
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara sehingga sangat 

mempengaruhi kehidupan dan pembangunan di Indonesia.  Hingga saat ini berbagai 

perubahan  terjadi  pada  Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan  yang  berlaku. 

Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  baru  dalam  bidang 

perpajakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan juga 

pemerataan pendapatan dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah menghendaki penerimaan pajak yang maksimal 

dari  setiap  orang  atau  badan  yang  menjadi  wajib  pajak.  Namun,  hal  tersebut 

bertentangan  dengan keinginan  wajib  pajak  yang  menghendaki  pembayaran  pajak 

yang  minimal  karena  pajak  tersebut  merupakan  beban  yang  akan  mengurangi 

pendapatan wajib pajak.

Persoalan  perpajakan  terkadang  menjadi  suatu  kendala  bagi  pergerakan 

perusahaan. Di satu sisi, pajak merupakan sumber pendapatan negara dimana apabila 

kita aktif berpartisipasi berarti memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan 

negara tetapi disisi lain, pajak merupakan unsur pengurang profit suatu badan usaha 

dimana  perusahaan  harus  melakukan  langkah-langkah  untuk  tetap  bisa 

mempertahankan  profitnya.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  langkah  strategis  yang 

bijaksana sehingga kedua unsur tersebut dapat tercapai oleh sebuah perusahaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kita dapat melihat berbagai perkembangan 

praktik dunia perpajakan di Indonesia. Terjadinya reformasi perpajakan (tax reform) 

pada  tahun  1983,  1994  dan  tahun  2000  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Sistem 

perpajakan yang seperti ini dikenal dengan nama Self Assesment System. Pemerintah 



sebagai  aparat  perpajakan,  dalam  hal  ini,  hanya  melakukan  pembinaan  dan 

pengawasan  serta  pemeriksaan  atas  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib 

pajak.

Penerapan  sistem  perpajakan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah 

memberi kepercayaan atau kemandirian bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban 

perpajakannya  atas  kesadaran  sendiri.  Dari  sisi  perusahaan,  kemandirian  tersebut 

merupakan peluang untuk melakukan manajemen pajak.

Bukan rahasia umum lagi  jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib 

pajak untuk mengatur jumlah pajaknya yang akan dibayar.  Pada umumnya hampir 

setiap  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  badan  mempunyai  keinginan  untuk 

membayar pajak yang serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan, berusaha 

untuk menghindari pajak tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut merupakan 

manajemen  pajak.  Salah  satunya  adalah  perencanaan  pajak  (tax  planning).  Tax 

planning  dapat dilakukan dengan cara mencari  celah-celah  (loopholes)  yang dapat 

dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat dilakukan perencanaan atas 

jumlah pajak yang akan dibayar.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak 

(tax  evasion) dan  penghindaran  pajak  (tax  avoidance).  Penyelundupan  pajak  (tax  

evasion)  menurut  Harry Graham Balter, yang dikutip oleh  Moh. Zain (2007;49), 

“mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak –apakah berhasil 

atau  tidak-  untuk  mengurangi  atau  sama  sekali  menghapus  utang  pajak  yang 

berdasarkan   ketentuan  yang  berlaku  sebagai  pelanggaran  terhadap  peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  maupun  secara  komersial.”  Penghematan  dengan 

cara  ini  selain  tidak  sejalan  dengan  prinsip  manajemen  dan  etika  bisnis,  juga 

mengandung  resiko  pelanggaran  hukum.  Sedangkan  penghindaran  pajak  (tax  

avoidance),  menurut  Harry  Graham  Balter,  seperti  dikutip  oleh  Moh.  Zain 

(2007;49) merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. Walaupun kedua cara tersebut mempunyai konotasi 

yang  sama sebagai  tindakan  kriminal,  namun  suatu  hal  yang  jelas  berbeda  disini 



adalah bahwa tax avoidance atau penghindaran pajak adalah perbuatan legal (lawful) 

yang  masih  dalam  ruang  lingkup  pemajakan  dan  tidak  melanggar  Ketentuan 

Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan,  sedangkan   tax  evasion  atau 

penyelundupan  pajak  jelas-jelas  merupakan  perbuatan  ilegal  (unlawful) yang 

melanggar  Ketentuan  Peratuan  Perundang-undangan  Perpajakan  yang  akan 

menyebabkan  terdapat  selisih  antara  potensi  pajak  dan realisasi  penerimaan pajak 

yang  disebut  sebagai  kerugian  pajak  (tax  losses) yang  dapat  terdiri  dari  kerugian 

karena Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, kerugian karena aparat 

pajak dan kerugian karena wajib pajak.

Perencanaan pajak itu sendiri menurut  Moh. Zain (2003;43) adalah “proses 

mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  atau  kelompok  wajib  pajak  sedemikian  rupa 

sehingga utang pajaknya, bagi pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada 

dalam  posisi  yang  paling  minimal,  sepanjang  hal  ini  dimungkinkan  baik  oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Atau 

menurut  Lumbatoruan  (1992;354),  perencanaan  pajak  adalah  “cara  untuk 

memenuhi  kewajiban  perpajakan  dengan  benar  tetapi  jumlah  pajak  dapat  ditekan 

serendah mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Oleh  karena  itu  para  perencana  pajak  hendaknya  bersikap  hati-hati  agar 

perbuatan  penghindaran  pajaknya  tidak  dianggap  sebagai  berpartisipasi  dalam 

perbuatan yang dianggap sebagai penyelundupan pajak (Tindak Pidana Fiskal) karena 

tidak adanya batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Pengetahuan  yang  memadai  bagi  perusahaan  merupakan  langkah  penting 

dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (loopholes)  

yang menguntungkan.  Selain itu,  juga penting untuk diperhatikan dalam membuat 

suatu  perencanaan  pajak  adalah  penerapan  praktik-praktik  akuntansi  yang  sehat, 

dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum.



Namun pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasar  the least and the  

latest  rule,  yaitu  wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil  mungkin dan 

menunda  pembayaran  pajak  selambat  mungkin  sebatas  masih  diperkenankan 

peratuaran perpajakan. Menekan pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan cara 

menekan penghasilan atau memperbesar biaya yang boleh dikurangkan (deductible)  

sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurun atau memanfaatkan hal-hal yang 

belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak 

suatu perusahaan disatu sisi  dan penghematan  pengeluaran  pajak bagi  operasional 

perusahaan sehari-hari disisi lain. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

pengaruh  perencanaan  pajak  pada  biaya  tenaga  kerja  terhadap  profitabilitas 

perusahaan.  Penelitian  ini  dikhususkan  untuk  melihat  bentuk-bentuk  perencanaan 

pajak pada biaya tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak 

badan.  Dengan  demikian  perencanaan  pajak  pada  biaya  tenaga  kerja  memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka 

skripsi ini diberi judul:

“Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Pada Biaya Tenaga Kerja Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas,permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

perencanaan pajak pada biaya tenaga kerja dan profitabilitas perusahaan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari  perumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  dapat 

dikemukakan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

antara perencanaan pajak pada biaya tenaga kerja dan profitabilitas perusahaan.



1.4 Kegunaan Penelitian
Dari penelitian ini di harapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulis 
Sebagai  dasar  pemahaman  lebih  lanjut  terhadap  teori  yang  telah  diperoleh 
sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan perencanaan 
pajak  penghasilan  khususnya  pada  biaya  tenaga  kerja  dan  menerapkannya  di 
lapangan.

2. Perusahaan
Sebagai  masukan  bagi  manajemen  perusahaan  agar  dalam  melaksanakan 
kewajiban  pajaknya  mulai  mempertimbangkan  penerapan  perencanaan  pajak 
penghasilan khususnya biaya tenaga kerja.

3. Masyarakat Umum
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam 
memasyarakatkan UU Perpajakan Tahun 2006 dan konsep perencanaaan pajak 
penghasilan di lingkungan usaha.

1.5 Kerangka Pemikiran
Perencanaan  pajak  adalah  tindakan  terstruktur  atas  kegiatan  atau  transaksi 

yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekanannya pada pengendalian 
setiap  transaksi  yang  mengandung  konsekuensi  pajak.  Tujuan  perencanaan  pajak, 
dalam hal ini adalah mengefisiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran 
pajak  (tax  avoidance) dan  bukan  penyelundupan  pajak  atau  (tax  evasion)  yang 
merupakan tindak pidana fiskal dan tidak akan ditoleransi.

Menurut   Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, besarnya 
pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak  (taxable income) dikalikan 
dengan tarif pajak, semakin besar laba kena pajak maka semakin besar pula pajak 
yang harus dibayar wajib pajak tersebut.

Dalam mengatur atau merencanakan pajak, wajib pajak atau perusahaan dapat 
melakukan berbagai upaya. Dalam hal ini , perencanaan pajak pada pajak penghasilan 
badan antara lain akan terkait dengan (Indonesian Tax Review, 2004;11):



• Aspek perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan

• Laba komersial dan laba fiskal

• Masalah  objek  pajak  dan  bukan  objek  pajak  berkaitan  dengan  suatu 

penerimaan atau penghasilan

• Objek pajak dan bukan objek pajak PPh final

• Biaya  yang  boleh  dikurangkan  dan  yang  tidak  boleh  dikurangkan  dari 

penghasilan bruto

• Alternatif pemilihan metode pembukuan

• Transaksi hubungan istimewa

• Kaitan  PPh  Badan  dengan  berbagai  jenis  pajak  lain  (rekonsiliasi  dan 

equalisasi)

• Metode penyusutan

• Metode persediaan 

• Investasi atau penyertaan pada entitas usaha lain

• Optimalisasi pembiayaan uang muka atau cicilan pajak (PPh Pasal 25)

• Optimalisasi pengkreditan pajak

• Pendekatan taxability dan deductibility

• Optimalisasi transaksi dalam mata uang asing

Maka, dari hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan 

pajak  merupakan  usaha  pengurangan  atau  meminimalkan  pajak  dengan  tetap 

mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut adalah melalui penghematan 

pajak (tax saving) yang menurut Moh. Zain (2007;51) adalah

“Usaha memperkecil  jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam 
ruang lingkup pemajakan sedang penghindaran pajak juga merupakan 
usaha yang sama dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat 
dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dimana 
aparat perpajakan tidak dapat melakukan apa-apa”.



Walaupun  pajak  merupakan  suatu  kewajiban  masyarakat,  tapi  tidak  dapat 

diharapkan bahwa semua orang akan patuh dengan peraturan ataupun menjadi Wajib 

Pajak yang baik, usaha untuk mengurangi pajak adalah hal yang biasa. Oleh sebab 

itu, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan diadakan penilaian terhadap kejujuran 

wajib pajak dengan cara pemeriksaan jika perlu dengan pengusutan. Oleh karena itu, 

sebaiknya  wajib  pajak  dapat  mengusahakan  agar  tidak  terperangkap  ke  dalam 

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan pajak.

Bersamaan dengan hal itu,  wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang 

luas untuk melakukan penyelundupan pajak, baik secara unilateral yaitu dengan cara 

memberikan  informasi  yang  palsu  atau  dengan  menunda  pembayaran,  maupun 

kesempatan lain untuk melakukan penyelundupan pajak secara bilateral dengan cara 

menyuap petugas penetapan, pemeriksa dan penagih dari jajaran instansi pajak.

Sebagai  konsekuensinya,  apabila  terdapat  pengurangan  pembayaran  Pajak 

Penghasilan, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat 

dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan penghasilan 

kena pajak (PKP). Pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut, yang juga 

merupakan jumlah pajak yang akan dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah 

pajak.  Berbeda  dengan  aktivitas  mencari  laba  atau  menambah  penghasilan,  suatu 

perencanaan pajak hanya akan memberi keuntungan yang sama sekali tidak termasuk 

dalam ruang lingkup pengenaan Pajak Penghasilan.

Sesuai  dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.16 Tahun 2000, pajak 

terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam 

tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak  menurut  Ketentuan  Peraturan  Perundang-

undangan Perpajakan.

Dengan demikian, perhitungan pajak terutang wajib pajak badan adalah:

a) Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam suatu tahun pajak

b) Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan 

dapat dikurangkan



c) Mengkoreksi  kemungkinan  pembebanan  biaya  yang  bersifat  menambah  atau 

mengurangi penghasilan kotor

d) Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum pajak atau 

disebut juga dengan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini 

merupakan dasar perhitungan besarnya pajak terutang.

Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perencanaan  pajak  dapat  melakukan 

penghindaran  pajak  (tax  avoidance) dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek 

perencanaan pajak, yang disebutkan dalam buku Perencanaan Pajak sebagai langkah 

peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak mencakup proyeksi perpajakan, kebijakan 

akuntansi,  bentuk  usaha,  pengawasan  atau  pemeriksaaan  perpajakan  dan  aspek 

ketentuan peraturan perpajakan lainnya.  Perencanaan pajak melalui aspek kebijakan 

akuntansi antara lain adalah perencanaan pajak penghasilan.

Setiap  perusahaan  berupaya  untuk  mencapai  tingkat  laba  atau  profit  yang 

optimum.  Kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba  dikenal  dengan  tingkat 

profitabilitas  perusahaan.  Profitabilitas  adalah  suatu  angka  yang  menunjukkan 

kemampuan  suatu  entitas  usaha  untuk  menghasilkan  laba.  Didalam  dunia  usaha 

perusahaan diharapkan untuk dapat menciptakan penghasilannya secara optimal.

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang 

relevan. Salah satu tolok ukur adalah dengan menggunakan rasio keuangan sebagai 

salah  satu  alat  didalam  menganalisis  kondisi  keuangan  hasil  operasi  dan  tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan.

Dalam  berbagai  rasio  untuk  mengukur  profitabilitas  perusahaan,  dalam 

penelitian  ini  rasio  profitabilitas  yang  digunakan  adalah  net  profit  margin,  yaitu 

merupakan perbandingan antara  net profit  after tax dengan  sales dimana rasio ini 

merupakan  indikator  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  yang  bersangkutan 

dalam menghasilkan net profit dari kegiatan pokok perusahaan. Dengan dilakukannya 

perencanaan  pajak  penghasilan,  maka  perusahaan  dapat  menyehatkan  posisi 

keuangannya sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, dan dapat menghemat pajak penghasilan terutang.



 Dari kerangka pemikiran dibawah ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak pada biaya 

tenaga kerja wajib pajak badan terhadap profitabilitas perusahaan.”
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1.6 Metode Penelitian

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 

penelitian simulasi, menurut Jerry Banks (1998;3):

“Simulation is the imitation of the operation of areal-world process or system  
over time. Simulation involves the generation of an artificial  history of the  
system  and  the  observation  of  that  artificial  history  to  draw  inferences  
concerning the operating characteristics of the real system that represented.”

Tujuan  dari  metode  simulasi  adalah  untuk  menyusun  suatu  model  yang 

realistis dan akurat. Artinya, bila model tersebut dijalankan atau dipraktekkan, dapat 

memberikan hasil yang berarti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian  lapangan  (field  research) yaitu  penelitian  untuk  mendapatkan  data 

primer  dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih 

menjadi  objek  penelitian  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  data  yang 

berhubungan  dengan  hal  yang  akan  diteliti  agar  lebih  meyakinkan  dan  lebih 

akurat.

2) Penelitian  kepustakaan  (library  research) yaitu  penelitian  sebagai  usaha untuk 

memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan 

teoriris  dari  buku-buku  literatur,  catatan-catatan  kuliah  serta  sumber-sumber 

lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  agar  diperoleh  suatu 

pemahaman  yang  mendalam  serta  menunjang  proses   pembahasan  mengenai 

masalah-masalah yang diidentifikasi.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Perusahaan X. 

Lamanya penelitian berlangsung mulai dari bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan 

Oktober  2007,  mulai  dari  pengumpulan  data  sampai  dengan  selesainya  penulisan 

skripsi ini.


