
                                                                                                                        

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Mardiasmo dalam 

bukunya “Perpajakan” (2003;1) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur : 

1. Iuran kepada rakyat dari negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

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

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 



                                                                                                                        

2.1.2 Aspek Hukum  

2.1.2.1 Dasar Hukum 

 Dalam melakukan pemungutan pajak, negara harus berdasarkan pada 

undang-undang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 

Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) : 

“segala pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang” 

 

2.1.2.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak antara lain : 

1. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. 

2. Fungsi regulered 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.1.2.3 Kewajiban Pajak 

Kewajiban pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Kewajiban pajak subjektif 

Kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada prinsipnya semua orang 

yang berkediaman di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. 

Untuk orang/badan yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan/tidak 

berkedudukan di Indonesia mempunyai kewajiban pajak subjektif jika 

mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. 



                                                                                                                        

2. Kewajiban pajak objektif 

Kewajiban pajak yang melekat pada objeknya. Seseorang/badan 

memenuhi kewajiban pajak objektifnya jika ia  mendapat/memperoleh 

penghasilan/memiliki kekayaan yang oleh undang-undang pajak 

diterapkan sebagai objek pajak. 

 

2.1.3 Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu 

2.1.3.1 Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Difference) 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, 

sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perturan perundang-

undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, 

sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. 

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. 



                                                                                                                        

Contoh dari perbedaan permanen adalah bantuan, sumbangan yang diberikan oleh 

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

bunga deposito, dll. 

 

2.3.1.2 Perbedaan Waktu/Sementara (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, sedangkan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau 

biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi 

empat kelompok : 

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. 



                                                                                                                        

2.2 Pengertian Laba 

2.2.1 Laba Menurut Akuntansi 

Besarnya laba yang tercantum dalam laporan laba rugi memberikan 

gambaran ringkas yang disusun secara sistematis mengenai penghasilan (revenue) 

dan biaya (expense) dari suatu unit usaha di dalam jangka waktu tertentu. Laporan 

laba rugi merupakan satu bagian dari sebuah laporan keuangan perusahaan yang 

didalam penyusunannya hendaknya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 

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. Dalam PSAK No. 25 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa : 

“Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan 
kinerja dari suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas yang 
dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi 
yang akan dikelola oleh suatu perusahaan dimasa yang akan datang. 
Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan 
kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva 
yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang informasi 
tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal ini.” 
 

Terdapat dua cara penyusunan laporan laba rugi yaitu : 

1. All inclusive yaitu menyajikan seluruh pendapatan, biaya dan laba rugi 

diluar usaha dan laba rugi luar biasa yang terjadi dalam suatu periode 

tertentu. 

2. Current operating performance yaitu menyajikan pendapatan dan biaya 

yang bersifat reguler.  

 



                                                                                                                        

2.2.2 Laba Menurut Ketentuan Undang-undang Perpajakan 

 Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 

yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, laba 

merupakan satu dari beberapa objek pajak penghasilan, sedangkan penghasilan itu 

sendiri menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah  

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 
yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.” 

 

Dari pengertian tersebut, terutama dengan menggunakan istilah dengan nama dan 

bentuk apapun, ada kecenderungan bahwa laba yang dianut oleh fiskus lebih 

mendekati kepada paham laba material, yaitu yang diperoleh secara wajar oleh 

suatu perusahaan, yang tidak dipengaruhi oleh cara pembukuan, hubungan 

istimewa, walaupun oleh pendapatan perusahaan / oleh direksi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2000 pasal 4 ayat (1) adalah : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imabaln dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

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 harat kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal 

2) Keutungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota. 

3) Keutungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha 

4) Keutungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis satu keturunan lurus 1 (satu) derajat, dan badan keagamaan 

atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil 

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungannya, dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telag dibebankan sebagai 

biaya 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian uatang 

g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi 

h. Royalti 



                                                                                                                        

i. Sewa dan penghailan 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 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 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

Suatu perbedaan yang timbul antara SAK dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan pengertian pasal 4 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, bahwa hal-hal 

berikut berdasarkan SAK adalah penghasilan, akan tetapi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan digolongkan tidak termasuk objek 

pajak penghasilan  yaitu : 

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 



                                                                                                                        

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirianya 

telah disahkan Menteri Keuangan; baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai 

i. Penghasilan dari modal yang ditanbahkan oleh dana pensiun 

sebagaimana  dimaksud dalam huruf g dalam bidang-bidang tertentu 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-

saham,persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi 

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana 

selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau 

pemberian izin usaha 

l. 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 

Biaya yang diperkenankan menurut undang-undang adalah biaya 

sebagimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 

yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 



                                                                                                                        

ayat (1) yaitu biaya-biaya sebagai pengurang penghasilan bruto untuk 

mendapatkan penghasilan neto. Biaya-biaya tersebut terdiri dari : 

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 11A 

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. 

Meskipun prinsip pengertian biaya yang dianut oleh SAK tidak berbeda 

jauh 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. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) : 

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 

 

2.2.3 Pembayaran Dalam Bentuk Kenikmatan Natura 

Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sesuatu yang dikorbankan untuk 

memperoleh pendapatan / penghasilan. Jadi semua usaha, tenaga dan sumber yang 

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

pembayaran dalam bentuk natura/kenikmatan pada karyawan adalah biaya. Tetapi 

dalam ketentuan peraturan perpajakan, masalah kenikmatan/natura ditegaskan 

dengan jalan menjelasakan prinsip deductibility-taxibility.  

 Menurut Moh.Zain (2007;75) prinsip taxable dan deductible 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 konsekuensinya terjadi 

perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut. 

Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa pembayaran dalam bentuk 

kenikmatan/natura tersebut diperhitungkan sebagai biaya oleh pemberi kerja jika 

kenimatan/natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan 

oleh pegawai yang menerimanya. Apabila pemberi kenikmatan/natura tidak 



                                                                                                                        

diperhitungkan sebagai penghasilan, pembayarannya tidak dikenakan sebagai 

biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Penggunaan konsep ini 

dimaksudkan agar dalam transaksi ada pihak yang dikenakan pajak. Dalam 

Undang-undang Nomor 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 
didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan” 
 

Dalam hal ini pemberian kepada pegawai berupa penyediaan 

makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, 

atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana 

keselamatan keraj atau karena sifat pekerjaan tersebut untuk keselamatan kerja, 

pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta 

penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan 

merupakan imabalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi 

pemberi kerja. 

2.3       Definisi Manajemen Pajak 

Menurut Sophar Lumbantoruan : 1996 seperti yang dikutip oleh Erly 

Suandy ( 2003;5 ) 

 “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. 



                                                                                                                        

Pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan suatu kewajiban yang 

harus dijalankan sebagai warga negara dengan mendasarkan legalitas dari 

pelaksanaannya atas dasar Undang-undang yang memuat ketentuan sanksi dan 

denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melalaikan pelaksanaan 

kewajibannya. Dan dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak selalu 

berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut 

dimungkinkan dalam Undang-undang. Ada beberapa ukuran yang bisa digunakan 

dalam mengukur perpajakan wajib pajak yaitu : 

1. Tax saving adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan 

cara tidak membeli produk-produk yang terdapat pajak pertambahan 

nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang 

dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan 

dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. 

2. Tax avoidance adalah upaya wajib pajak mengecilkan jumlah pajak yang 

harus dibayar dengan memanfaatkan celah Unang-undang Perpajakan 

tanpa melanggar Undang-undang tersebut. 

3. Tax evasion adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak 

yang harus dibayar secara ilegal dengan cara menyembunyikan  keadaan 

yang sebenarnya. 

Manajemen pajak sebenarnya diperlukan karena adanya kelalaian wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang meliputi : 



                                                                                                                        

1. Ketidaktahuan (ignorance) yaitu wajib pajak tidak sadar atau 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 salah hitung 

datanya. 

3. Kesalahpahaman (misunderstanding) 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. 

Manajemen pajak sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menerapkan 

peraturan perpajakan dengan benar serta mengefisienkan pencapaian laba dan 

likuiditas yang seharusnya. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui 

fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : 

1. Perencanaan pajak  

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan  

3. Pengendalian pajak 

 

2.3.1 Definisi Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Perencanaan pajak dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun 

perseorangan dalam rangka mengefisienkan pajak terutang yang harus dibayar 

kepada Negara dan tetap berpedoman terhadap peraturan perpajakan yang 



                                                                                                                        

berlaku. Perencanaan pajak itu sendiri menurut Moh. Zain dalam bukunya 

”Manajemen Perpajakan” (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”. 

 

Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan aspek administratif  serta 

aspek material yang harus diperhatikan. 

1. Aspek formal dan aspek administratif  

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang 

perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat 

dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana. Sanksi administratif 

maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu 

dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat 

menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik 

diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.  

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Menyelenggarakan pembukuan 

atau pencatatan, membayar pajak, menyampaiakn Surat Pemberitahuan, 

disamping memotong atau memungut pajak. 

 

 



                                                                                                                        

2. Aspek material 

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, 

perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, 

maka dalam rangka optimalisasi sumber dana, manajemen akan 

merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat 

mengurangi optimalisasi sumber dana) dan tidak kurang (supaya tidak 

membayar sanksi administratif yang merupakan pemborosan dana), untuk 

itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap serta terbebas 

dari rekayasa negatif.  

2.3.2 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak  

 Langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyususnan 

perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen 

menurut Moh.Zain (2007;70) antara lain : 

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

a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang 

lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi-sanksi, naik sanksi administrasi maupaun sansi 

pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau 

penjara. 

c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasra, 



                                                                                                                        

pembelian, dan fungsi keuangan, seprti pemotongan dan pemungutan 

pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23). 

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang 

terdiri dari : 

a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjanng. 

Faktor ini umunya memiliki sifat yang permanent yang secara eksplisit 

terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakn. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang 

berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang. 

b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi 

dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual 

tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku 

bagi seluruh personil perusahaan. 

c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan 

perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, 

dilakukan antara lain dengan cara mengadakan : 

a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitanya dengan penyampaian 

perencanaan pajak kepada para perutgas yang memonitor perpajakan 

dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-

pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah 

perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi 



                                                                                                                        

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Hal-hal tersebut sangat erat kaitanya dengan sistem akuntasi 

perusahaan. 

b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa 

sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat 

waktu. 

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. Oleh karena sasarannya adalah 

mengefisienkan beban pajak (pajak terutang) maka perencanaan pajak mencakup 

hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang 

dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau 

dikecualikan dari pengenaan pajak. 

 

2.4 Ruang Lingkup Pajak Penghasilan 

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami 

perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) 

yang diteriam atau diperoleh orang pribadi maupun badan. 

 Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara 

menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga 



                                                                                                                        

lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 

2.4.1 Subjek Pajak 

 Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1), yang 

menjadi subjek pajak adalah : 

a.  1. Orang pribadi 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan                             

yang berhak. 

b. Badan  

c. Bentuk usaha tetap 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sendiri menurut Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2000  pasal 2 ayat (3) adalah 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 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 suatu 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 satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 



                                                                                                                        

Sedangkan subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2000 pasal 2 ayat (4) 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 melauli 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, atau badan  yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

2.4.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Sesuai dengan UU No.6 Thn 1983 sebagaimana telah diubah dalam UU 

No. 16 Thn 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut 

adalah pengertian subjek pajak badan : 

“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 sosial 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk 
usaha lainnya” 

 



                                                                                                                        

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 

 

2.4.3 Tarif dan Formula Perhitungan Pajak 

 Terdapat tiga jenis  tarif  yang dikenal dalam perpajakan antara lain : 

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berpapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan Barang 

Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. 

 

 

 



                                                                                                                        

2. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya 

besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet. 

3. Tarif progresif  

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. Misalnya tarif PPh pasal 17. 

Berikut adalah tarif  Pajak Penghasilan pasal 17 menurut Undang-undang Pajak 

Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 : 

Tabel 2.1 

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

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 30% 
 

Tabel 2.2 

Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri 

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 menurut 

Moh.Zain (2007;79) : 

 

 

 

 



                                                                                                                        

Tabel 2.3 

Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan 
1   Jumlah seluruh penghasilan  Pasal 4 ayat (1) 

2 (-) Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (3) 

3 (=) Penghasilan Bruto (1-2) 

4 (-) Biaya fiskal boleh dikurangkan Pasal 6 ayat (1) 

      Pasal 11 

      Pasal 11 A 

    Koreksi : Biaya fiskal tidak boleh dikurangkan Pasal 9 ayat (1) 

      dan ayat (2) 

5 (=) Penghasilan neto (3-4) 

6 (-) Kompensasi kerugian Pasal 6 ayat (2) 

7 (-) Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang pribadi) Pasal 7 ayat (1) 

8 (=) Penghasilan Kena Pajak (5-6-7) 

9 (x) Tarif Pasal 17 

10 (=) Pajak Penghasilan Terutang (8x9) 

11 (-) Kredit pajak pasal 21 (WP orang 

      pribadi) Pasal 22,23, 

      24,25 

12 (=) Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar (10-11) 

      Pasal 28, 28A, 29 

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. 

 

2.5 Hubungan Biaya Tenaga Kerja Dengan Laba Perusahaan 

Salah satu tujuan utama didirikan perusahaan adalah menghasilkan laba. 

Laba dapat dijadikan salah satu inidikator untuk menilai apakah perusahaan yang 

bersangkutan memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan operasi 

normal perusahaan atau sebaliknya. Untuk dapat menghasilkan laba perusahaan 

yang optimal maka perusahaan harus mepekerjakan para pekerja-pekerja. 

Atas sumbangsih tenaga yang telah dikeluarkan oleh para pegawai kepada 

perusahaan, maka perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan yang pantas 

diterima para pegawai untuk atas keselamatan dan kinerja kerja mereka. Atas 

semua pendapatan-pendapatan yang diterima pegawai tersebut, perusahaan 

diwajibkan oleh Direktorat Pajak dipungut pajaknya oleh perusahaan untuk 

membiayai pembangunan perekonomian Negara. 



                                                                                                                        

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas perusahaan 

dapat dibebankan oleh perusahaan sebagai pengurang pada laba perusahaan. Jadi 

apabila biaya yang dikeluarkan perusahaan besar maka laba yang diperoleh 

perusahaan akan kecil dan itu juga berpengaruh pada pajak penghasilan yang 

ditanggung oleh perusahaan juga akan kecil, begitu juga jika biaya yang 

dikelurakna oleh perusahaan kecil, laba perusahaan besar maka pajak yang 

dikeluarkan oleh perusahaan akan besar pula. 

Dengan adanya self assessment system, perusahaan mempunyai wewenang 

untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, mulai 

dari mengitung (Tarif x DPP),memperhitungkan (membandingkan pajak terutang 

dengan pajak yang dipotong tiap bulan), menyetor dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang. Dari sisi perusahaan, kemandirian tersebut merupakan peluang 

untuk melakukan efisiensi secara bertanggung jawab melalui pengaturan beban 

pajak perusahaan atau lebih dikenal dengan manajemen perpajakan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


