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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dari segi Ekonomi pajak merupakan sumber daya dari sektor privat ke 

sektor publik. Bagi sektor privat, pajak akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin maupun pembangunan. Peranan pajak dirasakan semakin  

penting sehingga setiap tahun target penerimaan pajak semakin ditingkatkan. 

Sedang bagi sektor publik pajak dipandang sebagai beban. 

Perusahaan sebagai unit sektor publik mengidentifikasikan pajak 

sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga wajar perusahaan berusaha 

untuk meminimalkan pajak. Beban pajak minimal, berarti akan meningkatkan 

efisiensi dan daya saing perusahaan memperbaiki posisi keuangan sehingga 

meningkatkan laba dan akhirnya meningkatkan keuntungan yang 

didistribusikan, kepada Stakeholders lainnya oleh karena itu untuk pajak harus 

dikelola dengan baik. 

Keadaan perekonomian yang semakin kompleks dan persaingan yang 

semakin ketat serta tajam menimbulkan suatu pemikiran untuk melakukan 

pembangunan disegala bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial maupun 

budaya hal ini dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang nantinya akan diharapkan atau tercipta manusia Indonesia 

seutuhnya. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan peningkatan 
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penerimaan Negara dari sumbangan diluar minyak dan gas bumi, terutama 

dari sektor pajak yaitu terus menyempurnakan sistem perpajakan. Semua itu 

diharapkan agar kemampuan Negara dan masyarakat untuk membiayai 

pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat. Beban 

pembangunan Negara antara golongan yang berpendapatan tinggi akan 

semakin mendorong pemerataan pembangunan. 

Disamping ini sistem perpajakan harus meningkatkan pemanfaatan 

sumber-sumber alam secara optimal dengan mendorong ekspor dan 

mengembangkan kegiatan pada umumnya. Selain itu segala pajak harus 

didasarkan atas peraturan undang-undang. Semakin seriusnya penanganan 

pajak dalam rangka membangkitkan kemandirian pembiayaan pembangunan 

dapat diusahakan secara bertahap sekaligus kultur dan sistem perpajakan 

dengan pembaharuan yang terus menerus atau lebih dikenal dengan istilah 

reformasi. Sedangkan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas 

Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Cara 

Paksa. 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengenai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

Dari rentetan penyempurnaan perundang-undangan tersebut 

pemerintah tetap mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan yang dianut 

yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dari produktivitas 

penerimaan serta tetap mempertahankan sistem Self assessment.      

Pada dasarnya ada tiga metode yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk mengurangi beban pajak. Yaitu Tax evasion, Tak avoidance, dan Tax 

planning. Tax evasion (penggelapan pajak) bukanlah cara perencanaan pajak 

baik, karena hal ini merupakan pelanggaran UU (illegal) dengan maksud 

melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya seperti merendahkan 

pendapatan, menaikkan harga pokok dan biaya. Tax avoidance (penghindaran 

pajak) merupakan cara perencanaan pajak dengan mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya dari loop holes Undang-undang. Sedangkan Tax planning 
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(perencanaan pajak) merupakan cara menghemat pajak sesuai dengan 

Undang-undang, menghindarkan diri dari dikenakan sanksi ataupun denda 

agar diperoleh laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan. 

Perusahaan PT Batik Brotoseno selain melakukan pembayaran beban 

pajak, juga melakukan proses Perencanaan pajak, yaitu dengan Tax control 

(pengendalian pajak) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban 

pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan persyaratan formal 

maupun material. Tax implementation (melaksanakan pajak) harus dipastikan 

bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi perpajakan yang 

berlaku. 

Pembahasan perencanaan pajak pada suatu perusahaan merupakan 

suatu hal yang menarik sehingga mendorong penulis untuk melakukan 

pembahasan mengenai perencanaan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), 

berdasarkan  undang-undang serta peraturan perpajakan lainnya, sehingga 

perusahaan yang menjadi obyek pembahasan dapat menjalankan kewajiban 

perpajakan yang benar dan efisien.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “PERENCANAAN ANGGARAN PAJAK DALAM 

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN YANG 

BENAR DAN EFISIEN PADA PT. BATIK BROTOSENO DI SRAGEN”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Mengingat materi Perencanaan Anggaran Pajak mempunyai cakupan 

permasalahan yang sangat luas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Perencanaan anggaran pajak atas Pajak Penghasilan PPh 21. 

2. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan PPh 21. 

 

C. Perumusan Masalah  

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajak penghasilan sudah benar? 

2. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajak penghasilan sudah efisien? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan anggaran pajak perusahaan 

guna memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar,  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan anggaran pajak perusahaan 

guna memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien,  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan akan memperoleh manfaat antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 
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Dalam melakukan perencanaan pajak PPh dilakukan secara sistematis dan 

terintegrasi agar memperoleh penghematan beban pajak bagi perusahaan. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan bisa 

menjadi bahan kajian bagi yang membutuhkan. 

 

F. Sistematika Penulisan   

Tulisan ini akan dibagi sistematis dalam lima bab, sebagai berikut ini:  

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang pengertian pajak, Sistem Perpajakan, 

Reformasi Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Pajak Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak, 

Perencanaan Pajak Penghasilan, Efisiensi Pajak (Tax Saving), 

Kerangka Pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi metode penelitian, sumber data, penentuan obyek 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis.  

BAB V PENUTUP  

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 

 


