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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah Perusahaan baik badan maupun orang pribadi selalu 

menginginkan agar usaha yang mereka miliki berjalan dengan lancar, baik 

dalam menghasilkan barang yang diperolehnya atau diproduksinya 

maupun dalam menghasilkan jasa serta memenuhi kewajiban 

perusahaannya untuk mengoptimalkan laba perusahaan tersebut. Dimana 

ketika perusahaan tersebut menghasilkan laba maka perusahaan tersebut 

dapat mempertahankan pertumbuhan usahanya dan dapat bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan yang lain, karena laba tersebut dapat ditanam 

kembali dan digunakan untuk kebaikan perusahaan tersebut. Namun 

perusahaan juga mempunyai dilema yang harus mereka pikirkan, yaitu 

beban pajak yang dapat mengurangi laba dari perusahaan tersebut. 

Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat dalam 

Resmi;2012) 
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Dari Penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pajak merupakan 

pungutan yang dilakukan pemerintah yang bersifat memaksa, untuk 

memenuhi kas negara dan untuk kepentingan masyarakat tanpa merasakan 

langsung imbalan yang diberikan oleh pemerintah.  

Suatu Badan Usaha atau sering disebut dengan perusahaan, pajak 

merupakan beban utama yang dihadapi oleh perusahaan tersebut yang 

dapat mengurangi keuntungan atau laba suatu perusahaan. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi beban 

pajak terutangnya ialah dengan cara melakukan perencanaan pajak (Tax 

Planning) dalam batas yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya ialah penghindaran pajak (tax 

avoidance). Menghindari Pajak termasuk tindakan criminal, namun 

penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang legal yang masih dalam 

ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan yang ada. Tujuan perencanaan perpajakan bukan 

semata-mata untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, akan tetapi 

berusaha memanfaatkan peluang yang ada yang berkaitan dengan 

peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut dan 

tidak merugikan aparat pemerintah dalam hal pemasukan negara. 

Perencanaan pajak merupakan salah satu langkah awal dalam manajemen 

perpajakan. Manajemen pajak merupakan  sarana untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah yang dibayarkan oleh 
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suatu perusahaan dapat diminimalisasi sekecil mungkin untuk memperoleh 

keuntungan yang di inginkan oleh perusahaan tersebut. Setelah melakukan 

penghindaran beban pajak maka langkah yang harus diperhatikan oleh 

sebuah perusahaan adalah memperhatikan pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). 

Agar dapat melakukan perencanaan perpajakan maka perlu melakukan 

pengumpulan terhadap peraturan perpajakan yang bertujuan untuk untuk 

memilih jenis penghematan pajak yang harus dilakukan oleh seorang 

peneliti dan perusahaan. Tujuan perencanaan pajak yang paling utama 

adalah untuk memperkecil atau untuk meminimalisasi beban pajak 

terutangnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak adalah 

biaya-biaya yang dapat dialihkan, dan meminimalkan penghasilan 

perusahaan yang ada, agar pajak terutangnya tidak membengkak. 

Perusahaan yang menjadi objek Penelitian ini adalah CV ABC, 

yang merupakan salah satu Klien dari KKP Supriyanto yang bergerak 

dibidang Perdagangan Besar dan Eceran Plastik. Dengan melihat laporan 

keuangan perusahaan, penulis mendapati PPH lebih/kurang bayar yang 

tinggi, pada tahun 2017 pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan 

sebelum melakukan Tax Planning sebesar Rp 433.688.779 dan pajak 

terutang yang harus dibayar oleh perusahaan setalah melakukan Tax 

Planning sebesar  Rp 419.119.274. Staff  bagian pajak mengatakan bahwa 

selama ini perusahaan hanya menggunakan laporan keuangan biasa dan 

belum menerapkakn tax planning atas PPh. Berdasarkakn data dan 
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penjelasan Staff bagian pajak, dapat disimpulkan bahwa selama ini 

perusahaan belum menggunakan tax planning atas PPh. 

Dengan adanya penelitian Tax Planning atas PPH Badan ini  

diharapkan dapat menghemat PPh Badan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang Tax 

Planning atas Pajak Penghasilan Badan (PPH) pada CV ABC, dengan cara 

meningkatkan Biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai 

dengan UU NO.36 TAHUN 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari 

penjelasan diatas maka penulis memilih topik dalam menyusun Laporan 

Praktik Kerja Lapangan dengan judul “PERENCANAAN PAJAK BAGI 

WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN 

KEBIJAKAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS CV ABC TAHUN 

2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perhitungan pajak pada CV ABC sebelum melakukan 

Tax Planning? 

2. Bagaimana Tax Planning yang dapat dilakukan oleh CV ABC dan 

bagaimana perhitungan perpajakannya? 

1.3 Tujuan Penulisan 

  Tujuan dari penelitian dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui tentang perhitungan perpajakan yang dilakukan 

oleh CV.ABC sebelum melakukan Tax Planning 

2. Untuk mengetahui tentang perencanaan pajak yang baik dan benar 

(sesuai perundang-undangan) yang dilakukan oleh CV ABC 

1.4Manfaat Penulisan 

 Manfaat dari penulisan ini yaitu : 

1) Bagi Penulis 

Penulis dapat lebih memahami tentang kebijakan Tax planning dan 

mekanisme penerapannya, serta dampak yang ditimbulkan bagi 

wajib pajak, manfaat yang didapatkan, kerugian yang ditimbulkan, 

serta penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu 

penulis juga dapat memahami bagaimana cara penerapan Tax 
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Planning yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan 

penghematan pajak. 

2) Bagi Pembaca 

Bagi Pembaca, pembahasan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam 

memahami kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah 

dan bagimana penerapan dan mekanisme perpajakannya. 

3) Bagi Perusahaan CV ABC 

Bagi Wajib Pajak, secara khusus bagi CV ABC, laporan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang penulis buat, dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk untuk perencanaan pajak dalam sebuah perusahaan 

dan menjadi sumber referensi bagi wajib dalam menentukan 

kebijakan perpajakan perusahaan, guna untuk melakukan 

penghematan pajak terutang tetapi dengan cara legal tanpa 

melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

4) Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Bagi Kantor Konsultan (KKP) hasil pembahasan didalam Laporan 

Kerja Praktek Lapangan ini dapat dijadikakn sebagai tambahan 

sumber informasi dalam menangani permasalahan Klien. Sebagai 

referensi untuk memberikan penjelesan atas permasalahan yang 

serupa dalam hal ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini akan memberikan penjelasan sekaligus 

gambaran tentang struktur pembahasan didalam Laporan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL). Di dalam Laporann Praktek Kerja Lapangan ini, topik 

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan akan diuraikan didalam 

lima bab : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang akan 

dibahas oleh peneliti didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, manfaat 

dari penulisan laporan, dan sistematika penulisan didalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

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

didalam pembahasan topik permasalahn didalam Laporan Praktek Kerja 

Lapangan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum kantor Konsultan 

Pajak Supriyanto dimana penulis mejalani 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 melakukakn penelitian ini.  
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BAB IV HASIL PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan disajikan data-data yang diperoleh penulis serta 

pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan si 

penulis didalam laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran penulis atas permasalahan 

yang disajikan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangnan (PKL). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


