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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak bagi suatu negara merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang  sangat 

penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri dalam 

struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, jika dibandingkan 

dengan sektor penerimaan lainnya; sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Cukai 

dan Kepabeanan, serta Hibah, sektor pajak menyumbang mayoritas penerimaan negara 

dengan presentase 75%, untuk sektor lainnya secara berurutan, 15% dan 10% sedangkan 

untuk penerimaan dari hibah presentasenya sangat kecil, 0,1% dari total penerimaan negara. 

(Sumber: Info APBN, www.kemenkeu.go.id) 

Meskipun demikian, ternyata penerimaan sektor pajak di Indonesia saat ini masih 

belum optimal,sebagai indikator yaitu masih rendahnya indeks tax ratio di Indonesia yang 

berada pada kisaran angka 12%. Presentase tax rasio Indonesia ini beraddibawah standar 

negara – negara Asian South Eeast Asia Nation (ASEAN) dan Organisation on Economic 

Cooperation and Development (OECD) yang berada pada kisaran angka 16-17%. Kurang 

optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak ini, berdampak pada kondisi perekonomian 

secara nasional, serta terhambatnya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara 

dari sektor pajak. Salah satu kebijakan yang dicanangkan Pemerintah, dalam hal ini 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah dengan 

menyelenggarakan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal sebagai Tax Amnesty. 

Dengan adanya kebijakan Tax Amnesty ini, pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi 

perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, 

serta kesenjangan yang terjadi dimasyarakat. (www.pajak.go.id). Sedangkan bagi wajib pajak 

hadirnya kebijakan ini merupakan sebuah kesempatan berharga bagi wajib pajak baik itu 

wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya dimasa 

lalu berkaitan dengan pajak.  

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Remsky K. Judisseno (1997:5) mendifiniskan pajak sebagai 

suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota 

masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan 

nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk 

tujuan kesejahteraan dan negara. Jika bagi suatu negara pajak adalah sumber penerimaan, 

sebaliknya di lain pihak bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk 

menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari.  

Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah 

satunya dengan perencanaan pajak atau tax planning. Setidaknya ada tiga syarat yang harus 

dipenuhi agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu: Pertama, tidak 

melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan 

melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung risiko yang akan 

mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, 

http://www.pajak.go.id/
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perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan 

secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan 

pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan 

dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, seperti adanya 

dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice),dan juga perlakuan akuntansinya (Suandy 

(2008: 12). Secara umum, tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengatur usaha Wajib 

Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga beban/utang pajaknya baik 

pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal 

sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun 

secara komersial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mecapai tujuan 

tersebut adalah dengan melakukan pemanfaatan fasiltas perpajakan yang berlaku. 

PT. ACD merupakan salah satu klien dari KKP A yang bergerak dibidang industry 

pengolahan kayu (KLU: 52347). Dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya, selama 

ini PT. ACD melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum/ilegal (tax evasion) 

dengan melakukan pembukuan ganda dan tindak melaporkan omzet yang sebenarnya. 

Tindakan ini dilakukan untuk memperkecil beban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

guna memperoleh laba semaksimal mungkin. Tentunya tindakan semacam itu sangat 

merugikan negara, dan meskipun dalam suatu waktu  menguntungkan bagi wajib pajak, tetapi 

apabila hal tersebut terungkap, tentunya PT. ACD akan mendapatkan sanksi yang  sangat 

berat, baik itu sanksi material berupa sanksi denda hingga ancaman sanksi pidana. 

Hadirnya kebijkan tax amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan 

oleh PT. ACD untuk mengakui kesalahan-kesalahan dibidang perpajakan yang telah 

dilakukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pajak yang dapat dilakukan 

oleh PT. ACD. Dengan memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak, PT. ACD dapat 
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menghindari sanksi perpajakan yang mungkin diterimanya atas tindakan penggelapan pajak 

yang dilakukan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis dalam laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) menjadikan kasus yang dihadapi oleh PT. ACD sebagai Laporan Tugas Akhir, dengan 

judul “PERENCANAAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA 

PEMANFAATAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT. ACD TAHUN 

2015)”. Penulis akan membahas tentang upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh PT. 

ACD selama ini, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan kebijakan Tax Amnesty 

yang dilakukan oleh PT. ACD sebagai bentuk perencaan pajak yang dilakukan. Selain itu 

juga bentuk-bentuk perencaan pajak yang baik (tanpa melanggar peraturan perundang-

undangan) yang dapat dilakukan oleh PT. ACD dalam rangka mengefisienkan beban pajak 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. ACD pada tahun 2015? 

2. Bagaimana pelaporan pajak yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan PT. ACD 

berdasarkan estimasi laporan keuangan internal perusahaan? 

3. Bagaimana Tax Planning yang dapat dilakukan oleh PT. ACD setelah mendapatkan 

pengampunan pajak guna mengefisienkan beban pajak yang harus ditanggungnya tanpa 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tentang kondisi pelaporan pajak pada tahun 2015 yang dilakukan oleh 

PT. ACD. 

2. Untuk mengetahui tentang pelaporan pajak yang seharusnya dilakukan oleh PT. ACD 

sesuai dengan kondisi perusahaan, dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang seharusnya 

dipenuhi. 

3. Untuk mengetahui tentang perencanaan pajak yang baik dan benar (sesuai perundang-

undangan) yang dapat dilakukan oleh PT. ACD untuk mengefisienkan beban pajak yang 

harus ditanggungnya. 

 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat lebih memahami tentang kebijakan tax amnesty dan mekanisme 

penerapannya, serta dampak yang ditimbulkan bagi wajib pajak, manfaat yang 

didapatkan, kerugian, serta penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak, 

setelah mendapatkan pengampunan pajak. Selain itu juga penulis dapat lebih memahami 

tentang perencnaan pajak yang baik yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dalam 

rangka melakukan penghematan beban pajak. 

 

2. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, pembahasan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat 

digunakan sebagai sumber referensi dalam memahami kebijakan perpajakan yang 

dicanangkan oleh pemerintah dan penerapannya. 
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3. Bagi Wajib Pajak  

Bagi wajib pajak secara khusus PT. ACD, laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

ditulis oleh penulis, dapat dijadikan acuan untuk memilih fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, serta menjadi sumber referensi 

dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan, agar beban pajak lebih efisien 

tetapi dengan cara-cara legal tanpa melanggran peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku. 

 

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Bagi kantor konsultan hasil pembahasan didalam Laporan Kerja Praktek Lapangan ini 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi didalam memberikan penjelasan 

atau konsultasi kepada klien yang mengalami pemasalahan yang serupa dalam hal ini 

kebingungan untuk memilih fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. 

 

5. Bagi Fiskus 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sekaligus evaluasi 

terhadap kebijakan yang diberlakukan bagi wajib pajak supaya tidak lagi menimbulkan 

kebingungan bagi wajib pajak tetapi memberikan kemudahan dan trust bagi wajib pajak. 

 

6. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai 

bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang 

berkaitan dengan perencanaan pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini akan memberikan penjelasan sekaligus gambaran tentang 

struktur pembahasan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (L-PKL). Di dalam Laporan 

Praktek Kerja Lapangan ini, topik permasalahan yang menjadi pokok pembahasan akan 

diuraikan didalam lima bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas 

didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, manfaat dari penulisan laporan, dan 

sistematika penulisan didalam penelitian ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori dari para ahli yang menjadi landasan serta panduan didalam 

pembahasan topik permasalahan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kantor Konsultan Pajak A 

dimana penulis menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL), susunan organisasi, jobdesk 

divisi, dan mekanisme kerja. Didalam bab ini juga akan diuraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data pendukung didalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Didalam bab ini akan disajikan data-datayang diperoleh penulis serta pembahasan 

berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan didalam laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran penulis atas permasalahan yang disajikan didalam 

Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
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