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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perencanaan Pajak 

1. Pengertian Perencanaan Pajak 

 Hampir seluruh kehidupan manusia dan perkembangan dunia bisnis saat ini, 

dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Perpajakan tersebut seringkali cukup berarti, sehingga bagi para pelak bisnis, 

komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian serius 

karena merupakan faktor menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Sebelum 

membahas perencanaan pajak, terlebih dahulu dapat diketahui pengertian pajak itu 

sendiri menurut Bestari (2015 : 16), “kontribusi wajib kepada negara yang 

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyatnya”. 

 Menurut Soemitro (2011 : 1), dalam buku Perpajakan: Pendekatan 

Komprehensif adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konsep 

Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluarang umum”. 
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 Perencanaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan dalam buku Manajemen 

Perpajakan ( 2013 : 18 ) “ Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha 

wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan 

dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimum.   

 Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menahan penghasilan-

penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari 

penghasilan (decluction) sehingga Penghasilan atau Laba Kena Pajak menurun, 

atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Usaha 

penundaaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan 

memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan 

dengan penyusutan. Penundaan pembayaran pajak selambat mungkin yang 

berkaitan dengan konsep time value for money. Dengan menunda pembayaran 

pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan Peraturan 

Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep time 

value for money itu sendiri. 

2. Aspek-aspek Perencanaan Pajak 

 Dalam buku Perencanaan Pajak Edisi 5 ( 2013 : 20), dijelaskan terdapat 2 

aspek dalam perencanaan pajak tersebut, yakni sebagai berikut ; 
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a. Aspek Formal dan Administratif 

- Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (NPPKP) 

- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 

- Memotong dan/atau memungut pajak 

- Membayar pajak 

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan 

 

b. Aspek Material 

  Basis Penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi 

alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak 

yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan 

secara benar dan lengkap. 

3. Strategi Umum Perencanaan Pajak 

 Dalam melakukan perencanaan pajak, ada empat strategi yang harus 

diperhatikan, yaitu ; 

a. Tax Saving 

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 

perusahaan dapat melakukan perubahaan pembrian natura kepada 

karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk. 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



8 
 

b. Tax Avoidance 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 

merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami 

kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang 

menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek 

pajak PPh Pasal 21. 

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 

menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa 

- Sanksi administrasi ; denda, bunga, atau dan kenaikan 

- Sanksi pidana ; pidana atau kurungan 

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 

keluaran hingga batas waktu ang diperkenankan, khususnya untuk 

penjualan kredit.  

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan. 

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak 

dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas 

penghasilan jasa atau sewa dll. 
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B. Revaluasi Asset Tetap 

1. Pengertian Revaluasi Asset Tetap 

Menurut PSAK No 45, Revaluasi asset tetap adalah suatu proses dari pihak 

perusahaan untuk menghitung atau menilai kembali suatu aktiva tetap/asset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui Lembaga Penilai (appraisal company) 

yang ditunjuk oleh pemerintahh untuk melakukan kegiatan revaluasi tersebut, 

sebagai bagian dalam rangka perhitungan penyusutan asset tetap tersebut untuk 

tahun-tahun berikutnya. Selisih harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang 

menjadi nilai buku, menjadi dasar pengurang dari nilai revaluasi (hasil penilaian 

kembali asset tetap) tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi selisih revaluasi 

dan menjadi dasar perhitungan objek pajak PPh yang dikenakan tarif final 10%. 

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2008. Menteri 

Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan tentang Revaluasi Asset 

Tetap. 

2.  Penggolongan Penyusutan Asset Tetap 

 Dalam memperoleh nilai buku suatu asset tetap setiap tahunnya, maka 

harus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat asset yang 

bersangkutan dan mengurangi saldo awal asset tetap dengan tarif penyusutan 

berdasarkan metode yang digunakan oleh perusahaan sehingga didapat nilai 

buku yang diharapkan untuk tanggal neraca. Dengan berdasarkan Undang-

undang No. 36 tahun 2008 pasal 11 dan Keputusan Menteri Keuangan 

No.520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 diubah menjadi. 

No.138/KMK.03/2002 tanggal 2 Mei 2002 dan yang berlaku saat ini No. 
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96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009  dapat diketahui penggolongan jenis-jenis 

Harta Berwujud (Asset Tetap) yang akan disusutkan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1. Semua Jenis Usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan 
termasuk meja, bangku, kursi, almari dan 
sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, 
duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, 
komputer,  printer, scanner dan sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, 
tape/cassette, video recorder, televise dan 
sejenisnya, telepon seluler. 

d. Sepede motor, sepeda dan becak. 
 

Sumber : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No.96/PMK.03/2009 

 

Tabel 2.2 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1. Semua Jenis Usaha a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk 
meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya 
yang bukan merupakan bagian dari 
bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, 
kipas angin dan sejenisnya. 

b. Mobil, sedan, bus, truk, speed boat, dan 
sejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya. 
Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No.96/PMK.03/2009 
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Tabel 2.3 

Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok III 

No.  Jenis Usaha Jenis Harta 

1. 

 

2. 

Pertambangan selain 
minyak dan gas 
 
 
Permintalan, 
pertenunan dan 
pencelupan 

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang 
pertambangan termasuk mesin-mesin yang 
mengolah pelican. 
 
a. Mesin yang mengolah/menghasilkan tekstil 

(misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, 
wol dan bulu hewan lainnya, lenarami, 
permadani, kain-kain, tule) 

b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, 
dyeing, printing, finishing, texturing, 
packaging dan sejenisnya. 

Sumber : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.96/PMK.03/2009 

Tabel 2.4 

Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok IV 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1. Konstruksi Mesin berat untuk kontruksi 

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 96/PMK.03/2008 

3. Tujuan dan Prosedur Pelaksanaan 

 Tujuan dari Revaluasi Asset Tetap adalah agar perusahaan dapat 

menyehatkan posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan 

nilai perusahaan yang sebenarnya. Dalam buku Perencanaan Pajak 5E, Erly 

Suandy (2011 : 59) menguraikan bahwa reavaluasi asset tetap bagi perusahaan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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1) Dapat menciptakan perfomance of balance sheet yang lebih baik, sebagai 

akibat meningkatnya nilai asset dan modal, 

2) Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan nilai 

aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham, 

3) Penghematan pajak yang terjadi sebagai akibat bertambah besarnya nilai 

penyusutan asset, yang dapat emberikan penghematan pajak sebesar 30% 

dari nilai tambah penyusutan. Sementara keuntungan dari revaluasi asset 

hanya dikenakan pajak final sebesar 10%. 

 Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2008. 

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan tentang 

Revaluasi Asset Tetap. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Menteri Keuangan 

telah menerbitkan Keputusan No. 191/PMK.03/2015 tanggal 15 Oktober 2015, 

serta Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak 

dalam Keputusan Dirjen Pajak PER - 37/PJ/2015 tanggal 23 Oktober 2015. 

4. Revaluasi Asset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Revaluasi asset tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan 

kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. 

Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa : “penilaian kembali asset tetap pada 

umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut 

penilaian asset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran”. 

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan 

pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 
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penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian asset tetap serta 

pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. 

Selisih revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) asset tetap dibukukan dalam 

akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali asset tetap”. Penilaian 

kembali asset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan 

Menteri Keuangan  adalah 5 tahun sekali karena untuk revaluasi aset tidak dapat 

“dinilai” sendiri, harus menggunakan jasa penilai yang ditunjuk oleh pemerintah, 

setelah dilakukan penilaian maka paling lama 1 tahun, harus melaksanakan 

revaluasi. Apabila lebih dari satu tahun, maka harus minta dinilai kembali oleh 

jasa penilai. 

Tabel 2.5 

Perbedaan Peraturan Pajak dengan Peraturan Komersil 
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5. Selisih Lebih Akibat Revaluasi Asset Tetap Berdasarkan Undang-

undang Pajak 

Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai baru asset setelah dilakukan 

revaluasi dengan sisa nilai buku asset secara fiskal sebelum penilaian kembali. 

Atau selisih tersebut dikenakan tari PPh 10% final (Surat Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 29/PMK.03/2015, pasal 5 ayat (1). Untuk menghitung besarnya 

PPh terhutang, dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Jika tidak ada sisa kerugian yang secara fiskal masih dapat 

dikompensasikan, maka selisih lebih revaluasi merupakan dasar 

perhitungan pajak yang harus dibayar. 

2) Jika ada kerugian tahun-tahun sebelumnya yang secara fiskal masih 

dapat dikompensasi, maka selisih lebih revaluasi tersebut harus 

dikompensasi terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tersebut, dan 

apabila ada kelebihan merupakan dasar penghitungan pajak yang harus 

dibayar. 

Perlakuan PPh atas selisih lebih revaluasi dibukukan dalam perkiraan 

tersendiri “Selisih Penilaian Kembali Asset” dan termasuk dalam kelompok 

Modal. Bagi para pemegang saham yang menerima saham bonus akibat 

pencatatan tambahan modal saham, tidak dikenakan PPh. Perkiraan ini dapat juga 

digunakan sebagai tambahan modal cadangan. Formulasi perhitungan besarnya 

pajak penghasilan terhutang wajib pajak badan, atas selisih revaluasi asset tetap 

adalah sepert pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.6 

Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang Atas Selisih 

Revaluasi  Asset Tetap 

Sumber : Tjahjono dan Husein ( 2000 : 248 ) 

C. Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan 

1. Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan. 

Tujuan penyajian laporan keuangan seperti yang termuat dalam Kerangka 

Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Laba bersih mencerminkan semua pos rugi dan laba selama suatu periode, 

kecuali koreksi masa lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba yang 

ditahan. Berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan besarnya laba usaha harus 

Nilai Pasar Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kembali .........................    xxx 

Nilai Buku Fiskal Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kebali...................  (xxx) 

Selisih ............................................................................................................   xxx 

Dikurangi : 

      Kerugian Fiskal Yang Dapat Di Kompensasikan (jika ada) ....................  (xxx) 

Selisih Penilaian Kembali Sebagai Dasar Penghitungan Pajak .....................   xxx 

Dikalikan : 

       Tarif Pajak ( bersifat final ) 10% ............................................................   xxx (x) 

Pajak Penghasilan Terhutang .........................................................................   xxx 
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mengikuti “all inclusive concept”, dimana penyajian laba bersih dilakukan dengan 

cara memasukkan semua biaya yang mempengaruhi pendapatan bersih modal 

selama suatu periode pembukuan. 

2. Penghitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut 

Undang-undang Perpajakan. 

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang 

lazim, namun disesuaikan dahulu dengan keputusan-keputusan peraturan 

perpajakan. Menurut Peraturan Perpajakan, penyesuaian dilakukan pada biaya-

biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap pendapatan. Dengan demikian, 

penghitungan pajak terhutang wajib pajak badan adalah: 

• Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam 

suatu tahun; 

• Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut 

Peraturan Perpajakan dapat dikurangkan; 

• Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang 

bersifat menambah/mengurangi penghasilan kotor; 

• Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba 

netto sebelum pajak atau disebut juga dengan laba kena 

pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini 

mempunyai dasar penghitungan besarnya pajak terhutang. 

Dengan demikian bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti 

meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



17 
 

dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau 

dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan mengacu pada buku Petunjuk 

Pengisian SPT PPh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Skema 

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan, yang mencakup pula perhitungan Laba 

Kena Pajak atau PKP menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Skema Penghitungan PPh Wajib Pajak 

 

1. 

2. 

 

(-) 

Jumlah seluruh penghasilan 

Penghasilan yang tidak objek Pajak Penghasilan 

3. 

4. 

(=) 

(-) 

(+/_) 

Penghasilan Bruto 

Biaya fiskal dapat dikurangkan 

(Koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan) 

5. 

6. 

7. 

(=) 

(-) 

(-) 

Penghasilan Netto 

Kompensasi Kerugian (bila ada) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perseorangan) 

8 

9. 

(=) 

(X) 

Penghasilan Kena Pajak 

Tarif Pasal 17 

10. 

11. 

(=) 

(-) 

Pajak Penghasilan terutang 

Kredit Pajak 

12. (=) Pajak Penghasilan Lebih Bayar / Kurang Bayar / Nihil 
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Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, item-item di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Jumlah Seluruh Penghasilan 

Yang dimaksud dengan penghasilan, sesuai dengan pasal 4 Undang-

undang No. 36 tahun 2008 adalah: 

• Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

• Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di 

bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya datur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Penghaslan yang ditangguhkan / dikecualikan pengenaan pajaknya. 

Penghasilan yang ditangguhkan / dikecualikan pengenaan pajaknya 

misalnya bantuan sumbangan, warisan, imbalan, dividen, iuran 

c. Penghasilan (laba) Bruto 

Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan sebelum dikurangi 

biaya-biaya. 

d. Biaya fiskal dapat dikurangkan 
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Biaya fiskal dapat dikurangkan adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, 

biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa ternasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan 

limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak 

Penghasilan 

e. Penghasilan (laba) Netto 

Penghasilan netto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya 

yang diperkenakan oleh Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. 

f. Kompensasi kerugian dan / atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (bagi 

Wajib Pajak Perseorangan) 

Kompensasi kerugian adalah rugi tahun sebelumnya sampai dengan 5 

tahun ke belakang berturut-turut dapat diperhitungkan sebagai pengurang 

laba netto sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2008 

adalah Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan 

Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 7 terdapat Lapisan Tarif 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang kemudian selanjutnya dirubah 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.122/PMK.010/2015 

Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015, 

maka Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Undang-undang 

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi dan keputusan Menteri 

Keuangan ini mulai berlaku sejak tahun 2015, yaitu 
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Tabel 2.8 

Lapisan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tarif 

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp. 36.000.000,- 

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   3.000.000,- 

Tambahan untuk seorang isteri yang penghaslannya 

digabung dengan penghasilan suami sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

Rp. 36.000.000,- 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 

Rp.   3.000.000 

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 122/PMK.010/2015 

 

g. Penghasilan (laba) Kena Pajak 

Penghasilan atau laba kena pajak adalah penghasilan netto dikurangi 

kompensasi kerugian bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi dikurangi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

h. Tarif 

Tarif adalah prosentase untuk menetapkan Jumlah Pajak Terhutang, yaitu 

sesuai Pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008, yaitu sebagai berikut 
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Tabel 2.9 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta 

rupiah) 

10% 

(sepuluh persen) 

Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 

Rp 250.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

15% 

(lima belas persen) 

Di atas Rp. 250.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 

500.000.000,00( lima ratus juta rupiah) 

25% 

(dua puluh lima persen) 

Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% 

(tiga puluh persen) 

Sumber : Pasal 17, Undang-undang No. 36 tahun 2008 

i. Pajak (PPh) Terhutang 

Sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 36 tahun 2008,  pajak 

terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 

Pajak, dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

j.  Kredit Pajak 

Sesuai Pasal 1 angka (22) Undang-undang No.36 tahun 2008, kredit pajak 

untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib 
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Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan 

Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah 

dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri, 

dikurangi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari 

pajak yang terhutang. 

k. Pajak Penghasilan Kurang / Lebih Bayar / Nihil 

Adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, apabila ‘pajak yang 

terhutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar restitusi yang dapat 

dimintakan kembali, apabila lebih kecil daripada jumlah kredit pajak atau 

apabila pajak yang terhutang besarnya sama dengan jumlah kredit pajak. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian Kesimpulan 

Prameswari ( 2008) Pengaruh Revaluasi 

terhadap kewajiban Pajak 

Perusahaan 

Perusahaan lebih baik 

tidak melakukan 

revaluasi terhadap 

aktiva tetap yang 

dimiliki. 

Setianingsih (2010) Pengaruh revaluasi aktiva 

tetap terhadap Laporan 

Keuangan Perusahaan 

Berpengaruh terhadap 

neraca, revaluasi juga 

berpengaruh terhadap 
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dan Pajak pajak penghasilan, dan 

mengurangi laba bersih 

perusahaan akhir 

periode 

Anggraini (2011) Penerapan Perencanaan 

Pajak melalui Revaluasi 

Asset Tetap yang ditinjau 

dari aspek perpajakan 

Perusahaan dapat 

memilih dengan 

meninjau dari dua sisi 

yaitu profitabilitas 

perusahaan dan lapisan 

tempat penghasilan 

kena pajak yang 

dimiliki perusahaan 

berada, dan dengan 

memilih dikenakan 

pajak final dan tidak 

final yang akan 

mempengaruhi cash 

flow pada perusahaan. 
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E. Kerangka Konseptual 

Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/tranksaksi 

yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekannya pada 

pengendalian setiap transaksi yang mengandung konskuensi pajak. Tujuan 

perencanaan pajak, dalam hal ini mengefisienkan jumlah pajak terhutang 

melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak 

(tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal dan tidak dapat ditoleransi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pajak dapat melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

perencanaan pajak yang mencakup ; proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, 

bentuk usaha, pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan 

peraturan perpajakan lainnya. Perencanaan pajak melalui aspek kebijakan 

akuntansi, antara lain dengan kebijakan revaluasi asset tetap, dengan 

dilakukannya revaluasi asset tetap, perusahaan dapat menyehatkan posisi 

keuangannya sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan 

yang sebenarnya, dan dapat menghemat pajak penghasilan terhutang. 

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran dan anggapan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dala penelitian ini adalah bahwa : “ Terdapat 

Perbedaan yang Signifikan antara Besarnya Pajak Badan yang Dihitung 

sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perencanaan Pajak Revaluasi Aktiva 

Tetap” 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Perencanaan Pajak Melalui 

 Revaluasi Asset Tetap 
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