
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perpajakan

2.1.1 Konsep Perpajakan

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.

Pemerintah menghendaki agar penerimaan dalam bentuk pajak dapat tinggi, 

berbeda dengan keinginan masyarakat yaitu membayar pajak seminimal mungkin, hal 

itu dikarenakan pajak dapat mengurangi pendapatan mereka.

Pengertian pajak menurut beberapa pakar:

1. Menurut Prof. Dr Pj. A. Adriani

merupakan  iuran  kepada  negara  (dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  untuk  membiayai 

pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  untuk 

menyelenggarakan pemerintah.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

merupakan  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

3. Menurut Sommerfeld Ray.M. 

merupakan  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah 

bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan  tanpa  mendapat 



imbalan  yang  langsung  dan  proporsional  agar  pemerintah  dapat  menjalankan 

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengertian  pajak  yang  telah 

dipaparkan  diatas,  pajak  memiliki  ciri-ciri,  yaitu  merupakan  iuran  yang  dapat 

dipaksakan,  tanpa  ada  imbalan  langsung,  yang  dipungut  oleh  negara  demi 

menjalankan pemerintahan.

Dalam Moh Zain (2007;11) ada 2 hal penting yang terdapat pada pengertian 

pajak yaitu:

a) Iuran yang dapat dipaksakan artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh 

rakyat  yang  dikenakan  kewajiban  membayar  iuran  tersebut,  jika  tidak 

melaksanakan kewajiban tersebut maka, yang bersangkutan (wajib pajak) dapat 

dikenakan hukuman oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.

b) Tanpa  jasa  timbal/kontra  prestasi/imbalan  langsung  artinya  wajib  pajak  yang 

membayar  iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa 

yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

Yang menjadi inti persoalan perpajakan adalah siapa yang harus membayar 

pajak dan berapa besarnya pajak terutang. Masalah siapa yang harus membayar pajak 

adalah persoalan subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi/badan, sedang berapa 

besarnya  pajak  terutang  menyangkut  masalah  objek  pajak,  tarif  pajak  dan  dasar 

pengenaan pajak. Apabila subjek pajak ada objek pajaknya, maka ia dapat dikatakan 

wajib pajak  (tax payer), dan apabila tarif  dikalikan dengan dasar pengenaan pajak 

maka akan diperoleh pajak terutang.

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

terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri 



b) Fungsi mengatur (Regulered)

Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di 

bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya: adanya pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah.

Setelah mengetahui fungsi daripada pajak, kita juga perlu untuk mengetahui 

pengelompokan daripada pajak itu,yaitu:

1) Berdasarkan lembaga pemungutannya:

a. Pajak  pusat,  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk 

membiayai rumah tangga negara

Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai

b. Pajak  daerah,  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk 

membiayai rumah tangga daerah

Contohnya: PKB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

2) Berdasarkan sifatnya:

a Subjektif

Pajak  yang  berpangkal  berdasarkan  subjeknya  dalam  arti  memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan

b Objektif 

Pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa  memperhatikan  keadaan  diri 

wajib pajak.

Contohnya: PPN dan PPnBM

3) Berdasarkan cara pemungutannya:

a Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: PPh

b Pajak  tidak  langsung,  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau 

dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: PPN



2.1.2 Self-Assesment System

Sistem pemungutan yang dianut di Indonesia saat ini adalah  self assessment  

system yaitu  ketetapan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  wajib  pajak  sendiri  yang 

dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Tidak ada satu pasal pun dalam UU 

Perpajakan  yag  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  self-assesment  system 

tersebut, terkecuali dalam penjelasan atas UU RI No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan.

Berdasarkan  prinsip  pemungutan  pajak  ini,  wajib  pajak  diwajibkan  untuk 

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya 

terutang  sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan, 

sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. 

Selain daripada itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah 

pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa self assessment system memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu 

sendiri

2) Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  mengitung  (Tarif  x  DPP),memperhitungkan 

(membandingkan  pajak  terutang  dengan  pajak  yang  dipotong  tiap  bulan), 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3) Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Dengan  sistem  ini  diharapkan  pula  pelaksanaan  administrasi  yang  terlalu 

membebani  dan  birokratis  dapat  dihindari.  Sejalan  dengan  harapan  dalam  upaya 

peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, wewenang direktur jendral pajak yang 

bersifat teknis administrasi dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.



2.2 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut  Undang-Undang  No  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pada 

pasal  1  mendefinisikan  Pajak  Panghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima/diperolehnya dalam tahun pajak.  Drs. 

Waluyo  dan  Drs.  Wirawan  (2000;42) menyebutkan  bahwa  ditinjau  dari 

pengelompokannya,  pajak  penghasilan  dikategorikan  sebagai  pajak  pusat,  tetapi 

ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif. Dengan pengertian bahwa 

pajak  penghasilan  ini  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya  dalam  arti 

memperhatikan subjek pajaknya. Jenis-jenis pajak penghasilan, adalah:

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 Pasal 23)

4) Pajak penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)

5) Pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (PPh Pasal 25)

Gambar 2.1

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum

Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Keputusan Dirjen
Surat Edaran Dirjen

UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
diubah menjadi UU No 17 Tahun 2000



2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Subjek pajak diartikan sebagai badan yang dituju oleh Undang-Undang untuk 

dikenakan pajak, sebagaimana dalam definisi pajak penghasilan sebelumnya. Pajak 

Penghasilan  dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan panghasilan  yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan UU No.6 Thn 1983 

sebagaimana telah diubah dalam UU No. 16 Thn 2000 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan,

“Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang pribadi atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam 
bentuk  apapun,  Firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya”

Khusus masalah perkumpulan sebagai subjek pajak adalah perkumpulan yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatn untuk memperoleh penghasilan dan/ atau 

memberikan jasa kepada ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang 

sama,  bahkan sesuai  dengan Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak No.  SE 26/PJ.

42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Partai Politik bahwa partai politik juga 

termasuk sebagai  subjek pajak.  Yang tidak  termasuk  sebagai  subjek pajak adalah 

badan  perwakilan  negara  asing  dan  organisasi-organisasi  internasional  yang 

ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  dengan  syarat  tidak  menjalankan  usaha  atau 

melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh 

Subjek  Pajak  Luar  Negri  (orang  pribadi/badan)  untuk  menjalankan  usaha  atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dikenakan pajak atas penghasilan baik berasal 

dari usaha atau kegiatan maupun berasaldari harta yang dimiliki/dikuasainya. Dengan 

demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan PPh di Indonesia.



Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya 

melekat  pada  subjek  pajak  yang  bersangkutan,  artinya  kewajiban  pajak  tersebut 

dimaksudkan  untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, 

dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya 

kewajiban pajak dari subjek pajak menjadi penting. Bagi badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat 

badan tersebut didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat 

kedudukan di Indonesia. Bagi badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan 

di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di  Indonesia,  kewajiban pajak subjektifnya  dimulai  pada saat  badan tersebut 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

(dimulai  pada  saat  BUT  tersebut  berada  di  Indonesia),  dan  kewajiban  pajak 

subjektifnya  berakhir  pada  saat  tidak  lagi  menjalankan  usaha  atau  melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (BUT tersebut tidak lagi berada di 

Indonesia)

Objek  pajak  menurut  pasal  4  ayat  1  dan  2  UU  Pajak  Penghasilan  dapat 

diartikan  sebagai  sasaran  pengenaan  pajak  dan  dasar  untuk  menghitung  pajak 

terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  baik  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  mekanisme  aliran  tambahan  kemampuan  ekonomis,  penghasilan  yang 

diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yaitu:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan 

kerja dan pekerjaan bebas

2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan 

3) Penghasilan dari modal

4) Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dsb



Sebagaimana  tertuang  dalam  Kep  Dirjen  Pajak  Kep-545/PJ./2000  tentang 

petunjuk  pelaksanaan  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan 

Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi 

yang mulai berlaku tanggal 29 Desember 2000. Penghasilan yang termasuk sebagai 

objek pajak penghasilan, berdasarkan keempat kategori yang telah disebutkan diatas, 

sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan telah diberikan mengenai objek 

pajak penghasilan, antara lain:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, 

gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam UU Pajak Penghasilan.

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  harta  kepada  perseroan,  persekutuan,  dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau modal

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan,dan badan lainnya karena 

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,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 garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan/badan pendidikan/badan sosial/pengusaha 

kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 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  kepada  pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha 

koperasi

h) Royalty

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 Pemeritah

l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n) Premi asuransi

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

wajib  pajak  yang  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  sepanjang  iuran 

tersebut  ditentukan  berdasarkan  volume  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas 

anggotanya

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak

Sedangkan  yang  bukan  termasuk  objek  pajak  penghasilan,  sebagaimana 

tercantum dalam 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  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga  sedarah  dalam garis  keturunan 

lurus 1 (satu) derajat, dan oleh badan 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 kenikmatan 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 bea siswa

f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoan terbatas sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dan penyertaan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;

1) Dividen berasal dari cadangan  laba yang ditahan; dan

2) Bagi  perseroan  terbatas,  BUMN,  BUMD  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 diluar kepemilikan saham tersebut

g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirianya telah disahkan 

Menteri Keuangan; baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

h) Penghasilan  dari  modal  yang  ditanbahkan  oleh  dana  pensiun  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 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  pasangan  usaha  yang  didirikan  dan  menjalankan  usaha  atau 

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan  perusahaan  kecil,  menengah,  atau  yang  menjalankan  kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia

Disamping  penghasilan  dari  selisih  lebih  karena  penilaian  kembali,  sesuai 

dengan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  PPh,  terdapat  beberapa  jenis  penghasilan  yang 

pengenaannya  dilakukan  secara  final  yakni  atas,  bunga  deposito  dan  tabungan-

tabungan lainnya,  penghasilan dari  transaksi saham dan sekuritas lainnya  di bursa 

efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan,penghasilan 

tertentu lainnya .

2.2.3 Tarif dan Formula Perhitungan Pajak Penghasilan

Pada dasarnya  terdapat  tiga  (3)  jenis  tarif  yang  dikenal  dalam perpajakan, 

yaitu:

1) Tarif Tetap

Adalah tarif  yang besarnya  tetap  walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda 

atau berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contohnya: Bea Materai untuk cek dan bilyet giro

2) Tarif Proporsional

Tarif pajak yang prosentasenya tetap atau tidak berubah. Tetapi jika jumlah yang 

dijadikan dasar pajaknya berubah, maka jumlah pajak yang terutang akan berubah 

juga.

Contohnya: PPN 10%



3) Tarif Progresif

Adalah tarif  pajak yang prosentasenya  semakin besar apabila  dasar pengenaan 

pajaknya  meningkat.  Jumlah  pajak yang  terutang  akan berubah sesuai  dengan 

perubahan tarif dan dasar pengenaan pajaknya.

Contohnya: tarif PPh (Pasal 17)

Berikut  adalah  Tarif  Pajak  Penghasilan,  sebagaimana  terdapat  dalam  UU 

Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 Pasal 17:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000 5%
Rp 25.000.000-Rp 50.000.000 10%
Rp 50.000.000-Rp 100.000.000 15%
Rp 100.000.000-Rp 200.000.000 25%
diatas Rp 200.000.000 35%

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negri adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 10%
Rp 50.000.000-Rp 100.000.000 15%
Diatas Rp 100.000.000 30%

Berikut  adalah  Formula  Umum  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (Dasar 

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)) menurut Moh. Zain (2007;79)



Tabel 2.3

Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan  Pasal 4 (1) dan Pasal 5 (1)
Penghasilan  yang  Tidak  Objek  Pajak 
Penghasilan (-) Pasal 4 (3)
Penghasilan Bruto (=)  
Biaya Fiskal Dapat Dikurangkan (-) Pasal 6 (1)
koreksi:   
Biaya Fiskal Tidak Dapat Dikurangkan (+/-) Pasal 9 (1) (2)
Penghasilan Netto (=)  
Kompensasi Kerugian (-) Pasal 6 (2)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang 
pribadi) (-) Pasal 7
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (=) Pasal 16
Tarif (*) Pasal 17
Pajak Penghasilan Terutang (=)  
Kredit Pajak (-) Pasal 21-25
PPh Lebih Bayar/Nihil/Kurang Bayar (=)  

Terdapat 4 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung PPh 

pasal 21 yaitu dengan cara:

1) Pajak  penghasilan  dibayar  oleh  pemberi  kerja.  Dengan  demikian  tidak  ada 

tunjangan pajak, namun dari segi keuntungan, didapat oleh pegawai yang tidak 

perlu membayar pajak.

2) Pajak  penghasilan  dibayar  oleh  pegawai.  Besarnya  sama  dengan  pajak  yang 

dibayar oleh pemberi kerja pada point 1, namun dari segi keuntungan di dapat 

oleh perusahaan.

3) Pajak penghasilan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Dalam hal ini, baik 

perusahaan  maupun  pegawai  dapat  keuntungan,  karena  bagi  perusahaan, 

tunjangan pajak tersebut  dapat  dikurangkan pada penghasilan  bruto sedangkan 

bagi  pegawai,  tetap  membayar  pajak  tetapi  beban  pajaknya  lebih  sedikit 

dibandingkan  jika harus  membayar  sendiri,  karena  sudah diberi  dalam bentuk 

tunjangan pajak.



4) Pajak  penghasilan  di  gross  up.  Dengan  adanya  gross  up, pajak  penghasilan 

diberikan  dalam  bentuk  tunjangan  pajak  namun  disini  baik  pegawai  dan 

perusahaan tidak perlu membayar pajak lagi karena besarnya pajak penghasilan 

yang harus dibayar dan besarnya tunjangan pajak adalah sama.

2.3 Perencanaan pajak

2.3.1 Definisi Perencanaan Pajak

Dalam  meminimalkan  beban  pajak  yang  akan  dibayarkan,  perusahaan 

menempuh  berbagai  cara  yang  digolongkan  sebagai  suatu  usaha  atau  manajemen 

pajak yang didalamnya termasuk perencanaan pajak.

Perencanaan  pajak  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen  pajak  dan 

perencanaan  pajak  merupakan  tahap  awal  dalam  penghematan  pajak.  Strategi 

penghematan  pajak  disusun  pada  saat  perencanaan.  Pada  tahap  ini  dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap paraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis 

tindakan  penghematan  yang  akan  dilakukan.  Pada  umumnya,  perencanaan  pajak 

dilakukan dalam rangka untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal tersebut dapat 

dilihat dari dua definisi perencanaan pajak dibawah ini:

1) Tax  planning  is  the  systematic  analysis  of  deferring  tax  option  aimed at  the  

minimization of tax liability is current and future tax period (Crumbley D. Larry, 

Friedman Jack P., Anders Susan B.;1994)

2) Tax planning is arrangements of  a person’s business and/or private affairs in  

order to minimize taxliability (Lyons Susan M.;1996)

Perencanaan  pajak menurut  Lumbatoruan (1992;354),  menyatakan bahwa 

perencanaan pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar 

tetapi jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan. Sedangkan konsep dari perencanaan pajak, menurut Moh. 

Zain  (2007;67)  adalah  merupakan  tindakan  penstrukturan  yang  terkait  dengan 

konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi 



yang  ada  konsekuensi  pajaknya.  Dalam  Kamus  Istilah  Akuntansi,  Aliminsyah 

(2007;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.”

Sehingga  perencanaan  pajak  merupakan  cara  legal  yang  dilakukan  wajib 

pajak, tindakan tersebut dikatakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan 

dengan  memanfaatkan  hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  Ketentuan  Peraturan 

Perundang-undangan  Perpajakan  (loopholes).  Atau  dapat  dikatakan  bahwa 

pelaksanaan  perencanaan  pajak  adalah  suatu  usaha  pengefisiensian  beban  pajak 

dengan tetap memenuhi  ketentuan perpajakan,  seperti  memanfaatkan pengecualian 

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

dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk dapat mebgefisiensikan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) atau yang melanggar 

peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance 

dan tax evasion.

Penyelundupan pajak, menurut  Harry Graham Balter, seperti yang dikutip 

oleh  Moh.  Zain  (2007;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.  Sedangkan  penghindaran  pajak  merupakan 

usaha yang sama, yang tidak melanggar  Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan. 



Menurut  Oliver  Oldman yang  dikutip  oleh  Moh.  Zain  (2007;51), 

menegaskan  bahwa  pengertian  penyelundupan  pajak  tidak  hanya  terbatas  pada 

kecurangan  dan  penggelapan  dalam  segala  dalam  segala  bentuknya,  tetapi  juga 

meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1) Ketidaktahuan (ignorance) yaitu wajib pajak tidak sadar/tidak tahu akan adanya 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tersebut.

2) Kesalahan (error)  yaitu  wajib pajak paham dan mengerti  mengenai  Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, tetapi ada salah perhitungan data.

3) Kesalahpahaman  (missunderstanding)  yaitu  wajib  pajak  salah  menafsirkan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

4) Kealpaan  (negligence)  yaitu  wajib  pajak  alpa  untuk  menyimpan  buku beserta 

bukti-buktinya secara lengkap.

Erly Suandy, (2003;8), mengatakan bahwa  Tax avoidance adalah rekayasa 

‘tax affairs’ yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan, dengan kata lain 

lawful.

Sehingga dapat  dikatakan bahwa penghindaran  pajak (tax avoidance)  yang 

juga disebut sebagai tax planning, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar 

dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dan tindakan ini benar-

benar legal atau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

Perencanaan  pajak  umumnya  selalu  diawali  dengan  meyakinkan  apakah  suatu 

transaksi atau fenomena terkena pajak atau tidak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak 

akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara 

seksama. 

Dari  pengertian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa 

pelaksanaan perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan 

tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-

hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha penghematan 

pajak dengan tipe the least and latest rule, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan 



pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih 

diperkenankan oleh peraturan perpajakan.

Cara untuk mengefisiensikan 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”.  Menekan 

pajak  sekecil  mungkin  dilakukan  dengan  menahan  penghasilan-penghasilan  atau 

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

sehingga penghasilan atau laba kena pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang 

belum diatur dalam peraturan perpajakan.

2.3.2 Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan 

maupun  peristiwa.  Basis  perhitungan  pajak  adalah  objek  pajak.  Maka  untuk 

mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran 

pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) 

dan  tidak  kurang  (supaya  tidak  membayar  sanksi  administrasi  yang  merupakan 

pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. 

Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa 

negatif.

Pembayaran  sanksi  yang  tidak  seharusnya  terjadi  merupakan  pemborosan 

sumber dana perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi 

alokasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga 

minimalisasi pemborosan tersebut dapat menghasilkan kinerja dengan benar (doing 

things right) dan mengerjakan yang seharusnya (doing the right things) selain harus 

bekerja keras (work hard) dan bekerja secara cermat (work smartly).



Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi tersebut 

merupakan  financial  penalty yang dapat  merupakan pemborosan dana.  Sedangkan 

sanksi pidana dapat berupa pidana penjara maupun denda finansial.

Sistem perpajakan menganut  prinsip  substansi  mengalahkan  bentuk  formal 

(substance  over  form  rule),  walaupun  perusahaan  telah  memenuhi  kewajiban 

perpajakan  secara  formal,  tetapi  jika  ternyata  substansi  menunjukkan  lain  atau 

memotivasi  rekayasa tidak sesuai dengan jiwa ketentuan perpajakan, administrator 

pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi 

kewajiban  perpajakannya.  Apabila  terjadi  perbedaan  intepretasi  fakta  perpajakan 

maka  lembaga  peradilan  pajak  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak)  yang  akan 

memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada wajib pajak.

Setidak-tidaknya  terdapat  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu 

perencanaan pajak, menurut Erly Suandy (2003;10) yaitu:

1) Tidak  melanggar  ketentuan  perpajakan.  Bila  suatu  perencanaan  pajak  (tax 

planning) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak 

merupakan resiko pajak (tax risk) yang sangat berbahaya dan malah mengancam 

keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan  dari  perencanaan  menyeluruh  (global  strategy)  perusahaan  baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang 

tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), 

faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment). 

2.3.3 Langkah-Langkah  Pokok  dan  Petunjuk  Pelaksanaan  Dalam 

Perencanaan Pajak

Apabila telah diketahui jenis dan cara pengelolaan pajak, tahap selanjutnya 

adalah  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  baik  formal  maupun  materiil.  Harus 

dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan 



yang  berlaku.  Perencanaan  pajak  tidak  dimaksudkan  untuk  melanggar  ketentuan 

perpajakan  yang  berlaku,  tetapi  jika  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  tersebut 

menyimpang  dari  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  maka  praktek  itu  telah 

melanggar ketentuan perpajakan.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa 

tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak. Hal itu dikarenakan, 

bahwa sebagai wajib pajak, semua hal tentang perencanaan pajak harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini tidak boleh melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku.

Faktor  pajak  yang  terlibat  dalam  setiap  situasi  sangat  terbatas  sekali  dan 

apabila misalnya diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka wajib 

pajak dapat melakukan hal-hal dibawah ini:

1) Usahakan agar penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang 

dapat dikurangkan pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak diganti dengan 

penghasilan yang tidak kena pajak/pengenaan pajaknya ditangguhkan.

2) Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya  tertentu yang tidak 

dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-

biaya yang dapat dikurangkan.

3) Perpanjang  jangka  waktu  pengenaan  pajak  atas  penghasilan/perpendek  jangka 

waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

4) Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, 

atau  naiknya  biaya  tertentu  dengan berkurangnya  beban pajak dan  hasil  akhir 

(neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa pada dasarnya, perencanaan 

pajak dapat dilakukan dengan baik. Jika perusahaan dapat menganalisis informasi dan 

data  yang  dimiliki  yang  kemudian  lalu  diproses  dengan  membuat  suatu  rencana 

besarnya  pajak dengan tidak melanggar  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan 

Perpajakan,  yang pada akhirnya  sebelum melaksanakan rencana pajak,  perusahaan 

terlebih dulu mengevaluasi rencana pajak yang telah disusun oleh manajemen.



Tahap-tahap perencanaan pajak, dapat dilakukan terhadap pos:

1) Peredaran usaha (penjualan)

2) Beban pokok penjualan

3) Pengurang penghasilan bruto

4) Penghasilan dari luar usaha

5) Pengeluaran di luar usaha

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 uangmuka atau cicilan pajak (PPh Pasal 25)

• Optimalisasi pengkreditan pajak

• Pendekatan taxability dan deductibility

• Optimalisasi transaksi dalam mata uang asing



2.4 Laba Perusahaan

2.4.1 Laba Menurut Akuntansi

Sofyan Syafri Harahap mengatakan bahwa laba menurut akuntansi adalah 

perbedaan  antara  revenue  yang  direlisasi  yang  timbul  dari  transaksi  pada  periode 

tertentu  dihadapkan  dengan  biaya-biaya  (cost)  yang  dikeluarkan  pada  periode 

tersebut. Sedangkan menurut  Erly Suandy (2003;122) laba akuntansi atau disebut 

juga laba komersial dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum, 

di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. 

Laba  akuntansi  tersebut  perhitungannya  bertumpu  pada  prinsip  “matching 

cost against revenue” atau penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang 

terkait,dalam suatu prinsip tersebut  terdapat  konsepbahwa pengeluaran  perusahaan 

yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan 

asset oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya.

Dalam PSAK No 25, menyatakan bahwa:

“Laporan  laba  rugi  merupakan  laporan  utama  untuk  melaporkan 
kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi 
tentang  kinerja  suatu  perusahaan,  terutama  tentang  profitabilitas, 
dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang 
akan  dikelola  oleh  suatu  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang. 
Informasi  tersebut  juga  seringkali  digunakan  untuk  memperkirakan 
kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang 
disamakan dengan  kas  di  masa yang  akan  datang.  Informasi  tentang 
kemungkinan perubahan kinerja  juga penting dalam hal  ini  laba/rugi 
bersih untuk periode berjalan terdiri  atas  unsure-unsur berikut,  yang 
masing-masing harus diungkapkan dalam laporan laba/rugi:
a) Laba/rugi dari aktivitas normal
b) Pos luar biasa”

Jadi dapat disimpulkan, bahwa laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan 

harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan lain.

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau terdapat kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan 

kewajiban  yang  telah  terjadi  dan  dapat  diukur  dengan  andal.  Misalnya:  kenaikan 



bersih  aktiva  yang  timbul  dari  penjualan  barang/jasa,  penurunan  kewajiban  yang 

timbul  dari  pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar.  Beban diakui  dalam 

laporan laba rugi kalau ada penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan 

dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat 

diukur dengan andal. Misalnya: penyusutan aktiva tetap, utang gaji karyawan.

2.4.2 Laba Menurut Pajak

Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku,yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 

yang diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000  tentang 

Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. 

Perbedaan yang mungkin timbul antara Standar Akuntansi Keuangan dengan 

Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan   yang  berkenaan  dengan 

Undang-Undang  No 17 Tahun  2000  tentang  Pajak  Penghasilan  adalah  perbedaan 

antara mana yang termasuk sebagai objek pajak dan mana yang bukan merupakan 

objek pajak.

Biaya-biaya  sebagai  pengurang  atas  penghasilan  bruto  untuk  mendapatkan 

penghasilan  neto  menurut  UU No 17 Tahun 2000 Pasal  6  ayat  (1),  seperti  yang 

dikutip oleh Moh. Zain (2007;95) adalah

a) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya 

pembelian  bahan,  biaya  berkenaan dengan pekerjaan atau  jasa termasuk upah, 

gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang,  bunga,  sewa,  royalty,  biaya  perjalanan,  biaya  pengolahan limbah,  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 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 
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c) Iuran  kepada  Dana  Pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri 

Keuangan 

d) Kerugian  karena  penjualan  atau  pengalihan  harta  yang  dimiliki  untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

g) Biaya bea siswa, 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  (BUPLN)  atau  adanya  perjanjian  tertulis 

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan 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

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, Pasal 9 ayat  (1), seperti dikutip 

oleh Moh. Zain (2007;96), adalah:

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk 

dividen 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 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, asuransi jiwa, asuransi dwiguna 

dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika 

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib 

pajak yang bersangkutan 

e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman 

bagi  seluruh  pegawai  serta  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura 

didaerah  tertentu  dan  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 

dengan pekerjaan yang dilakukan

g) Harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan  dan  warisan  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, 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 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



2.4.3 Pembayaran Dalam Bentuk Natura

Akuntansi  mendefinisikan  biaya  sebagai  segala  sesuatu  yang  dikorbankan 

untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan. Oleh karena itu, semua pembayaran 

dalam  bentuk  natura  atau  kenikmatan  kepada  karyawan  adalah  biaya.  Sekalipun 

alasan tersebut benar menurut akuntansi keuangan, tetapi menurut prinsip perpajakan 

terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan, dalam hal inilah terjadi adanya perbedaan 

antara akuntansi dan perpajakan.

Pembayaran  dalam  bentuk  natura,  dapat  berarti  adanya  pemberian  yang 

dilakukan oleh pemberi usaha, dalam hal ini perusahaan. Pembayaran natura dapat 

berbentuk dengan pemberian makan dan minuman, pakaian dan peralatan dan lain 

sebagainya.

Direktur  Jenderal  Pajak  telah  menerbitkan  Surat  Keputusan  No.  KEP 

213/PJ./2001 Tanggal 15 Maret 2001, tentang perlakuan perpajakan atas penyediaan 

makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  dan  penggantian  atau  imbalan 

sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diberikan  dalam bentuk  natura  dan 

kenikmatan  di  daerah  tertentu  serta  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pekerjaan 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, sebagai penegasan dan 

petunjuk pelaksanaan pasal 9 ayat (1) huruf e. Dalam UU Perpajakan No 17 Tahun 

2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf e, dikatakan bahwa:

“Penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa 
yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan,  kecuali 
penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta 
penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan”

Yang  dimaksud  dengan  penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh 

pegawai  adalah  makanan  dan  minuman  yang  disediakan  oleh  pemberi  kerja  bagi 

seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris 

yang  diberikan  di  tempat  kerja.  Pengeluaran  untuk  penyediaan  makanan  dan 

minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a 



dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan 

merupakan penghasilan bagi pegawai.

Masalah  kenikmatan  dan  natura  ditegaskan  dengan  menjelaskan  prinsip 

deductibility-taxibility.  Prinsip  deductible-taxable,  menurut  Moh.  Zain  (2007;75), 

merupakan  prinsip  yang  lazim  dipakai  dalam  perencanaan  pajak,  yang  pada 

umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh 

dikurangkan  atau  sebaliknya  mengubah  penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak 

menjadi  penghasilan  yang  tidak  objek  pajak,  dengan  konsekuensi  terjadinya 

perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut.

Seperti  yang  dikatakan  dalam  Surat  Keputusan  No  KEP-  213/PJ./2001 

Tanggal 15 Maret 2001 dalam pasal 3 ayat (1) bahwa pemberian kepada pegawai 

dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  yang  merupakan  keharusan  dalam  rangka 

pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenan dengan 

situasi  lingkungan  kerja,  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  pemberi 

kerja dan  bukan  merupakan  penghasilan  bagi  pegawai  walaupun  diberikan 

bukan didaerah terpencil.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pemberian dalam bentuk natura 

daan kenikmatan di daerah tertentu dapat berupa pakaian dan peralatan bagi pegawai 

pemadam  kebakaran,  proyek,  pakaian  seragam  pabrik,  hansip/satpam,  dan 

penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput karyawan.

 

2.5 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Waktu

2.5.1 Perbedaan Permanen (Permanent Differences)

Perbedaan  ini  terjadi  karena  berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-

undangan  Perpajakan,  ada  beberapa  penghasilan  yang  tidak  objek  pajak,  sedang 

secara  komersial,  penghasilan  tersebut  diakui  sebagai  penghasilan.  Begitu  juga 

sebaliknya,  ada  beberapa  biaya  sesuai  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan 

Perpajakan,  termasuk  biaya  fiskal  yang  tidak  boleh  dikurangkan,  sedang menurut 

komersial  biaya  tersebut  diperhitungkan  sebagai  biaya.  Perbedaan permanen tidak 



memerlukan  alokasi  pajak  penghasilan  interperiode  (Interperiod  Income  Tax 

Allocation), karena perbedaan tersebut perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik 

temunya atau saldo tandingannya (counterbalance).

Pada  dasarnya  perbedaan  permanen   muncul,  disebabkan  oleh  kebijakan 

ekonomi.  Menurut  Moh.  Zain  (2007;202),  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 khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara 

selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Sehingga akan terjadi perbedaan:

1. Bagi  akuntansi  keuangan merupakan  penghasilan,  tetapi  bagi  akuntansi  pajak, 

penghasilan  tersebut  bukan  penghasilan  (tidak  objek  pajak)  atau  merupakan 

penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.

2. Bagi  akuntansi  keuangan sudah merupakan  pengeluaran,  tetapi  bagi  akuntansi 

pajak, pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangi sebagai biaya.

3. Bagi  akuntansi  keuangan  tidak/belum  merupakan  biaya,  tetapi  bagi  akuntansi 

pajak, pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

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

transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Contoh dari perbedaan permanen adalah bantuan, sumbangan yang diberikan 

oleh  perusahaan,  pembayaran  dividen,  biaya-biaya  yang  tidak  dilengkapi  dengan 

bukti, bunga deposito, dll.



2.5.2 Perbedaan Waktu (Timing Differences)

Perbedaan  ini  terjadi  karena  berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Perundang-

undangan  Perpajakan  merupakan  penghasilan  atau  biaya  yang  boleh  dikurangkan 

pada  periode  akuntansi  terdahulu  atau  periode  akuntansi  berikutnya  dari  periode 

akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya 

pada  periode  yang  bersangkutan.  Jadi  dapat  dikatakan,  bahwa  perbedaan  waktu 

disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang 

bersifat  sementara  yang  mengakibatkan  adanya  penundaan/antisipasi  penghasilan 

atau  beban.  Perbedaan  waktu  pengakuan  ini  secara  otomatis  akan  menjadi  nihil 

(counter balance) dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut.

Perbedaan  tersebut  dibagi  menjadi  empat  kelompok,  menurut  Moh.  Zain 

(2007;208) yaitu:

1. Penghasilan  yang  berdasarkan  akuntansi  pajak  sudah  merupakan  penghasilan 

yang dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan 

penghasilan yang masih akan diterima.

2. Penghasilan  yang  berdasarkan  akuntansi  pajak  sudah  merupakan  penghasilan 

yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan 

penghasilan yang diterima dimuka.

3. Beban/pengeluaran yang berdasarkan akuntansi  pajak sudah dapat dikurangkan 

sebagai  biaya,  tetapi  berdasarkan  akuntansi  keuangan  merupakan 

beban/pengeluaran dibayar dimuka.

4. Beban/pengeluaran yang berdasarkan akuntansi  pajak sudah dapat dikurangkan 

sebagai  biaya,  tetapi  berdasarkan  akuntansi  keuangan  merupakan 

beban/pengeluaran yang masih akan dibayar.

Berbeda dengan perbedaan permanen,  perbedaan waktu masih memerlukan 

beberapa hal berikut:

1. Dalam  rangka  perbedaan  waktu  tersebut,  apakah  diperlukan  alokasi  pajak 

interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode



2. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode:

• Apakah  pendekatannya  secara  komprehensif  atau  hanya  parsial  untuk 

perbedaan waktu tertentu saja

• Apakah  akan  digunakan  metode  tangguhan  (the  deferred  method)  yang 

berbasis pada tarif pajak yang orisinil,  atau metode kewajiban (the liability  

method) yang berbasis  pada tarif  pajak yang diharapkan,atau metode pajak 

neto (the net-of-tax method)

2.6 Laporan Keuangan

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan

Perusahaan  adalah  sebuah  entitas  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah  dari 

pemiliknya.  Dan seringkali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta 

dalam  operasi  mengawasi  jalannya  perusahaan  dari  hari  ke  hari.  Karena  adanya 

keterpisahan  ini,  maka  jembatan  yang  dapat  menghubungkan  antara  pemilik  dan 

pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan (financial reporting).

Pelaporan  keuangan  sebagai  suatu  bentuk  komunikasi,  seharusnya  dapat 

dimengerti  oleh  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  komunikasi,  dalam  hal  ini 

pengelola dan pemilik. Komunikasi yang efektif mensyaratkan bahwa penerima dapat 

mengetahui maksud dari si pengirim pesan, dan hal ini membutuhkan kesepakatan 

dalam  rambu-rambu  dalam  berkomunikasi  yang  dimengerti  oleh  pengirim  dan 

penerima  pesan.rambu-rambu  dalam komunikasi  dengan laporan  keuangan  berupa 

prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  (Generally  Accepted  Accounting  

Principles)

Menurut  SPAP,  Aturan  Etika  Kompartemen  Akuntan  Publik 

(2001;20000.1),  laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk 

catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan 

sumber daya ekonomi (aktiva) dan/ atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu 

atau perubahan atas aktiva dan/ atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai 



dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  atau  basis  akuntansi  komprehensif 

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sedangkan menurut IAI (2004;2) paragraf 7 menyebutkan bahwa

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi,  laporan perubahan posisi  keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai  cara  misalnya  sebagai  laporan  arus  kas  atau  laporan  arus 
dana),catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan.”

Sesuai dengan PSAK yang dikeluarkan tahun 2004, dalam “Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian  Laporan  Keuangan”,  paragraf  12,  menyatakan :Tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisikeuangan, 

kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  peusahaan  yang  bermanfaat  bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan pelaporan 

keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Kieso, Weygandt dan Warfield (2001;5) 

adalah memberikan informasi yang:

1. Berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit.

2. Berguna dalam menilai arus kas mendatang.

Mengenai  sumber-sumber  daya  yang  dalam perusahaan,  hak  atas  sumber-sumber 

daya, dan perubahan atas sumber-sumber daya dan hak atasnya.

Laporan  keuangan  komersial  adalah  laporan  yang  disusun  sesuai  dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan 

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

Menurut SAK, laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dan proses pencatatan 

dan merupakan ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun 

buku yang bersangkutan. 

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 dari Direktorat Jendral 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, contohnya: 

apabila terdapat piutang yang secara nyata betu-betul tidak dapat ditagih, jumlah yang 

nyata-nyata tidak tertagih tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. Pada akuntansi 

pajak,  dikaitkan  dengan  kepastian  hukum  dan  kemudahan  pencatatannya,  segala 

sesuatu  yang  sifatnya  taksiran/perkiraan  dan  pemberian  dalam bentuk  natura  dan 

kenikmatan  yang  sifatnya  susah  diukur,  tidak  diperkenankan  dikurangkan sebagai 

biaya  fiskal.  Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perpajakan,  wajib  pajak  yang 

melakukan  pembukuan,  diharuskan  menyerahkan  laporan  keuangan  sebagai  salah 

satu  lampiran  dalam  surat  pemberitahuan  (SPT),  dengan  catatan,  SPT  yang 

diserahkan harus benar, lengkap dan jelas. 

2.6.2 Analisis Laporan Keuangan

Kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti sampai laporan keuangan, melainkan 

juga  termasuk  proses  analisis  laporan  keuangan.  Dikarenakan  laporan  keuangan 

bersifat historis, yaitu menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi, hal ini 

menyebabkan adanya kesenjangan kebutuhan informasi. Analisis laporan keuangan 

digunakan untukmembantu  mengatasi  kesenjangan tersebut  dengan cara mengolah 

kembali  laporan  keuangan  sehingga  dapat  membantu  pengambil  keputusan 

melakukan prediksi.

Analisis  laporan  keuangan  merupakan  suatu  proses  penguraian  laporan 

keuangan  ke  dalam  komponen  laporan  keuangan  dan  penelaahan  masing-masing 

komponen  laporan  keuangan  tersebut  serta  hubungan  antara  komponen  dengan 

menggunakan teknik-teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang tepat 

dan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  laporan  keuangan  tersebut.  Menurut 

Leopold A. Bernstein, definisi analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:



”Financial Statement Analysis is the judgmental process that aims to evaluate  
the current and the past financial position and results  of operations of  an  
enterprise with primary objective of determining the best possible estimates  
and predictions about future conditions and performance.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan ,bahwa laporan keuangan akan lebih 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dalam informasi laporan keuangan 

tersebut  dapat  diprediksi  apa  yang  akan terjadi  di  masa  yang  akan datang.  Maka 

diperlukanlah analisis laporan keuangan itu.

2.6.3 Analisis Rasio Keuangan

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-

kemajuan  perusahaan,  biasanya  menggunakan  rasio-rasio  keuangan.  Suatu  rasio 

mengungkapkan  hubungan  matematik  antara  suatu  jumlah  dengan jumlah  lainnya 

atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. 

Rasio-rasio keuangan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Rasio-Rasio  Likuiditas  (Liquidity  Ratios),  mengukur  kemampuan  sumber  daya 

kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo.

2. Rasio-Rasio Aktivitas (Activity Ratios), mengevaluasi  revenue (pendapatan) dan 

output yang dihasilkan oleh asset perusahaan.

3. Rasio-Rasio  Hutang  (Debt  Ratios),  mengevaluasi  struktur  modal  perusahaan 

termasuk  sumber  daya  pembiayaan  dan  kemampuan  perusahaan  melunasi 

kewajiban utang jangka panjang dan kewajiban yang terkait dengan investasi.

4. Rasio-Rasio  Profitabilitas  (Profitability  Ratios),mengukur  income perusahaan 

dengan modal yang diinvestasikan.

Untuk  melakukan  analisis  rasio  keuangan  diperlukan  perhitungan  rasio-

rasiokeuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu.  Rasio keuangna mungkin 

dihitung  berdasarkan  atas  angka-angka  yang  ada  dalam  neraca  saja,  atau  dalam 

laporan laba/rugi saja, atau dari neraca dan laporan laba/rugi.



2.7 Profitabilitas Perusahaan

2.7.1 Definisi 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. 

Menurut  PSAK,  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan 

Keuangan, paragraf 17, menyatakan bahwa:

“Informasi  kinerja  perusahaan,  terutama  profitabilitas,  diperlukan 
untuk  menilai  perubahan  potensial  sumber  daya  ekonomi  yang 
mungkindikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah 
penting  dalam  hubungan  ini.  Informasi  kinerja  bermanfaat  untuk 
memprediksi  kapasitas  perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari 
sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna 
dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas  perusahaan dalam 
memanfaatkan tambahan sumber daya.”

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai  tolok 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.

2.7.2 Metode Perhitungan Profitabilitas Perusahaan

Menurut  Gitman,  metode  perhitungan  profitabilitas  perusahaan  dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Operating Income Ratio: merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (net  

operating income) yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.

2. Operating ratio: merupakan biaya operasi dari setiap rupiah penjualan.

3. Net  Profit  Margin:  merupakan  salah  satu  rasio  untuk  mengukur  profitabilitas 

perusahaan,  yaitu  merupakan  perbandingan  antara  net  profit  after  tax dengan 

sales  dimana  rasio  ini  merupakan  indikator  untuk  mengukur  kemampuan 

perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan net income.



4. Return  On Investment:  mengukur  kemampuan  dari  modal  yang  diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk mencapai keuntungan.

5. Return On Asset (ROA):  mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.

6. Return On Equity (ROE): mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan modal saham tertentu.

7. Return On Sales: mengukur sensitivitas perusahaan terhadap perubahan harga jual 

pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

2.7.3 Net Profit Margin

Net profit margin merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara  net profit after tax dengan  sales  

dimana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan yang 

bersangkutan dalam menghasilkan net income.

Profit  margin  ratio mengukur  berapa  prosentase  laba  bersih  terhadap 

penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Rumus Profit Margin adalah :

Profit Margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba  yang  tinggi  pada  tingkat  penjualan  tertentu.  Profit  margin  yang  rendah 

menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu.

        Laba Bersih
Profit Margin =       x 100%

          Penjualan



2.8 Pengaruh  Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, rasio profitabilitas yang dalam hal ini 

net  profit  margin,  merupakan perbandingan antara  net  profit  after tax dengan  net  

sales.  Rasio  ini  mengukur  kemampuan  perusahaan  yang  bersangkutan  dalam 

menghasilkan net income.

Untuk  mencapai  kemampuan  menghasilkan  laba  yang  tinggi  memerlukan 

perencanaan pengeluaran baik berupa biaya maupun beban. Beban yang ditanggung 

perusahaan salah satu diantaranya adalah pajak. Untuk mengurangi beban pajak ini, 

perusahaan diharuskan untuk mampu melakukan perencanaan pajak.

Dengan adanya self assessment system, perusahaan mendapat tanggung jawab 

yang tinggi sekaligus mendapatkan keleluasaan dalam melaporkan pajaknya dengan 

terlebih dahulu mengitung dasar pengenaan pajaknya, kemudian menghitung jumlah 

pajak  yang  harus  dibayarkan.  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  efisiensi  secara 

bertanggung jawab melalui  pengaturan  beban pajak perusahaan atau lebih  dikenal 

dengan manajemen perpajakan.


