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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu 

Negara, yang akan digunakan untuk membiayai program pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut ini.  

Tabel 1.1 

Ringkasan LKPP Unaudited 2014, APBN 2015, dan APBNP 2015 

(dalam Miliar Rupiah) 

Uraian 
2014 2015 

LKPP Unaudited APBN APBNP 

A. Pendapatan 

Negara 
1.550.100,4 1.793.588,9 1.761.1642,8 

I. Pendapatan 

Dalam Negeri 
1.545.387,6 1.790.332,6 1.758.330,9 

1. Pendapatan 

Perpajakan 
1.1146.847,4 1.379.991,6 1.489.255,5 

2. Pendapatan 

Negara Bukan 

Pajak 

398.540,3 410.341,0 269.075,4 

II. Pendapatan 

Hibah 
4.712,8 3.2563,3 3.311,9 

Sumber: Kementrian Keuangan 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) untuk anggaran 2015, besaran target penerimaan 

perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.489,3 trliliun atau 84,5% dari total pendapatan 

Negara. Jika dibandingkan target awal APBN 2015 sebesar Rp 1.379,9 triliun, 

angka tersebut sudah mengalami penyesuaian. Dengan sumbangan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 269,1 triliun maka total target pendapatan 

Negara secara keseluruhan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun. Di 

lain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash 

disbursement) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam 

hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran menjadi 

sekecil mungkin. 

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan 

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

(tax evasion) dalam Zain (2007:49) mengandung arti sebagai usaha yang 

dilakukan oleh wajib pajak  apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau 

sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku 

sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan maupun 

secara komersial. Penghematan dengan cara ini selain tidak sejalan dengan prinsip 

manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum. 

Sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance), dalam Zain (2007:49) 

merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. Walaupun kedua cara tersebut mempunyai 

konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas 
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berbeda disini adalah bahwa tax avoidace atau pengindaran pajak adalah 

perbuatan legal (lawful) yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak 

melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan tax 

evasion atau penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal 

(unlawful) yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, 

kerugian karena aparat pajak dan kerugian karena wajib pajak. 

Perencanaan pajak (tax planning) itu sendiri menurut Zain (2005:43) 

dalam Manajemen Perpajakan adalah: 

“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak 

sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun 

pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal 

ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka 

diperlukan suatu strategi yang diterapkan di dalam perusahaan untuk memini 

malkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan perencanaan perpajakan melalui 

penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan. 

Didalam SAK  No.  16  tentang  Aset  Tetap  disebutkan  bahwa  Standar  

Akuntansi  Keuangan  menganut  prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga 

perolehan (historical price) atau harga pertukaran (exchange price). Namun dalam  

praktek  komersial  hal  ini  mungkin  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  

ketentuan  pemerintah,  yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan Republik Indonesia.  Dalam rangka menambah setoran tunai pajak 

penghasilan, pemerintah telah mengeluarkan fasilitas perpajakan terkait revaluasi 

aset. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 
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pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya 

revaluasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016. Peraturan menteri keuangan ini 

diberi nama “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi 

Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016”. Pemerintah 

memberikan fasilitas berupa penurunan tarif PPh final atas selisih lebih penilaian 

aset yang besarannya tergantung periode revaluasi. Tarif yang diberikan insentif 

revaluasi aktiva tetap terbagi menjadi tiga macam dan ketiganya bersifat final. 

Untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali 

selesai paling lambat 31 Desember 2016, tarifnya sebesar 3%. Untuk permohonan 

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan penilaian kembali selesai 

paling lambat 30 Juni 2017 tarifnya sebesar 4%. Untuk permohonan periode 1 Juli 

2016 sampai dengan 31 Desember dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 

Desember 2017, tarifnya sebesar 6%.  

Beberapa perusahaan milik negara (BUMN) benar-benar memanfaatkan 

insentif pemerintah untuk melakukan revaluasi aset sebelum 2015 berakhir. 

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menyatakan telah merampungkan proses 

revaluasi aset seperti yang diperintahkan Kementerian BUMN. Hasilnya, BNI 

menyatakan asetnya naik sebesar Rp12,2 triliun (CNN Indonesia edisi 9 

September 2016). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero juga 

memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah tersebut, Direktur Utama PLN 

Sofyan Basir mengatakan nilai aset PLN sebelum revaluasi sekitar Rp 600 triliun, 

nilainya melonjak menjadi Rp 800 triliun atau lebih dari 30% setelah melakukan 

revaluasi yang akan terkena PPh sekitar Rp 200 triliun (CNN Indonesia 19 
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Januari 2016). Direktur Keuangan Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara 

Danadiputra menyatakan akan melakukan revaluasi aktiva tetap demi 

memanfaatkan tarif 3%.  Disebutkan pula, Garuda terakhir kali melakukan 

revaluasi aset untuk tanah dan bangunan sekitar 1998. Sementara revaluasi aset 

pesawat dan mesin dilakukan rutin tiga bulan sekali (CNN Indonesia edisi 23 

Oktober 2015). 

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

perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi dalam 

perbuatan yang dianggap sebagai penyelundupan pajak (Tindak Pidana Fiskal) 

karena tidak adanya batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan 

penyelundupan pajak. Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan 

langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan 

celah-celah (loopholes) yang menguntungkan. Selain itu, juga penting untuk 

diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah praktik-praktik 

akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku umum. 

Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban 

pajak suatu perusahaan, di satu sisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi 

operasional perusahaan sehari-hari, disisi lain, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva 

tetap, dan perhitungan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak Badan setelah 

revaluasi tersebut.  
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Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Melalui 

Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib 

Pajak Badan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang 

diidentifikasikan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap 

pada perusahaan. 

2. Berapa besar pajak terhutang wajib pajak badan setelah revaluasi aktiva 

tetap mampu menghemat pajak. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian dapat dikemukakan 

bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak 

melalui revaluasi aktiva tetap pada perusahaan-perusahaan yang diteliti. 

2. Mengetahui besarnya pajak terhutang wajib pajak badan setelah revaluasi 

aktiva tetap. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kalangan Akademis 

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, 

sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan 

perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan menerapkannya di 

lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan 

kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan 

pajak, antara lain melalui revaluasi aktiva tetap.  

3. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi lebih 

memasyarakatnya Undang-undang Pajak dan konsep perencanaan pajak 

melalui revaluasi aktiva tetap di lingkungan dunia usaha. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada  PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

Persero. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Juli 2016 sampai bulan 

Oktober 2016.  

 


