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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
pajak penghasilan pada sebuah perusahaan 
manufaktur yang melakukan pemberian natura 
kepada karyawan. Apakah cara pemberian 
natura itu akan memberikan keuntungan kepada 
perusahaan atau sebaliknya. Penelitian yang 
dilakukan penulis adalah di PT. Cahaya Boxindo 
Prasetya yang berlokasi di Bogor. PT. Cahaya 
Boxindo Prasetya adalah perusahaan yang 
bergerak dalam pembuatan kemasan dari karton 
box.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Cahaya 
Boxindo Prasetya telah melakukan tax planning 
dengan baik hanya sedikit yang harus di lakukan 
perbaikan pada saat pemerikasaan pajak sering 
terjadi koreksi – koreksi terhadap biaya yang 
mengakibatkan berubahnya nominal nilai pajak 
yang harus dibayar.    
Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa ada satu hal yang harus diperbaiki pada 
PT. Cahaya Boxindo Prasetya. Tunjangan 
kesehatan yang diberikan perusahaan kepada 
pegawai dalam natura (kenikmatan) bukan 
dalam uang sebaiknya dirubah diberikan dalam 
bentuk uang kepada pegawai. Dokter yang 
selama ini ada di perusahaan  menjadi dokter 
berada di rumah sakit. Bila pegawai sakit  akan 
berobat dapat langsung ke rumah sakit,/balai 
pengobatan yang bekerjasama dengan 
perusahaan. Rumah sakit akan mengeluarkan 
tagihan kepada pasien (pegawai) dan pegawai 
dapat meminta pengantian atas biaya berobat 
kepada perusahaan sesuai dengan kwitansi 
dokter. Apabila ini dijalankan akan berpengaruh 
terhadap efesiensi keuangan perusahaan, karena 
tidak akan ada koreksi-koreksi terhadap 
pemeriksaan pajak yang berakibat perusahaan 
harus menambah jumlah membayar pajak. 

 
Keyword :   Tax Planning pajak penghasilan   

 
PENDAHULUAN 

 
Semua kegiatan bisnis selalu tidak terlepas 

dari kegiatan pajak. Bagi negara, pajak adalah 
salah satu sumber penerimaan penting yang 
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Negara 
menginginkan perolehan pendapatan yang 
bersumber dari pajak setinggi-tingginya tetapi 
wajib pajak menginginkan membayar pajak 
serendah-rendahnya, hal ini sangat berlawanan.  

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif 
merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang 
berorientasi keuntungan dan malah predikat 
seorang manajer yang sukses kadang-kadang 
ditentukan oleh bisa tidaknya menyusun 
perencanaan pajak  melalui usaha mengurangi 
beban pajak tanpa melanggar undang-undang 
(tax avoidance). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis 
bermaksud meneliti Evaluasi Tax Planning Atas 
Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pencapaian 
Tingkat Efisiensi Keuangan Pada PT. CAHAYA  
BOXINDO PRASETYA (studi kasus). PT Cahaya 
Boxindo Prasetya merupakan perusahaan 
manufaktur yang memproduksi kemasan dari 
karton. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

studi kasus, dengan mengambil data dari 
Laporan keuangan tahun 2004. Data diperoleh 
dari Departemen Finance & Accounting PT. 
Cahaya Boxindo Prasetya. Penulis melakukan 
penelitian berdasarkan metode deskriptif yaitu 
studi kasus dan survey yang ketelaahannya 
sangat terbatas dan kesimpulannya hanya 
berlaku untuk kasus tertentu saja. Peninjauan 
yang dilakukan hanya sebatas pada sejauh mana 
perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam 
rangka pencapaian tingkat efesiensi dan 
efektivitas keuangan yang menjadi objek 
penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Landasan dasar dalam perencanaan pajak 

 
Efesiensi sangat erat hubungannya dengan 

biaya suatu perusahaan. Biaya tersebut terdiri 
dari biaya tetap (fixed coast) dan dari biaya 
berubah-ubah (variable cost), sedangkan 
kualitas berhubungan erat dengan produk 
barang atau jasa.  Pilihan masyarakat untuk 
membeli barang atau jasa bukan lagi karena 
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pertimbangan nasionalisme (dari mana barang 
tersebut dibuat) tetapi semata-mata karena 
pertimbangan harga dan kualitas. Apabila 
terdapat beberapa barang yang sama atau 
sejenis maka barang yang paling murah sekaligus 
berkualias akan dipilih. 

Berkaitan dengan efesiensi untuk menekan 
harga, pajak merupakan salah satu unsur biaya 
yang harus diperhitungkan dalam penentuan 
harga pokok suatu barang atau jasa. Hanya 
sebagian kecil pengusaha yang berpandangan 
bahwa pajak merupakan peran serta masyarakat 
dalam turut membantu negara dalam 
pembangunan bangsa. Karena itu ada 
kecenderungan pengusaha akan menekan biaya 
pajak seminimal mungkin untuk memperoleh 
efesiensi, sehingga pengusaha akan membuat 
perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan 
pajak (tax planning) yang baik akan menghemat 
pajak (sehingga dapat menurunkan biaya 
operasional perusahaan), dan dalam peraktiknya 
perencanaan tersebut tidak boleh melanggar 
peraturan-peraturan perpajakan sehingga 
pengusaha terhindar dari pengenaan sanksi 
berupa  bunga maupun denda.  

Secara umum perencanaan pajak dapat 
didefinisikan sebagai pengelolaan perusahaan 
agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 
dilakukan dengan benar dan baik, dengan 
jumlah pajak yang dapat ditekan seminimal 
mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas 
yang diharapkan tanpa adanya unsur pelangaran 
yang dikemudian hari dapat mengakibatkan 
adanya unsur sanksi atau lebih bayar.  

 
B. Implementasi perencanaan pajak PPh pasal 

21 perusahaan 
 

Untuk membuat perencanaan pajak yang 
efektif diperlukan pengetahuan yang cukup 
terutama dalam memahami ketentuan 
perundang-undangan perpajakan dan system 
akuntansi yang konsisten. Hal ini tercermin dari 
pengisisan serta pelaporan (SPT) Surat 
pemberitahuan Tahunan yang terlampir Laporan 
Keuangan Fiskal. Selain pengetahuan 
perpajakan, diperlukan juga hubungan baik dan 
sehat dengan konsultan pajak atau kantor 
akuntan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di Wilayah 
atau kota yang bersangkutan. 

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan sssebaiknya dilaksanakan tepat 
waktu agar terhindar dari pengenaan sanksi 
bunga atau denda serta akan menghambat 
konsentrasi yang menghamburkan sumber daya 
perusahaan. Meskipun demikian pemenuhan 
kewajiban pembayaran pajak dapat dilakukan 
menjelang batas akhir hari pembayaran. 
Tujuannya agar dana yang ada terlebih dahulu 
dapat diputar untuk memperoleh keuntungan 
tertentu misalnya bunga deposito ( pada saat 

bunga deposito cukup tinggi) atau investasi 
jangka pendek (pada saat terjadinya selisih kurs 
yang cukup baik). 

Salah satu cara untuk menekan biaya pajak 
yang bersifat legal (tax avoidance) yaitu dengan 
mencari celah-celah (loope hole) yang terdapat 
dalam Undang-Undang Perpajakan.  

Perencanaan merupakan proses penentuan 
tujuan organisasi yang disajikan dalam bentuk 
program-program dan tindakan atas program 
tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan 
secara menyeluruh, karena jika perencanaan 
pajak suatu perusahaan lemah akan 
menimbulkan pemborosan yang berasal dari 
koreksi-koreksi atas kesalahan dalam penerapan 
peraturan perpajakan, sehingga akibatnya 
perusahaan tidak mampu menghasilakan  laba 
setelah pajak, sesuai dengan yang diharapakan 
oleh pemegangn saham (Shareholders) yang 
akhirnya perusahaan juga tidak dapat bersaing 
dengan produk sejenis. 

Perencanaaan strtegis dalam organisasi 
adalah merupakan satu aspek dari materi 
manajemen strategi yang selalu diperlukan oleh 
setiap organisasi. Setiap perubahan lingkungan 
yang terjadi memerlukan repon strategi baik 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Setiap perusahaan melakukan dua fungsi 
pokok yaitu : 
1. Fungsi bisnis yang meliputi bidang 

pemasaran, produksi, keuangan sumber daya 
manusia, penelitian dan pengembangan. 

2. Fungsi manajerial yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengawasan. 
Tugas manajer-manajer perusahaan adalah 

mengambil keputusan yang didasarkan pada 
keterpaduan antara fungi tersebut diatas 
sehingga akan mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

Perencanaan pajak merujuk  pada proses 
merencanakan usah dan transaksi Wajib Pajak 
sehingga hutang pajak berada dalam jumlah 
minimal yang sesuai dengan peraturan pajak, 
namun sebetulnya perencanaan pajak dapat 
pula mempunyai konotasi positif konstruktif 
dalam arti perencanaan pemenuhan  kewajiban 
perpajakan secara lengkap, benar dan tepat 
waktu sehingga dapat dihindari pemborosan 
sumber daya secara optimal. Perencanaan 
perpajakan selalu dimulai dengan menyakinkan 
apakah suatu transaksi terkena pajak , apabila 
transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat 
diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi 
jumlah pajaknya dan apakah pembayaran pajak 
tersebut dapat ditunda pembayarannya. 

Untuk menghindari pemborosan sumber daya 
perusahaan maka diperlukan suatu rencana yang 
baik, salah satu perencananaan adalah 
pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan. 
Berpijak pada keadaan diatas, setiap wajib 
pajak akan membuat rencana pengenaan pajak 



DE POERE DAN SETIAWAN, Akuntansi Tax Planning atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 
 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 10, Oktober 2008  113 
 

pada setiap tindakan (taxable event) secara 
seksama, dengan demikian bisa dikatakan bahwa 
tax planning adalah proses pengambilan tax 
factor  yang relevan dan material non tax factor  
untuk menentukan hal-hal sebagai berikut 
apakah suatu transaksi terhutang pajak, kapan 
pajaknya terutang, bagaiman pengenaan pajak 
tersebut. 
Untuk melakukan transaksi, operasi dan 
berhubungan dagang yang memungkinakan 
tercapainya beban pajak pada tax events  yang 
serendah mungkin dan sejalan dengan 
tercapinya tujuan perusahaan.  

Beberapa penulis memberikan definisi 
perencanaan pajak sebagai berikut :  
“Arrangement of bussiness and personel affairs 
in such in way as to attract the lowest possible 
of tax and pre arrangement of facts in the most 
tax favored way”. 

Ada beberapa istilah mengenai perencanaan 
pajak yaitu tax avoidance dan tax evasion. 
Dalam literatur keduanya dibedakan berkaitan 
dengan masalah legalitasnya. Menurut 
Sommerfeld menulis : 

“Succesful tax planning or tax avoidance, 
must be cearly distinguished from tax evasion. 
In tax jargon the latter term refers to the illegal 
reduction of a tax liability, whereas the former 
term encompassesonly legal means achieving 
that some objective.” 

Tax avoindance dapat dikatakan legal (tidak 
melanggar hukum) karena memanfaatkan celah 
dari suatu perundang-undangan (loope hole) 
dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan dan 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan 
pemerintah. 

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah 
meminimalkan beban pajak dari pengenaan 
sanksi berupa denda dan bunga serta biaya 
lainnya apabilan dilakukan pemeriksaan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak 
melanggar peraturan perpajakan.  

Terdapat 3 (tiga) hal yang yang harus 
diperhatikan dalam membuat suatu 
perencanaan pajak : 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, 

apabila suatu perencanaan pajak melanggar 
peraturan perpajakan maka akan menambah 
risiko beban pajak yang lebih besar. 

2. Secara bisnis masuk akal dan tidak 
mengganggu usaha orang lain. 

3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai 
seperti ; kontrak, faktur pajak baik pajak 
masukan maupun pajak keluaran dengan 
didukung oleh system akuntansi yang 
konsisten. 
Menurut Erly Suandy dalam bukunya 

Perencanaan Pajak ada 3 (tiga) prinsip yang 
menetukan legal tidaknya suatu perencanaan 
pajak : 

1. The existence of valid economy or business 
purpose. 

2. Compliance with both the letter and broadly 
speaking, the spririt of the law. 

3. Opennes or at least lack of excessive 
secrecy. 
Keabsahan ekonomi dengan tujuan suatu 

bisnis usaha merupakan dua hal yang saling 
mengikat, oleh karena apabila bisnis mempunyai 
tujuan yang berbeda maka akan dapat 
melanggar tujuan ekonomi tersebut (unlegal 
business) biasanya hal ini terjadi pada 
persaingan yang kurang sehat antara pengusaha 
dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-
besarnya dengan cara melanggar aturan-aturan 
yang telah baku, hal ini akan mengganggu baik 
kepada pengusaha lain maupun pada 
kepentingan Negara. Perencanaan pajak 
diciptakan sejalan dengan legalitas dari 
perekonomian dengan menyesuaikan aturan-
aturan yang telah ada terutama dalam 
melakukan transaksi pembelian, penjualan dan 
kontrak hutang piutang hal ini akan terhindar 
dari distorsi ekonomi secara makro. 

Keabsahan politis suatu “Avoindance 
Transaction”  adalah semata-mata tergantung 
sejalan atau tidak dengan nilai moral hukum 
(spirit of the law) karena wajib pajak selalu 
memanfaatkan loophes yang ada dalam suatu 
peraturan baik itu berupa insentive maupun 
berupa fasilitas yang berhubungan dengan 
makro ekonomi. 

Dengan memanfaatkan loopholes yang ada 
dalam peraturan perpajakan maka dapat 
mengurangi beban pembayaran pajak dan 
sekaligus akan memperlancar cash flow (aliran 
uang) Karena dapat menunda atau menggesar 
(shiffting) pembayaran pajak pada bulan 
berikutnya (SPT Masa PPN dan PPn BM) dan 
akhirnya beban bunga yang akan dibayarkan 
berkurang, meningkatkan laba yang akan 
didistribusikan kepada pajak maupun investasi. 

Keterbukaan dan kejujuran merupakan syarat 
bagi suatu perencanaan pajak yang 
mencerminkan pemenuhan tingkat kepatuhan 
wajib pajak dalam mendaftarkan sebagai wajib 
pajak, mengisi surat pemberitahuan baik 
tahunan maupun masa, menghitung pajak 
terutang dan memperhitungkan pajak yang telah 
dibayar dan dipotong (pihak ketiga), membayar 
pajak terutang dan melaporkan kepada Kantor 
Pelayanan Pajak. 

Wajib pajak diharapkan dapat melaporkan 
seluruh transaksi usaha secara terbuka (full 
disclosure) tanpa ada yang disembunyikan atau 
dirahasiakan sehingga akan memudahkan baik 
bagi wajib pajak maupun aparat pajak dalam 
melakukan pemeriksaan, hal ini akan 
mempengaruhi proses pemeriksaan dan 
menghemat waktu baik bagi wajib pajak 
maupun bagi aparat pajak.     
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Penghasilan menurut Kerangka Dasar 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, 
Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan 
pedoman pokok dalam penyusunan dan 
penyajian Laporan Keuangan Komersial tidak 
berbeda jauh dengan pengertian penghasilan 
yang dianut oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  

Pajak penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak Dalam Negeri orang pribadi 
yang diatur dalam UU No. 17 PPh Pasal 21 
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
lain dengan nama  dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 
jasa, dan kegiatan orang pribadi. 
Imbalan/penghasilan tambahan yang diberikan 
perusahaan, antara lain : 
a. Pemberian bonus berdasarkan laba 

perusahaan. 
b. Iuran Jaminan Hari Tua  
c. Pemberian kenikmatan untuk keselamatan 

kerja, seragam pabrik/satpam, biaya antar 
jemput pegawai. 

d. Tunjangan jabatan. 
e. Tunjangan kesehatan. 
f. Tunjangan handphone. 

Perusahaan sebagai pihak yang mempunyai 
kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 mengambil 
kebijakan, untuk PPh Pasal 21 ditanggung oleh 
karyawan sebagai objek pajak terutang. Penulis 
akan mencoba untuk membahas perencanaan 
pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan, 
adalah perencanaan pajak dalam lingkup PPh 
Pasal 21. Dapat dilihat pada bagan berikut ini : 

Tax Planning dilakukan dengan cara tax 
avoidance. Setiap perusahaan dapat 
merencanakan pajaknya, dengan cara 
perencanaan pajak penghasilan pasal 21, 
perencanaan pajak badan atau yang lain. Tax 
avoidance yang dilakukan PT. Cahaya Boxindo 
Prasetya hanya untuk pajak penghasilan pasal 21 
dengan metode yang dipilih; prinsip administrasi 
pajak dan prinsip taxable & deductable. 

 
C. Administrasi pajak  

 
Prinsip ini adalah bersifat teknis yang harus 

diterapkan / dipraktekan secara langsung. 
Metode untuk menyakinkan bahwa apa yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan yang 
direncanakan. Intinya administrasi perpajakan 
adalah bentuk dari suatu sistem untuk 
mengendalikan masalah pajak perusahaan, 
antara lain  
 Melakukan monitoring terhadap transaksi-

transaksi utama yang mempunyai dampak 
perpajakan yang signifikan, menjamin 
transaksi utama telah dicatat atau 
diperlakukan sesuai dengan undang-undang 
dan kebijaksanaan perusahaan. Ini biasanya 

dilakukan oleh seorang tax maneger / atasan 
yang mengontrol pekerjaan bawahannya. 
Maka diperlukan keahlian seorang manager 
dalam memahami tentang perpajakan.   

 Sistem pengawasan intern agar dapat 
menjamin berbagai kewajiban perpajakan 
telah diikuti dengan benar, dengan demikian 
resiko sanksi administrasi (berupa denda, 
bunga) maupun sanksi pidana dapat dihindari 
atau diminimumkan sehingga tidak 
menimbulkan pemborosan sumber dana 
perusahaan. Terutama mengenai batas waktu 
penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh 
pasal 21 penyetoran paling akhir tanggal 10 
setiap bulannya , dan pelaporan tanggal 15 
setiap bulannya.  
Untuk prinsip admistrasi pajak pada PT. 

Cahaya Boxindo Prasetya dilakukan secara teknis 
oleh staff accounting dan dicontrol langsung 
oleh manajer keuangan dan accounting. 

 
D. Taxable dan deductable 

 
Merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam 

perencanaan pajak, yang pada umumnya 
mengubah biaya yang tidak boleh dikurangi 
menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau 
sebaliknya mengubah penghasilan yang 
merupakan objek pajak menjadi penghasilan 
yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi 
terjadinya perubahan pajak terutang akibat 
pengubahan tersebut. 

Dalam hal ini tentunya harus 
dipertimbangkan mana yang lebih 
menguntungkan perusahaan, apakah perubahan 
jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar 
atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak 
terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak 
dilakukan pengubahan.  

Imbalan yang diberikan kepada pegawai 
dapat diberikan dalam bentuk uang atau dalam 
bentuk natura/kenikmatan. Pemberian imbalan 
kepada pegawai dalam bentuk uang merupakan 
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto (deductable expense) perusahaan, 
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.  Disisi lain 
imbalan yang diterima pegawai dalam bentuk 
uang merupakan objek pajak perusahaan, 
sehingga terutang PPh pasal 21 (taxable) 
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. 

Sedangkan pemberian imbalan dalam bentuk 
natura/kenikmatan (fringe benefit) tidak dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto (non 
deductable expense) perusahaan, berdasarkan 
pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Disisi lain 
berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, 
imbalan yang diterima pegawai dalam bentuk 
natura/kenikmatan (fringe benefit) tersebut 
bukan merupakan Objek Pajak sehingga tidak 
terutang PPh Pasal 21 (non taxable). 

Pemberian  yang diterima pegawai diluar 
upah / gaji perusahaan : 
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a. Pemberian bonus berdasarkan laba 
perusahaan yang diberikan pertahun. Bonus 
yang diberikan perusahaan ini tidak dapat 
dibiayakan perusahaan tetapi merupakan 
objek pajak bagi karyawan (penghasilan). 

b. Iuran Jaminan Hari Tua yang diterima 
karyawan dapat dibiayakan pada perusahaan 
namun bukan objek pajak karyawan (bukan 
penghasilan). 

c. Antar jemput karyawan yang disediakan oleh 
perusahaan yang bertempat tinggal jauh dari 
lokasi perusahaan, dapat dibiayakan pada 
perusahaan tetapi bukan objek pajak bagi 
karyawan (bukan penghasilan).  

d. Tunjangan kesehatan atau jasa dokter dan 
obat. Ini dapat dibiayakan atau tidak 
tergantung pada keinginan perusahaan atau 
transaksi yang dibuat.  
 

E. Kaitan antara perencanaan pajak PPh pasal 
21 terhadap perusahaan    
 
Bentuk perhatian yang diberikan perusahaan 

kepada pegawai dari awal berdiri sampai 
sekarang adalah dengan memberikan pelayanan 
kesehatan, diberikan dalam bentuk fasilitas 

pelayanan kesehatan dokter dan obat. Dengan 
disediakannya  seorang dokter pribadi yang 
khusus menangani kesehatan seluruh pegawai 
PT. Cahaya Boxindo Prasetya. Seluruh pegawai 
diberi kartu kesehatan untuk setiap 
pemeriksaan, yang harus diserahkan pada saat 
berobat.  

Pengobatan ditanggung perusahaan untuk 
jenis penyakit ringan seperti (flu, demam, dll). 
Bila  jenis penyakitnya tergolong berat maka 
pegawai harus menanggung 70 % dari seluruh 
biaya pengobatan dan sisanya dibantu 
perusahaan. Setiap karyawan diberi kesempatan 
untuk berobat selama satu tahun empat kali 
(4x). Jika dalam satu tahun tidak dipakai atau 
masih punya sisa jaah pengobatan maka akan 
hangus pada tahun berikutnya. Periode Januari – 
Desember tahun berjalan.  

Pada saat pemeriksaan pajak untuk tahun 
2004 biaya fasilitas dokter dan obat yang 
diberikan perusahaan dikoreksi fiskal, tidak 
dapat dibiayakan (non deductable). 

Berikut ini laporan laba rugi perusahaan 
sebelum koreksi fiskal dan setelah koreksi fiskal, 
biaya upah langsung tahun 2004 sebagai berikut 
: 

 
PT. CAHAYA BOXINDO PRASETYA        
 LABA RUGI        
 Berakhir 31 Desember 2004      
 Keterangan     Sebelum koreksi   Setelah koreksi    
          
 Penjualan      11,040,000,000    11,040,000,000    
   Retur penjualan            15,000,000          15,000,000    

   Discount penjualan           25,000,000          25,000,000    
 Total penjualan      11,000,000,000    11,000,000,000    

 Harga Pokok Penjualan         
 Persediaan bahan baku awal         125,000,000        125,000,000    

 Pembelian bahan baku       9,465,000,000      9,465,000,000    

   Persediaan bahan baku      9,590,000,000      9,590,000,000    

 Persediaan bahan baku akhir         145,000,000        145,000,000    
   Persediaan bahan baku dipakai      9,445,000,000      9,735,000,000    

 Biaya Produksi :         
          
   Biaya Buruh (UL)          414,540,000        377,100,000    

   Biaya FOH          195,000,000        195,000,000    

   Jumlah          609,540,000        572,100,000    
       10,054,540,000    10,017,100,000    
 Persediaan barang dalam proses awal         105,000,000        105,000,000    

 Persediaan barang dalam proses akhir         115,000,000        115,000,000    
   Harga Pokok Produksi     10,044,540,000    10,007,100,000    
 Persediaan barang jadi awal         110,000,000        110,000,000    

 Persediaan barang jadi akhir         129,540,000        129,540,000    
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   Harga Pokok Penjualan     10,025,000,000      9,987,560,000    
          
   Laba Kotor          975,000,000      1,012,440,000    
          
 Biaya Operasi         
   Biaya Penjualan          250,000,000        250,000,000    

   Biaya Adm & Umum         225,000,000        225,000,000    

           475,000,000        475,000,000    
          

   Laba sebelum pajak         500,000,000        537,440,000    
 

   PT. CAHAYA BOXINDO PRASETYA    

   BIAYA BURUH (UL)    

   Berakhir 31 Desember 2004    

       

   Keterangan   Sebelum koreksi   Setelah koreksi  
        

   Gaji Upah Langsung          257,400,000          257,400,000  

   Tunjangan Kesehatan            37,440,000                           -  

   Lembur             4,500,000             4,500,000  

   THR          105,000,000          105,000,000  

   Jamsostek            10,200,000            10,200,000  
       

           414,540,000          377,100,000  
 

Diatas adalah neraca sebelum dilakukan 
perubahan tunjangan dokter dan obat yang 
diberikan perusahaan. menjadi tunjangan 
kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang.  

Bagi perusahaan fasilitas dokter dan obat 
sebelumnya diberikan kepada pegawai  dalam 
bentuk natura/ kenikmatan tidak boleh 
dibiayakan (non deductable). Untuk pegawai 
bukan merupakan objek pajak terutang bukan 
penghasil (non taxable). Sedangkan tunjangan 
kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang 
bagi perusahaan boleh dibiayakan (deductable) 
dan untuk pegawai merupakan objek pajak 
terutang sebagai penghasilan (taxable). 
 Sebagai ilustrasi pembahasan, dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan para pegawai harian 
lepas atau tetap yang bekerja di pabrik yang 
berjumlah 50 orang. PT. Cahaya Boxindo 
Prasetya menyediakan dokter dan pemberian 
obat-obatan dengan cuma-cuma untuk 
seluruh pegawainya, termasuk ongkos 
melahirkan berjumlah Rp 37.440.000,00 
setahun atau rata-rata biaya untuk 
pemeliharaan kesehatan setiap pegawai 
setiap bulannya berjumlah 1/12 x 

(37.440.000,00 : 50) = Rp. 62.400,00 atau 
sama dengan Rp. 2.400 perorang 
perhari.(37.440.000 : 26 = 2.400) (asumsi 26 
hari kerja). 

 Oleh karena biaya tersebut merupakan biaya 
fiskal yang tidak boleh dikurangkan, maka 
akibat koreksi fiskal yang dilakukan oleh 
Direktorat Jendaral Pajak, akan ada 
tambahan pajak sebesar 30% x Rp. 
37.440.000,00 = Rp. 11.232.000,00 (asumsi 
30% dari laba diatas 100.000.000,00). 

 Untuk menghindarkan koreksi fiskal tersebut, 
penyediaan dokter dan pemberian obat 
dengan cuma-cuma tersebut, diganti dengan 
tunjangan kesehatan yang merupakan 
penghasilan pegawai yang bersangkutan yang 
akan dikenakan pajak (taxable) serta dilain 
pihak bagi Perusahaan jumlah Rp. 
37.440.000,00 tersebut merupakan biaya 
yang boleh dikurangkan (deductable) 

 Perbandingan perhitungan pajak penghasilan 
terutang perusahaan setelah diubah menjadi 
tunjangan kesehatan sebagai berikut : 
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Pajak penghasilan yang dapat dihemat 

setelah dilakukan perubahan tersebut adalah 
sebesar Rp. (143.732.000,00 – 132.500.000,00) =  
Rp. 11.232.000,00   atau  sama   dengan 30% x 
Rp. 37.440.000,00. 
Perhitungan pajak penghasilan badan terutang 
sebelum perubahan 
10 %  X  50.000.000        5,000,000  
15 %  X  50.000.000        7,500,000  

30 %  X  437440.000    131,232,000  
    143,732,000  
Perhitungan pajak penghasilan badan terutang 
setelah perubahan 
10 %  X  50.000.000        5,000,000  
15 %  X  50.000.000        7,500,000  
30 %  X  400.000.000    120,000,000  
    132,500,000  

 
Maka perhitungan PPh Pasal 21 yang 

ditanggung karyawan termasuk tunjangan 
kesehatan yang diterima.  

Setelah diadakan perubahan tunjangan 
ternyata tidak ada perubahan terhadap 
potongan pajak penghasilan pasal 21 yang harus 
disetor pegawai buruh (terutang). Walaupun 
penghasilannya bertambah. Selama wajib pajak 
mempunyai PTKP mulai dari kawin dengan 
tanggungan satu (K/1) maka tidak akan 
berpengaruh. Hasilnya nihil. Tetapi bagi 
perusahan sangat menguntungkan.  

Penulis hanya membahas tunjangan 
kesehatan yang diberikan perusahaan kepada 
buruh tidak membahas tunjangan kesehatan 
untuk karyawan struktural. Dengan demikian 
perusahaan dapat mencapai tingkat efesiensi 
dan efektivitas keuangan perusahaan. 

 
 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
Dari analisa data yang dibahas pada bab IV, 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Dalam melakukan tax planning diperlukan 

pemahaman yang mendalam terutama 
tentang undang-undang, peraturan pajak 
baik teori maupun praktek. Karena peraturan 
perpajakan sering terjadi perubahan maka 
diperlukan inisiatif staff yang menangani 
perpajakan dalam memantau segala 
perubahan yang terjadi. 

2. Definisi  penghasilan dalam akuntansi dan 
pajak walau dalam kalimat memiliki 
perbedaan tetapi secara garis besarnya 
adalah sama. 

3. Tax planning dalam administrasi pajak 
diperlukan seorang staff yang memiliki 
keahlian dibidang perpajakan. 

4. Perencanaan taxable dan deductable adalah 
merubah penghasilan yang merupakan objek 
pajak menjadi penghasilan yang tidak objek 
pajak, ini hanya dapat dilakukan oleh 
manejemen dalam mengambil kebijakan. 

5. Imbalan / kenikmatan yang diterima 
karyawan belum tentu semua adalah objek 
pajak bagi karyawan dan menjadi biaya bagi 
perusahaan. 

6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan 
setelah dilakukan perubahan, biaya 
pengobatan sebesar Rp. 37.440.000,00 diakui 
oleh Dirjen pajak sebagai biaya  

7. perusahaan dan tidak mengeluarkan biaya 
denda / kurang bayar kepada Dirjen Pajak 
sebesar Rp. 11.232.000,00  (143.732.000 – 
132.500.000).    
 
 

TABEL  1     
     
  Perhitungan  Perhitungan  Perhitungan fiskal Penghematan 

Uraian koreksi fiskal sebelum diubah setelah diubah Pajak 
  (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
Penghasilan      11,000,000,000      11,000,000,000                    -    
Biaya Komersil (HPP + B. Operasional)     10,500,000,000      10,500,000,000                    -    
Penghasilan sebelum pajak          500,000,000          500,000,000                    -    
          
Koreksi :         

Biaya fiskal tidak boleh          

Dikurangkan      37,440,000           37,440,000                         -                      -    
     
Penghasilan Kena Pajak                   -           537,440,000          500,000,000                    -    
Pajak Penghasilan Terutang                    -           143,732,000          132,500,000       11,232,000  
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B. Saran 
  
Setelah melakukan analisa pada PT. Cahaya  

Boxindo Prasetya maka penulis mencoba 
memberi saran sebagai berikut : 
1. Tunjangan kesehatan yang diberikan dalam 

bentuk fasilitas kesehatan berupa dokter dan 
obat sebaiknya, diganti dengan tunjangan 
dalam bentuk uang. Karena dapat dibiayakan 
kepada perusahaan (deductable). 

2. Untuk  dokter yang sebelumnya bekerja 
menangani kesehatan pegawai akan 
dilakukan perubahan kerjasama. Pegawai 
yang sakit akan mendatangi klinik dokter 
untuk berobat kemudian dokter akan 
memberikan tagihan. Biaya pengobatan akan 
diganti oleh perusahaan.   
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