  jika  dividen  atau  pembagian  laba  yang  diterima  oleh 

perorangan  sebagai  pemegang  saham,  maka  akan  merupakan  objek  pajak 

penghasilan.

2) Yayasan

Yayasan  yang  tujuannya  nirlaba  dan  kegiatannya  semata-mata 

menyelenggarakan pendidikan dan sosial, penghasilan bukan objek pajak.

3) Dana pensiun

Penghasilan  dana  pensiun  yang  pendiriannya  disahkan  oleh  Menteri 

Keuangan, bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penanaman di bidang 

tertentu tersebut, antara lain:

- Bunga deposito, diskonto deposito, sertifikat deposito, dan tabungan Bank 

Indonesia;

- Bunga obligasi di pasar modal

- Dividen dari saham



4) Penghasilan modal ventura

Atas  penghasilan  dari  transaksi  penjualan  saham  kepada  perusahaan 

pasangannnya,  dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0.1% dari  jumlah 

bruto dan bersifat final.

5) Perusahaan pusat dan cabang

Perusahaan pusat  dan  cabang akan lebih  efektif  bila  diajukan  permohonan 

sentralisasi  faktur  PPN.  Dengan sentralisasi  ini,  transaksi  pemindahan atau 

pengiriman barang antara  pusat  ke cabang dan sebaliknya  atau pengiriman 

antar  caban, tidak perlu terkena PPN, jadi tidak perlu mengeluarkan faktur 

PPN.

6) Perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional berbentuk permanent establishment (Bentuk Usaha 

Tetap)  dapat  menghindari  pengenaan pajak  Witholding Tax (PPh pasal  26) 

atas  penghasilan.  Setelah  pajak,  apabila  penghasilan  tersebut  ditanamkan 

kembali di Indonesia, dengan syarat:

- Penanaman  kembali  dilakukan  dalam  bentuk  penyertaan  modal  pada 

perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri 

atau peserta pendiri; dan

- Penanaman kembali  dilakukan dalam tahun pajak berikutnya dari  tahun 

pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan

- Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat 

penanaman dilakukan, berproduksi komersial.

b. Bidang Usaha

Bidang  usaha  tertentu  yang  memperoleh  perlakuan  perpajakan  yang 

berbeda,  misalnya  untuk  perusahaan  konstruksi  dikenakan  pajak  penghasilan 

sebesar 2% dari  penjualan dan bersifat  final  berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa 

konstruksi  yang  ditetapkan tanggal  21  Desember  2000 dan keputusan Menteri 

Keuangan No. 559/KMK.04/2000 yang berlaku mulai tanggal 26 Desember 2000. 



Jika  perusahaan  memperoleh  laba  bersih  cukup  besar  lebih  dari  10%,  maka 

pengenaan pajak penghasilan sebesar 2% ini akan menguntungkan perusahaan. 

Misal  PT  ”Z”  memiliki  penjualan  Rp.  1.000.000.000,-  dengan  PPh  tunai  2% 

diperoleh pajak terhutang Rp. 20.000.000,- sedangkan bila diperhitungkan denagn 

metode  biasa  dengan  laba  bersih,  misalnya  10%  dari  penjualan,  maka  akan 

diperoleh  laba  bersih  Rp.  100.000.000,-  dan  pajak  terutang  sebesar 

Rp.  21.250.000,-.  Dengan  demikian  pengenaan  PPh  final  2%  akan  sangat 

menguntungkan apabila perusahaan konstruksi tersebut memperoleh laba bersih 

10% atau lebih.

Bidang  usaha  pengecer  (retail)  juga  memperoleh  perlakuan  khusus  di 

bidang PPN, yaitu dengan tarif 2%, baik dari penjualan Barang Kena Pajak (BKP) 

maupun  Barang  Tidak  Kena  Pajak  (non  BKP),  dengan  catatan  bahwa  PPN 

masukan tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, bila komposisi dari penjualan 

BKP lebih besar dari non BKP, maka akan lebih menguntungkan bila dikenakan 

tarif 2% dibandingkan tarif biasa 10%. Juga untuk perusahaan yang mempunyai 

pelanggan  yang  cukup  banyak,  dapat  menggunakan  permohonan  untuk 

menggunakan faktur gabungan untuk PPN.

3. Strategi Dasar Perencanaan Pajak

Dalam  melakukan  perencanaan  pajak  menurut  Moh.  Zain  (2003:67), 

ada 4 strategi dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Memahami  masalah  perpajakan,  pemahaman  ini  tidak  terbatas  pada 

pemahaman undang-undang perpajakan saja,  tetapi  juga meliputi  Peraturan 

Pemerintah  (PP),  Keputusan  Presiden  (Kepres),  Surat  Keputusan  Menteri 

Keuangan (SKMK), Surat Keputusan / Surat Edaran Dirjen Pajak, agar tidak 

kehilangan jejak mengenai  ketentuan  peraturan  undang-undang perpajakan, 

lebih-lebih  lagi  mengingat  fungsi  Surat  Keputusan  (SK)  dan  Surat  Edaran 

(SE)  Direktorat  Jenderal  Pajak  lebih  ditekankan  pada  interpretasi  resmi 

undang-undang perpajakan dan petunjuk pelaksanaanya. Oleh karena itu yang 

terpenting bagi perencanaan pajak adalah memiliki kemampuan menerapkan 

undang-undang perpajakan dalam situasi nyata (real life situation) dan bukan 



hanya memiliki bakat mengungkapkan ketentuan undang-undang perpajakan 

sampai  ke  akar-akarnya,  serta  melihat  implikasinya  terhadap  pengambilan 

keputusan,

b. Menyadari  bahwa masalah perpajakan adalah masalah perundang-undangan 

sehingga hanya otoritas legal yang berwenang untuk memutuskan apa yang 

benar  sesuai  dengan  yang  dimaksud  oleh  ketentuan  undang-undang 

perpajakan. Apabila terjadi aplikasi yang benar (correct application) menurut 

ketentuan undang-undang perpajakan dan hasilnya menyimapang dari standar 

atau  teori  akuntansi,  ekonomi,  dan  sosial,  maka  yang  harus  diikuti  adalah 

ketentuan  undang-undang  perpajakan.  Dalam  prakteknya,  sebagian 

perselisihan  perpajakan  terjadi  karena  ketidaksamaan  pendapat  mengenai 

correct  application  dari  suatu  ketentuan  undang-undang  perpajakan  dalam 

situasi yang spesifik.

c. Memahami  bahasa  yang  digunakan  undang-undang  perpajakan. 

Pengungkapan verbal merupakan hal yang kritis. Suatu pengertian yang sama 

dalam  pembicaraan  sehari-hari  dapat  diartikan  berbeda  ketentuan  undang-

undang  perpajakan.  Misalnya,  pengertian  “penghasilan”  menurut  undang-

undang  berbeda dengan pengertian penghasilan dalam bahasa sehari-hari.

Dalam  pengertian  penghasilan  menurut  Undang-undang  Pajak  Penghasilan 

No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) tersebut dimaksud dengan ”nama dan dalam 

bentuk apapun” merupakan pengertian yang luas, termasuk penghasilan yang 

diperoleh legal maupun ilegal dan tidak mempersoalkan apakah penghasilan 

tersebut diperoleh secara halal atau haram, susila atau tidak susila.

d. Menyadari  bahwa  perencanaan  pajak  mempunyai  keterbatasan.  Strategi 

penghindaran  pajak  merupakan  kombinasi  antara  kepentingan  bisnis  dan 

strategi  menghindari  pajak  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak. 

Keberhasilan perencanaan pajak ini sangat bergantung pada sistem akuntansi 

yang ada di dalam perusahaan. Perencanaan pajak harus mengetahui dengan 

pasti jumlah pajak yang akan dihindarkan dan cara menghindarkannya.

 



4. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Perhitungan  pajak  terutang  (final)  merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel, 

yaitu variabel ketentuan perundang-undangan pajak (tax law), variabel fakta (fact) 

dan variabel proses administrasi dan kadang-kadang juga proses pengadilan, dari 

ketiga variabel tersebut, sedikit sekali perhatian peranan kritis dari suatu fakta dan 

betapa pentingnya peranan suatu fakta dalam menentukan setiap rupiah hutang 

pajak, terbukti dari kenyataan bahwa fakta adalah salah satu variabel yang setiap 

orang dapat berbuat sesuatu terhadapnya, berbeda dengan undang-undang pajak 

yang merupakan variabel yang sudah pasti yang setiap orang atau badan harus 

mematuhinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  didalamnya.  Apabila 

seseorang  tidak  puas,  baik  terhadap  undang-undang  pajak  maupun  terhadap 

administrasi  dan  proses  pengadilan,  maka  relatif  sedikit  sekali  yang  dapat 

diperbuat seseorang untuk memenuhi tuntutan ketidakpuasannya tersebut.

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, ada beberapa alternatif 

pendekatan yang sistematis yang dapat dilakukan tetapi kesemuanya itu bertitik 

tolak  kepada  formula  umum  perhitungan  pajaknya,  seperti  misalnya  formula 

umum perhitungan pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Skema Perhitungan Laba Kena Pajak

1.
2. (-)

Jumlah Seluruh Penghasilan
Penghasilan tidak Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1)
Pasal 4 ayat (3)

3.
4.

(=)
(-)

Penghasilan Bruto
Biaya Fiskal boleh dikurangkan

Koreksi: Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan

(1-2)
Pasal 6 ayat (1)
Pasal 11
Pasal 11 A
Pasal  9  ayat  (1)  dan 
ayat (2)

5.
6.
7.

(=)
(-)
(-)

Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP OP)

(3-4)
Pasal 6 ayat (2)
Pasal 7 ayat (1)

8.
9.

(=)
(X)

Penghasilan Kena Pajak
Tarif

(5-6-7)
Pasal 17

10.
11.

(=)
(-)

Pajak Penghasilan Terutang
Kredit Pajak

(8 X 9)
Pasal 21 (WP OP),
Pasal 22, 23, 24, 25

12. (=) Pajak  Penghasilan Kurang Bayar  /  Lebih  Bayar  / 
Nihil Bayar

(10–11)
Pasal 28, 28A, 29

Sumber: Moh. Zain (2003:79)



Oleh karena sasarannya mengefisienkan beban pajak (pajak terutang) yang 

berada  pada  lapisan  bawah  dari  perhitungan  tersebut  di  atas,  maka  secara 

aritmatika untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal tersebut, pengaturan 

harus dilakukan dengan melibatkan komponen yang diatasnya secara maksimal, 

sehingga dengan meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang 

dapat  dikurangkan  serta  memaksimalkan  penghasilan  yang  ditangguhkan  atau 

dikecualikan  dari  pengenaan  pajak.  Komponen-komponen  dari  formula  umum 

tersebut  kita  sebut  sebagai  ”variabel-variabel”  perencanaan  pajak  dan  hampir 

seluruh komponen-komponen yang terdapat pada nomor genap formula tersebut 

merupakan  ”variabel  kritis  (critical  variables)”,  yang  akan  diolah  dalam 

perencanaan pajak.

Untuk  membantu  pengolahan  ”variabel  kritis”  tersebut  menurut  Moh. 

Zain,  dalam  bukunya  ”Manajemen  Perpajakan  (2003:79)”,  ada  beberapa 

petunjuk yang dapat digunakan, antara lain:

"1. Usahakan  agar  terdapat  penghasilan  yang  stabil  untuk 
menghindarkan pengenaan pajak dari  kelas  penghasilan  yang 
tarifnya tinggi (top rate brackets).

2. Percepatan  atau tunda  beberapa  penghasilan  dan  biaya-biaya 
untuk  memperoleh  keuntungan  dari  kemungkinan  perubahan 
tarif  pajak  yang  tinggi  atau  rendah,  seperti  penangguhan 
pengenaan PPN.

3. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib 
pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.

4. Sebarkan  penghasilan  menjadi  penghasilan  beberapa  tahun 
untuk  mencegah  penghasilan  tersebut  termasuk  dalam  kelas 
penghasilan  yang  tarifnya  tinggi  dan  tunda  pembayaran 
pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.

5. Transformasikan penghasilan bisa menjadi  capital gain jangka 
panjang.

6. Ambil  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  ketentuan-ketentuan 
mengenai pengecualian dari potongan- potongan.

7. Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk 
keperluan  perluasan  perusahaan  yang  mendapatkan 
kemudahan- kemudahan.

8. Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.
9. Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa 

sehingga  dapat  diatur  secara  keseluruhan  penggunaan  tarif 
pajak, potensi menghasilkan, kerugian- kerugian, dan asset yang 
dapat dihapus”.



2.3.2.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Apabila telah diketahui jenis dan cara pengelakan pajak, tahap selanjutnya 

adalah  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  baik  formal  atau  material.  Harus 

dipastikan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban  itu  telah  memenuhi  peraturan 

perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar 

peraturan yang ada maka praktek itu telah menyimpang dari tujuan manajemen 

pajak.  Sebab  tujuan  utama  dari  manajemen  pajak  sebenarnya  adalah  agar 

perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

2.3.2.3 Pengendalian Pajak (Tax Control)

Pengendalian  pajak  adalah  tahap  pekerjaan  untuk  memastikan  bahwa 

peraturan  perpajakan  telah  dilaksanakan.  Yang  terpenting  dalam  pengendalian 

pajak  adalah  pengecekan  pembayaran  pajak.  Akhir  dari  prosedur  perpajakan 

adalah pembayaran pajak.  Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas 

sangat  penting  dalam  strategi  penghematan  pajak.  Misalnya,  tentu  lebih 

menguntungkan  jika  perusahaan  membayar  pajak  pada  saat  terakhir  daripada 

penyetorannya  dilakukan  jauh  sebelumnya.  Pengendalian  pajak  termasuk 

pemeriksaan jika perusahaan telah membayar  pajak  lebih besar  daripada pajak 

terutang.  Apabila  diperkirakan  jumlah  pajak  yang  disetor  diperkirakan  telah 

melampaui  pajak  yang  terutang,  segera  diajukan  kepada  fiskus  untuk  tidak 

membayar lebih lanjut. Apabila pajak terlanjur dibayar lebih besar daripada pajak 

terutang, maka perusahaan dapat segera mengupayakan permohonan restitusi.

Harus diakui  bahwa pembayaran pajak adalah bagian dari  fungsi  sosial 

perusahaan,  oleh  karenanya  pembayaran  pajak  juga  harus  dikelola  secara 

profesional,  agar  dapat  mendorong  adanya  penghematan  beban  pajak  bagi 

perusahaan tanpa perlu melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan.

Atas pengelolaan pajak-pajak di atas, pimpinan perusahaan memerlukan 

laporan  mengenai  penanganan  pajak-pajak  tersebut.  Atas  dasar  laporan  itu, 

manajemen dapat menerima informasi atau bahan masukan yang berguna untuk 

pengambilan  keputusan.  Misalnya,  apakah  perlu  tindakan  koreksi  terhadap 



pengenaan pajak, karena kurang efektif, atau apakah perlu menetapkan masukan 

untuk kebutuhan perpajakan di masa-masa yang akan datamg.

Mengingat  pembayaran  pajak  merupakan beban perusahaan  yang  harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka fungsi pengendalian ini senantiasa 

harus  dipertimbangkan  faktor-faktor  pengendalian  efektif,  pengelolaan  operasi, 

sistem informasi dan review yang sifatnya berkesinambungan.

2.4. Penghasilan dan Biaya

Untuk menentukan jumlah pajak yang terutang pada suatu badan usaha, 

perlu  diketahui  terlebih  dahulu  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  perusahaan 

selama tahun pembukuan.  Dalam menentukan jumlah penghasilan ini,  terdapat 

dua  cara  perhitungan  yaitu  menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan 

menurut  Undang-  Undang  Perpajakan.  Perbedaan  kedua   prinsip  perhitungan 

tersebut,  sering  menimbulkan  perbedaan  atau  selisih  perhitungan.  Untuk  lebih 

jelasnya, akan dikemukakan pengertian penghasilan menurut kedua cara tersebut.

2.4.1. Penghasilan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut  kerangka dasar  penyusunan dan penyajian  Laporan Keuangan, 

seperti  yang  termuat  dalam  SAK (2004:18-19)  pengertian  penghasilan  adalah 

sebagai berikut:

“Penghasilan (income)  meliputi  baik pendapatan (revenue)  maupun 
keuntungan (gain).  Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas 
perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 
penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalty, dan sewa”.

“Keuntungan  mencerminkan  pos  lainnya  yang  memenuhi  definisi 
penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam 
pelaksanaan  aktifitas  perusahaan  yang  biasa.  Keuntungan 
mencerminkan  kenaikan  manfaat  ekonomi  dan  dengan  demikian 
pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, 
pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka 
dasar ini”.



Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  penghasilan 

(income),  menurut  SAK  mencakup  baik  pendapatan  (revenue)  maupun 

keuntungan (gain) yang berasal dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Pendapatan  (revenue)  merupakan  kejadian  yang  berkaitan  langsung 

dengan  aktivitas  normal  perusahaan,  sedangkan  keuntungan  (gain)  adalah 

kejadian  yang  menguntungkan  yang  tidak  berkaitan  dengan  aktivitas  normal 

perusahaan. Dengan demikian penghasilan menurut SAK, mengandung arti yang 

lebih luas, yakni mencakup revenue dan gain.

Selanjutnya  SAK  mengatur  pula  mengenai  bagaimana  pengakuan 

penghasilan diakui,  seperti  yang termuat dalam  Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan, (2004:22) seperti berikut ini:

“Penghasilan diakui dalam laporan rugi-laba kalau kenaikan manfaat 
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva 
atau  penurunan  kewajiban  yang  telah  terjadi  dan  dapat  diukur 
dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan 
dengan  pengakuan  kenaikan  aktiva  atau  penurunan  kewajiban 
(misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang 
atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan 
pinjaman yang masih harus dibayar)”.

2.4.2. Konsep-konsep Penghasilan Menurut Akuntansi  yang Bertentangan 

dengan Perpajakan

Ada beberapa konsep penghasilan menurut akuntansi yang bertentangan 

dengan  Undang-Undang  Perpajakan  menurut  Moh.  Zain  (2003:120),  konsep-

konsep tersebut antara lain:

1. Konsep Materialitas

Pada prinsipnya konsep materialitas tidak berlaku di dalam perpajakan, karena 

penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang 

benar  dan  sesungguhnya.  Dalam  perpajakan  tidak  ada  istilah  yang 

mengabaikan data hanya karena jumlahnya relatif kecil. Dari jumlah rupiah 

yang  terbesar  sampai  yang  terkecil  harus  dimasukan  dalam  perhitungan. 

Penyimpangan  yang  menyebabkan  kesalahan  perhitungan  penghasilan  kena 

pajak akan merupakan kesalahan yang dikenakan sanksi perpajakan. Adanya 



perbedaan antara prinsip akuntansi dengan prinsip perpajakan, menyebabkan 

prinsip  akuntansi  tidak  bisa  dijadikan  pedoman  dalam  pembuatan  laporan 

keuangan fiskal.

2. Konsep Konservatisme

Akuntansi  menggunakan  konsep  konservatisme  dalam  mengakui  dan 

menentukan  penghasilan  dan  biaya,  yaitu  kemungkinan  rugi,  sudah  diakui 

sebagai  kerugian, sedangkan laba tidak diakui dengan cara membuat  jurnal 

penyesuaian  pada  tiap  akhir-akhir  tahun  buku  atau  dengan  membentuk 

penyisihan.  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  tidak  mengakui  prinsip 

konservatisme  di  dalam  menentukan  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari 

penghasilan bruto,  tetapi berdasarkan prinsip realisasi yaitu kerugian diakui 

kalau sudah betul-betul direalisasi dan keuntungan hanya dapat dicatat apabila 

telah ada transaksi.

2.4.3. Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Di dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1), dijelaskan 

pengertian penghasilan, yaitu sebagai berikut:

“Setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau 
diperoleh  Wajib  Pajak  (WP)  baik  yang  berasal  dari  Indonesia, 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 
nama dan dalam bentuk apapun”.

Dari  pengertian  tersebut,  terutama  dengan  menggunakan  istilah  dengan 

nama dan bentuk apapun,  ada  kecenderungan  bahwa paham penghasilan  yang 

dianut oleh fiskal lebih mendekati kepada paham penghasilan material, yaitu yang 

diperoleh secara wajar oleh suatu perusahaan, yang tidak dipengaruhi oleh cara 

pembukuan, hubungan istimewa, walaupun oleh pendapat perusahaan atau oleh 

direksi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan  menurut  Undang-Undang No.10 tahun 1994 pasal  4  (1), 

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 4 (1), 

adalah:



a. Pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,  upah,  honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan atau imbalan dalam 
bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini

b. Hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau  kegiatan  dan 
penghargaan

c. Laba usaha
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta 

termasuk:
- Keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal,

- Keuntungan  yang  diperoleh  perseroan,  persekutuan,  dan 
badan  lainnya  karena  pengalihan  harta  kepada  pemegang 
saham, sekutu atau anggota,

- Keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,

- Dst.

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam 

pengertian  yang  luas,  yaitu  bahwa  pajak  dikenakan  atas  setiap  tambahan 

kemapuan ekonomis yang  diterima atau diperoleh Wajib  Pajak dari  mana pun 

asalnya  yang  dapat  dipergunakan  untuk  konsumsi  atau  menambah  kekayaan 

Wajib Pajak.

Pengertian  penghasilan  dalam  undang-undang  ini  tidak  memperhatikan 

adanya  penghasilan  dari  sumber  tertentu,  tetapi  pada  adanya  tambahan 

kemampuan  ekonomis.  Tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau 

diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai  kemampuan Wajib 

Pajak  tersebut  untuk  ikut  memikul  biaya  yang  diperlukan  pemerintah  untuk 

kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 

Pajak, penghasilan dapat dikelompokan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya.



2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. Penghasilan  dari  modal,  yang  berupa  harta  gerak  maupun  harta  tak  gerak 

seperti bunga, divide, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hal yang 

tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan 

dapat  pula  ditabung untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak.  Karena  undang-

undang  ini  menganut  pengertian  penghasilan  yang  luas,  maka  semua  jenis 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan 

untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian apabila dalam satu 

tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut 

dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di 

luar  negeri.  Namun demikian apabila  suatu  jenis  pajak  penghasilan dikenakan 

pajak yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan 

tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif 

umum.

2.4.4. Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Dalam SAK (2004:19), dijelaskan mengenai pengertian biaya atau beban, 

yaitu sebagai berikut:

“Beban  mencakup  baik  kerugian  atau  beban  yang  timbul  dalam 
pelaksanaan  aktivitas  perusahaan  yang  biasa.  Beban  yang  timbul 
dalam  pelaksanaan  aktivitas  perusahaan  yang  biasa  yang 
meliputi,misalnya,  beban  pokok  penjualan,  gaji  dan  penyusutan. 
Beban  tersebut  biasanya  berbentuk  arus  kas  keluar  atau 
berkurangnya aktiva seperti arus kas dan setara kas, persediaan, dan 
aktiva tetap”.

“Kerugian  mencerminkan  pos  lain  yang  memenuhi  definisi  beban 
yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian 
tersebut  mencerminkan berkurangnya manfaat  ekonomi,  dan pada 
hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian 
tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini”.



Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa,  biaya  dapat 

dikelompokan menjadi  biaya yang berhubungan secara langsung dengan usaha 

untuk memperoleh pendapatan yang disebut beban, dan biaya lainnya yang tidak 

ada hubungan langsung dengan usaha untuk memperoleh pendapatan yang disebut 

rugi.  Financial  Accounting  Standart  Board  (FASB)  dalam  Statement  of 

Financial  Accounting  Concept  (SFAC)  No.3  membedakan  antara  beban 

(expense) dan kerugian (losses).

“Expense  are  outflow or  other  using  up  of  assets  or  incurrences  of  
liabilities (or combination of both) during the period from delivering or  
producing goods, rendering services, or carrying out other activities that  
constitute the entity’s on going major or central operation”.

“Losses are decrease in equity (net assets) from peripheral or incidental  
transactions  and  other  events  and  circumstances  affecting  the  entity  
during period except those that result from expenses or distribution to 
owners”.

Kedua  unsur  biaya  ini  mempunyai  pengaruh  yang  sama  dalam 

menentukan  besarnya  penghasilan  laba  perusahaan  dalam  suatu  periode. 

Perbedaan antara beban dan kerugian menjadi penting dalam penyajian informasi 

dalam Laporan Keuangan.

2.4.5. Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan

Biaya-biaya yang dapat  dikurangkan dari  penghasilan bruto bagi  Wajib 

Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, 

yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun dan beban atau biaya yang mempunyai  masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun.

Beban  yang  mempunyai  masa  manfaat  tidak  lebih  dari  1  (satu)  tahun 

merupakan  biaya  pada  tahun  yang  bersangkutan,  misalnya  biaya  gaji,  biaya 

administrasi  dan  bunga,  biaya  rutin  pengelolaan  limbah,  dan  sebagainya. 

Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya  dilakukan  melalui  penyusutan  dan  amortisasi.  Disamping  itu, 

apabila  dalam suatu  tahun pajak  didapat  kerugian karena penjualan  harta  atau 



karena  selisih  kurs,  maka  kerugian-kerugian  tersebut  dapat  dikurangkan  dari 

penghasilan bruto.

2.4.5.1. Pengurangan yang Diperkenankan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan ketentuan  pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 

2000 tentang Pajak Penghasilan, pengurangan-pengurangan yang diperkenankan 

dalam menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam 

negeri  dan  Bentuk  Usaha  Tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto 

dikurangi:

"a. Biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara 
penghasilan,  termasuk pembelian bahan,  biaya yang berkenaan 
dengan  pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji  honorarium, 
bonus,  gratifikasi  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam  bentuk 
uang,  bunga,  sewa  royalty,  biaya  perjalanan,  biaya  pengolahan 
limbah,  piutang  yang  nyata-nyata  tidak  dapat  ditagih,  premi 
asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

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 karena selisih kurs mata uang asing.
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan 

di Indonesia.
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat;

1) telah  dibebankan  sebagai  biaya  dalam  laporan  laba  rugi 
komersial;

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan 
Negeri  atau  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara 
(BUPLN)  atau  adanya  perjanjian  tertulis  mengenai 
penghapusan  piutang/pembebasan  utang  antara  kreditur 
dengan debitur yang bersangkutan;



3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 

dapat  ditagih  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yang 
pelaksanaanya  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak”.

Dengan  demikian  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  laba  bruto  usaha 

ditambah  penghasilan  bruto  lainnya  dikurangi  denagn  biaya-biaya  yang  dapat 

dikurangkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jika 

dari  hasil  dari  pengurangan-pengurangan  tersebut  didapat  kerugian  dapat 

dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut 

sampai dengan lima tahun.

Suatu  perbedaan  yang  mungkin  timbul  antara  SAK  dengan  Ketentuan 

Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan  yang  berkenaan  dengan  pengertian 

pasal 4 ayat  3 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, 

bahwa hal-hal berikut ini yang berdasarkan SAK adalah penghasilan, akan tetapi 

menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan digolongkan 

sebagai tidak termasuk Objek Pajak yaitu:

"a. Bantuan sumbangan,termasuk zakat yang diterima Badan Amil 
Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan pendidikan atau 
badan sosial atau pengusaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan;  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha, 
pekerjaan,  kepemilikan,  atau  pengusaha  antara  pihak-pihak 
yang bersangkutan

c. Warisan
d. Iuran  termasuk  setoran  tunai  yang  diterima  oleh  badan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  ayat  1  huruf  b  sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang  diterima atau  diperoleh  dalam bentuk  natura  atau  laba 
atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah

f. Dst”.

Meskipun prinsip pengertian biaya yang dianut SAK tidak jauh berbeda 

dengan  pengertian  biaya  yang  dimaksud  oleh  Ketentuan  Perundang-undangan 

Perpajakan,  tetapi  ada  beberapa  biaya  yang  menurut  Ketentuan  Perundang-



undangan Perpajakan bukan merupakan biaya,  tetapi  oleh SAK diakui  sebagai 

biaya, seperti:

1. Pemberian kenikmatan cuti

2. Pemberian rekreasi atau tour

3. Kenikmatan lainnya (makan, minum, pengobatan)

2.4.5.2. Kompensasi Kerugian

Berdasarkan  ketentuan  pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Pajak 

Penghasilan, apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha  tetap  setelah  dilakukan  pengurangan-pengurangan  dengan  pengeluaran-

pengeluaran yang diperkenankan, didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun 

berturut-turut,  dimulai  sejak  tahun  pajak  berikutnya  sesudah  tahun  didapatnya 

kerugian tersebut.

2.4.5.3. Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Pengeluaran-pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dapat 

dibedakan  antara  pengeluaran  yang  boleh  dibebankan  sebagai  biaya.  Pada 

prinsipnya  biaya  yang  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  adalah  biaya 

yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  usaha  atau  kegiatan  untuk 

mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  merupakan  Objek  Pajak 

yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa 

manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari 

penghasilan  bruto  meliputi  pengeluaran  yang  sifatnya  adalah  pemakaian 

penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Berdasarkan ketentuan  pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 

2000 tentang Pajak Penghasilan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, biaya yang tidak 

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:



"a. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  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  kecuali 
cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna 
usaha  dengan  hak  opsi,  cadangan  untuk  usaha  asuransi,  dan 
cadangan  biaya,  reklamasi  untuk  usaha,  pertambangan,  yang 
ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.

d. Premi  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuansi  jiwa, 
asuransi  dwiguna,  dan  asuransi  beasiswa  yang  dibayar  oleh 
Wajib Pajak orang pribadi,  kecuali jika dibayar oleh pemberi 
kerja  dan  premi  tersebut  dihitung  sebagai  penghasilan  bagi 
Wajib Pajak yang bersangkutan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 
jasa  yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikamatan, 
kecuali  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  atau 
kenikamatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk 
natura  dan  kenikamatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan 
pekerjaan  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri 
Keuangan.

f. Jumlah  yang  melebihi  kewajaran  yang  dibayarkan  kepada 
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa sebagai  imbalan sehubungan denagn pekerjaan yang 
dilakukan.

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, 
kecuali  zakat  atas  penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan 
oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau 
Wajib  Pajak  badan dalam negeri  yang  dimiliki  oleh pemeluk 
agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

h. Pajak Penghasilan.
i. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk  kepentingan 

pribadi  Wajib  Pajak  atau  orang-orang  yang  menjadi 
tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi  administrasi  berupa bunga,  denda,  dan kenaikan serta 
sanksi  pidana  berupa  denda  yang  berkenaan  dengan 
pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”.



2.4.5.4. Pembayaran dalam Bentuk Kenikmatan Natura

Akuntansi  mengartikan  biaya  sebagai  sesuatu  yang  dikorbankan  untuk 

memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi semua usaha, tenaga, dan sumber 

yang digunakan  untuk memperoleh hasil adalah biaya. Oleh karena itu, semua 

pembayaran dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawannya  adalah 

biaya.  Misalnya pemberian kenikmatan perumahan kepada pegawai merupakan 

salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  produktivitas,  sebab  itu  pembayarannya 

adalah biaya.

Sekalipun alasan tersebut benar menurut prinsip ekonomi perusahaan atau 

akuntansi,  namun prinsip perpajakan menganut  ketentuan sendiri.  Justru dalam 

hal  seperti  inilah  perbedaan  antara  akuntansi  dan  perpajakan.  Perpajakan  ini 

menyebutkan beda waktu.

Ketentuan lebih lanjut  mengenai  pembayaran dalam bentuk kenikmatan 

atau natura diatur oleh Dirjen Pajak dalam suratnya No. 1821/PJ. 21/1985 tanggal 

7 Oktober 1985. sebagian dari ketentuan yang diatur dalam surat ini tidak relevan 

sehubungan dengan adanya revisi  terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1983, 

khususnya menyangkut pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu.

Masalah  kenikmatan  atau  natura  ditegaskan  dengan  jalan  menjelaskan 

prinsip  deductibility-taxability yang  dianut  oleh  Undang-Undang  Pajak 

Penghasilan 1984. Dalam konsep tersebut  dikatakan bahwa pembayaran  dalam 

bentuk  kenikamatan  atau  natura  tersebut  diperhitungkan  sebagai  biaya  oleh 

pemberi  kerja,  jika  kenikmatan  atau  natura  tersebut  diperhitungkan  sebagai 

penghasilan  yang  dikenakan  pajak  oleh  pegawai  yang  menerimanya.  Apabila 

pemberi  kenikmatan  atau  natura  tidak  diperhitungkan  sebagai  penghasilan, 

pembayarannya tidak dikenakan sebagai biaya yang dikurangjan dari penghasilan 

bruto, pengunaan konsep ini dimaksudkan agar dalam transaksi ada pihak yang 

dikenakan pajak.



Berikut ini dapat dikemukakan contoh-contoh biaya (Fringe Benefit) jika 

dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. Fasilitas Pengobatan

Jika pegawai perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima 

dalam  bentuk  uang  tunai  maka  bagi  yang  bersangkutan,  penerimaan 

kenikmatan  itu  bukan  penghasilan.  Dengan  sendirinya,  pembayaran 

kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dikurangkan sebagai biaya.

Supaya perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya, 

kepada masing-masing pegawai harus diberikan tunjangan pengobatan sebesar 

jumlah  biaya  yang  dipakai  untuk  keperluan  pengobatan  tersebut.  Untuk 

mengetahui  jumlah  ini  klinik  atau  rumah  sakit  harus  membuat  catatan 

besarnya biaya pengobatan masing-masing pegawai setiap bulannya.

Perusahaan  kemudian  memotong  kembali  tunjangan  pengobatan  dari 

penghasilan karyawan yang  telah dikenakan pajak pada akhir  setiap  bulan. 

Hasil pemotongan ini digunakan untuk menyelenggarakan klinik atau rumah 

sakit.  Tujuan  ini  merupakan  penghasilan  yang  dikenakan  pajak  bagi 

karyawan,  dan  dengan  demikian  merupakan  pengeluaran  yang  dapat 

dikurangkan bagi perusahaan.

2. Kenikmatan Mendiami Rumah Milik Sendiri

Jika kenikmatan mendiami tidak diberlakukan sebagai penghasilan pegawai 

maka  perusahaan tidak mengurangkan biaya  yang  berkaitan  dengan rumah 

(penyusutan,  eksploitasi,  atau  pemeliharaannya)  sebagai  biaya  dalam 

menghitung penghasilan Kena Pajak. Agar perusahaan dapat mengurangkan 

pengeluaran tersebut sebagai biaya, kepada pegawai harus diberikan tunjangan 

perumahan minimal sebesar jumlah penyusutan dan eksploitasi rumah yang 

bersangkutan.

Biaya fasilitas  mess yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setempat transit 

bagi  pegawainya  dapat  dikurangkan  sebagai  biaya  dalam  menghitung 

penghasilan kena pajak. Namun, kenikmatan ini tidak merupakan penghasilan 

bagi karyawan.



3. Perlengkapan  Keselamatan  Kerja  yang  Diwajibkan  oleh  Peraturan 

Keselamatan Kerja.

Penerimaan perlengkapan keselamatan kerja  oleh pegawai tidak merupakan 

penghasilan, dan bagi perusahaan pengeluaran ini dapat dikurangkan sebagai 

biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

4. Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pengeluaran  yang  dilakukan  perusahaan  untuk  pengadaan  dan  pembiayaan 

fasilitas  rekreasi  dan olah raga yang terletak jauh dari  kota untuk menjaga 

kesehatan dan moral karyawan dapat dikurangkan sebagai biaya kenikmatan 

ini  yang  bagi  pegawai  tidak merupakan  penghasilan yang  dikenakan pajak 

penghasilan.  Jika fasilitas tersebut berada di dekat dalam kota, pengeluaran 

demikian tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

5. Biaya Perjalanan

Biaya  perjalanan  dalam  rangka  perjalanan  dinas  bukan  merupakan 

penghasilan  bagi  pegawai  yang  bersangkutan.  Pengeluaran  ini  merupakan 

biaya  yang  dapat  dikurangkan  oleh  perusahaan  dalam  menghitung  pajak 

penghasilan.

Biaya  perjalanan  yang  berpisah  keluarga  tidak  dapat  dikurangkan  sebagai 

biaya bila berupa kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan, namun apabila 

perusahaan memberikan dalam bentuk uang tunai maka pengeluaran ini dapat 

dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Bagi pegawai yang 

menerimanya,  uang  tersebut  merupakan  penghasilan  yang  dikenakan  pajak 

penghasilan.

Biaya  perjalanan  pemulangan  pegawai  ke  tempat  semula  (tempat  melamar 

kerja)  karena pemberhentian,  sakit-sakitan,  dan pensiun dapat  diperlakukan 

sebagai biaya oleh perusahaan.

6. Fasilitas Pelatihan dan Pendidikan

Fasilitas pelatihan dan pendidikan beserta biaya-biaya untuk itu dalam rangka 

meningkatkan ketrampilan pegawai dapat dibiayakan oleh perusahaan.



7. Asuransi Kecelakaan

Biaya  asuransi  kecelakaan  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  dapat 

dikurangkan sebagai biaya, dan bagi pegawai  pengeluaran ini diperhitungkan 

sebagai  penghasilan.  Apabila  kemudian ada pembayaran  santunan asuransi, 

penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian 

perusahaan asuransi yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak 

penghasilan tertanggung oleh pegawai.

2.5. Laporan Keuangan

2.5.1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan  SAK  yang  meliputi  neraca,  perhitungan  laba-rugi,  laporan  perubahan 

posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut SAK, laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dan proses 

pencatatan, merupakan suatu riangkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama satu  tahun buku yang bersangkutan.  Laporan keuangan ini  dibuat  oleh 

manajemen  dengan  tujuan  untuk  mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  yang 

dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan 

dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan.

Neraca  harus  disususun  secara  sistematis  sehingga  dapat  memberikan 

gambaran  mengenai  posisi  keuangan  perusahaan  pada  suatu  saat  tertentu. 

Demikian pula dengan perhitungan laba-rugi harus disusun sedemikian rupa agar 

dapat  memberikan  gambaran  mengenai  hasil  usaha  perusahaan  dalam periode 

tertentu.

Sebagai pelengkap perhitungan laba-rugi, harus disusun laporan perubahan 

laba  ditahan.  Cara  penyajian  laporan  keuangan  ini  dapat  digabungkan  dengan 

perhitungan laba-rugi, sehingga dapat ditunjukan sekaligus laba periode tertentu 

berikut modifikasi terhadap laba ditahan.



Laporan  posisi  keuangan  menunjukan  semua  aspek  penting  aktivitas 

pembiayaan dan investasi tanpa tergantung apakah transaksi tersebut berpengaruh 

langsung kepada kas atau unsur-unsur modal kerja lainnya.

Catatan atas laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting 

yang dianut perusahaan harus disajikan tersendiri  sebelum catatan atas laporan 

keuangan  atau  sebagaian  dari  catatan  atas  laporan  keuangan.  Ikhtisar  tersebut 

memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi 

posisi  keuangan dan hasil  usaha perusahaan,  seperti  metode penyusutan aktiva 

tetap,  amortisasi,  penilaian  persediaan,  penjabaran  mata  uang  asing,  dan 

penetapan laba dalam kontrak pembangunan jangka panjang.

2.5.2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan  keuangan  fiskal  adalah  laporan  keuangan  yang  disusun 

berdasarkan aturan atau kaidah yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan 

utama  dari  laporan  keuangan  fiskal  adalah  pemungutan  pajak  yang  adil.  Dan 

merupakan  tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  melindungi  para 

pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Dalam  rangka  membandingkan  antara  penghasilan  dan  biaya,  pada 

akuntansi  pajak  sama  sekali  tidak  dimungkinkan  untuk  melakukan  taksiran-

taksiran,  contoh:  apabila  piutang  tersebut  secara  nyata  betul-betul  tidak  dapat 

ditagih dengan membuat daftar para piutang tak tertagih tersebut. Jumlah yang 

nyata-nyata  tidak  tertagih  tersebut  merupakan  jumlah  piutang  yang  dapat 

dikurangkan sebagai biaya.

Pada akuntansi pajak, dikaitkan dengan kepastian hukum dan kemudahan 

pencatatannya,  segala  sesuatu  yang  sifatnya  taksiran  atau  perkiraan  atau 

pemberian bentuk natura dan kenikmatan lain yang sifatnya susah diukur, tidak 

diperkenankan dikurangkan sebagai biaya fiskal. Berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  perpajakan,  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengadakan 

pembukuan,  diharuskan  menyerahkan  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu 

lampiran dalam SPT (Surat Pemberitahuan), dengan catatan SPT yang diserahkan 

harus benar, lengkap, dan jelas.



Apabila  peraturan  perpajakan  digunakan  untuk  kepentingan  pengaturan 

suatu  investasi  atau  merupakan  insentif  guna  pengembangan  usaha  sosial  dan 

ekonomi yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal pada keadaan tertentu 

dapat dikurangkan dari biaya fiskal. Contoh: natura dan kenikmatan untuk daerah 

terpencil.

2.5.3. Koreksi Fiskal

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan Wajib 

Pajak  biasanya  berupa laporan keuangan komersial,  yang  mengacu pada SAK 

yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan perpajakan 

seperti  tersebut  diatas.  Dilain  pihak,  perlu  disadari  bahwa  perusahaan  sebagai 

Wajib  Pajak,  wajib  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 

perpajakn terutama dalam pengisian SPT yang bersumber dari laporan keuangan 

tersebut.

Dengan  adanya  laporan  keuangan  untuk  tujua  komersial  dan  fiskal 

tersebut, mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara menyajikan 

pos-pos penghasilan dan biaya.  Perbedaan ini  lazim disebut  dengan Perbedaan 

Tetap dan Perbedaan Waktu.

Perbedaan Tetap atau Permanen

Pada  umumnya  perbedaan  permanen  ini  muncul  disebabkan  oleh 

kebijakan  perekonomian  atau  disebabkan  oleh  DPR  yang  menghendaki 

penghapusan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakn  yang 

memberatkan  salah  satu  sub  sektor  dari  sektor  perekonomian.  Perbedaan 

permanen tersebut dapat berbentuk:

1. Penghasilan  tertentu,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dikecualikan  dari 

pengenaan pajak penghasilan.

2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan 

dari pembayaran pajak.

3. Pengurangan-pengurangan  khusus  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  atau 

pengurangan-pengurangan secara selektif  yang diberlakukan terhadap wajib 

pajak tertentu.



Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Bagi  akunting  keuangan  merupakan  penghasilan,  tetapi  bagi  fiskus 

penghasilan tersebut merupakan penghasilan (tidak objek pajak) atau bukan 

merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.

2. Bagi  akunting  keuangan  sudah  merupakan  pengeluaran,  tetapi  bagi  fiskus 

pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

3. Bagi akunting keuangan tidak atau belum merupakan biaya, tetapi bagi fiskus 

pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya

4. Ketentuan  perhitungan  penghasilan  dan  biaya  yang  diatur  secara  khusus, 

terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Pada  umumnya  perbedaan  permanen  disebabkan  oleh  pengaturan  yang 

berbeda berkenaan dengan rekognisi penghasilan dan biaya antara SAK dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Perbedaan Waktu

Pada  dasarnya  perbedaan  waktu  disebabkan  karena  perbedaan  waktu 

pengakuan  penghasilan,  biaya  dan  beban-beban  yang  bersifat  sementara  yang 

mengakibatkan  adanya  penundaan  atau  antisipasi  penghasilan  atau  beban. 

Perbedaan  waktu  pengakuan  ini  secara  otomatis  akan  menjadi  nihil  (counter  

balanced) dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut.

Perbedaan-perbedaan  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  empat  kategori 

sebagai berikut:

1. Penghasilan  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 

perpajakan sudah merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak, tetapi 

berdasarkan  prinsip  akuntansi  merupakan  penghasilan  yang  masih  akan 

diterima.

2. Penghasilan  yang  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan 

sudah merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan 

prinsip akuntansi merupakan penghasilan yang diterima dimuka.



3. Beban  atau  pengeluaran-pengeluaran  yang  berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  sudah  dapat  dikurangkan  sebagai  biaya, 

tetapi  berdasarkan  prinsip  akuntansi  merupakan  beban  atau  pengeluaran-

pengeluaran yang dibayar dimuka.

4. Beban  atau  pengeluaran-pengeluaran  yang  berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  sudah  dapat  dikurangkan  sebagai  biaya, 

tetapi  berdasarkan  prinsip  akuntansi  merupakan  beban  atau  pengeluaran-

pengeluaran yang masih dibayar.

Perbedaan  tersebut  umumnya  merupakan  perbedaan  antara  metode 

penyusutan  dan  amortisasi  komersial  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan perpajakan dan metode penilaian persediaan komersial dan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  penghapusan  piutang  tidak  tertagih 

yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan buakn merupakan taksiran piutang tidak 

tertagih berdasarkan presentase tertentu atau cara-cara lain.

2.6. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (taxable income) merupakan laba yang dihitung 

berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  No.17 

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Penghasilan  Kena  Pajak  berdasarkan  prinsip  taxability  deductability, 

dengan  prinsip  ini  suatu  biaya  baru  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto 

apabila  pihak  yang  menerima  pengeluaran  atas  biaya  yang  bersangkutan 

melaporkannya  sebagai  penghasilan  dan  penghasilan  tersebut  dikenakan  pajak 

(taxable).

Menurut  Early Suandy (2003:123)  untuk menghitung Penghasilan Kena 

Pajak minimal ada 5 (lima) komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

"a. Penghasilan yang menjadi objek [pasal 4 ayat (1)]
b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak [pasal 4  ayat 

(3)]
c. Penghasilan  yang  pajaknya  dikenakan  secara  final  [pasal  4 

ayat (1)]
d. Biaya  yang  boleh  dikurangi  dari  penghasilan  bruto  [pasal  6 

ayat (1)]
e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto [pasal 9 

ayat (1)]”.


