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ABSTRACT:
Tax is one source of state revenues to pay for countries in the form of the state and regional budgets . Subject
to taxation can be individual and company or agency while tax object of them income or salary , luxury
goods , land and others . In this research will be discussed of methods of gross up that is one of the methods
used in the calculation of income tax 21 and how a method of gross up can minimize expenditure or the
payment of tax imposed on small and medium enterprises(UMKM) so can increase profitability small and
medium enterprises (UMKM).
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara
berkembang yang ada di dunia sehingga
memerlukan banyak penerimaan atau pendapatan
untuk membiayai pengeluaran negara baik

pengeluaran
rutin
maupun
pengeluaran
pembangunan.Sampai saat ini jumlah penerimaan
terbesar diperoleh dari pajak diantaranya pajak
penghasilan atau PPH 21.Berikut ini adalah tabel
penerimaan negara dari sektor pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2007 – 2011
Sumber Penerimaan

2007

2008

2009

2010

2011

Penerimaan Perpajakan

490.988

658.701

619.922

723.307

878.685

Pajak Dalam Negri

470.052

622.359

601.252

694.392

831.745

Pajak Penghasilan

238.431

327.498

317.615

357.045

431.977

PPN

154.527

209.647

193.067

230.605

298.441

PBB

23.724

25.354

24.27

28.581

29.058

BPHTB

5.953

5.573

6.465

8.026

Cukai

44.679

51.252

56.719

66.166

68.075

Pajak Lainnya

2.738

3.035

3.116

3.969

4.194

Pajak Perdagangan internasional

20.936

36.342

18.67

28.915

46.94

Bea Masuk

16.699

22.764

18.105

20.017

21.501

Pajak Eksport

4.237

13.578

565

8.898

25.349

Penerimaan Bukan Pajak

215.12

320.604

227.174

268.942

286.568

Penerimaan SDA

132.893

224.463

138.959

168.828

191.976

Bagian Laba BUMN

23.223

29.088

26.05

30.097

28.836

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

56.873

63.319

53.769

59.429

50.34

Pendapatan
Badan
Layanan 2.131
3.734
8.369
10.591
Umum
Sumber : bps.go.id bersumber dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

15.416

Dari segi ekonomi pajak merupakan perpindahan
sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke
sektor
publik,
pemindahan
tersebut
akan
mempengaruhi daya beli (purchasingpower) atau
kemampuan belanja (spendingpower) sektor privat,

sehingga perlu dikelola dengan baik sehingga tidak
mengganggu jalannya perusahaan.
Mangonting (2003:9) menyatakan bahwa banyak
orang baik secara prribadi maupun kelompok merasa
enggan untuk membayar pajak.Hal tersebut dapat
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dimaklumi karena tidak adanya manfaat langsung
yang dapat dirasakan oleh orang yang membayar
pajak. Selain itu bagi perusahaan pajak dapat
dianggap sebagai biaya atau beban sehingga perlu
dicari cara bagaimana cara menguranginya sehingga
akan timbul aliran kas (cashflow) yang dapat
digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingan
perusahaan yang lainnya.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh
privat dalam penghematan pajak yaitu dengan
memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki mengenai
peraturan-peraturan perpajakan yang ada, melakukan
kajian, analisis maupun perencanaan mengenai
setiap kegiatan yang menyebabkan konsekuensi
fiskal. Perencanaan pajak dilakukan untuk
menghemat
pajak
dengan
harapan
dapat
meningkatkan laba atau profitabilitas perusahaan
atau usaha kecil menengah (UKM). Peluang dalam
melakukan penghematan pajak penghasilan yang
dikenakan pada laba perusahaan atau PPH pasal 25
salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang
berkaitan
dengan
kesejahteraan
karyawan
diantaranya adalah pada PPH pasal 21 atas
penghasilan yang diterima karyawan.
Zain (2007:53) menyatakan terdapat tiga metode
yang dapat di pilih oleh perusahaan dalam
menerapkan pemungutan PPH pasal 21 karyawan,
yaitu:
1. Besarnya PPH pasal 21 dapat dipotong langsung
dari gaji yang diterima oleh karyawan
2. Memberikan tunjangan tambahan yang berupa
tunjangan pajak
3. Memberikan tambahan pada penghasilan bruto
karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung
karyawan, sehingga akan menambah
penghasilan kena pajak (PKP) karyawan
sehingga PPH pasal 21 menjadi lebih besar,
metode ini di kenal dengan sebutan metode
gross up
Bagi usaha kecil menengah (UKM) pajak
dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba
perusahaan, sehingga diperlukan perhitungan pajak
yang tepat agar perolehan laba atau profitabilitas
menjadi maksimalSebagai salah satu usaha untuk
mengurangi pajak adalah dengan memanfaatkan
celah-celah dalam peraturan pajak termasuk
menagtur biaya-biaya yang dapt dikurangkan dari
penghasilan bruto berdasarkan undang-undang
perpajakan termasuk biaya kesejahteraan karyawan
dalam hal ini penghasilan karyawan tetap. Untuk itu
perlu diketahui apakah tindakan tersebut sama sekali
tidak melanggar peraturan perpajakan dan per
undang-undangan yang berlaku.
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dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
(http://www.jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistansi/
article/view/261/197
vol 1, no.2 (2009) unduh
27.3.15 jam 14.44).
Pajak Penghasilan
Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan
standar akuntansi keuangan No. 46 yang dimaksud
dengan PPH adalah pajak yang dihitungberdasarkan
peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas
penghasilan kena pajak perusahaan.
Cara menghitung PPH adalah dengan
mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena
pajak (PKP). Pajak terutang = Tarif pajak x PKP
Dalam menghitung PPH yang terutang
dibedakan antara WP dalam negeri dan WP luar
negeri. Bagi WP dalam negeri terdapat dua cara
untuk menentukan besarnya PKP, yaitu:
1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan
a. Wajib pajak badan
PKP = penghasilan sebagai objek pajak –
Biaya
b. Wajib pajak orang pribadi
PKP = penghasilan sebagai objek pajak –
biaya - PTKP
2. PPh Badan
PPh badan adalah PPH yang dikenakan atas
laba perusahaan/badan usaha yang biasanya
disebut dengan PKP.
(http://www.jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksista
nsi/article/view/261/197
vol 1, no.2 (2009)
unduh 27.3.15 jam 14.44)

BAHAN DAN METODE
Penghasilan
Penghasilan dapat diartikan sebagai “setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak (WP) baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat

Metode perhitungan PPH pasal 21
Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91)
Setidaknya ada 3 metode yang biasnya digunakan
dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh
perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak,
yaitu:
A. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh
Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana
karyawan menanggung sendiri jumlah pajak
penghasilannya, yang biasanya dipotong
langsung
dari
gaji
karyawan
yang
bersangkutan.Biasanya
dilakukan
pada
perusahaan yang baru berdiri.
B. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh
Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana
perusahaan
menanggung
pajak
karyawannya.Sebagaimana dimaksud dalam
Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat
(2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
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dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat
jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak
final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak
yang
akan
dipotong
dari
karyawan.
Penghasilan berdasarkan norma penghitungan
Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan
khusus (deemed profit). Selanjutnya pada Pasal
untuk menyamakan jumlah pajak yang akan
8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan
dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan
yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk
perusahaan terhadap karyawannya.
yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan
Rumus Pehitungan Gross-up
penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
Berikut ini adalah rumus untuk menentukan
Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di
besaran tunjangan pajak yang di gross up seperti
gross up)
terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini.
Merupakan metode pemotongan pajak dimana
perusahaan memberikan tunjangan pajak yang
Tabel 2. Rumus Gross Up untuk perhitungan tunjangan pph pasal 21
PKP s/d Rp 50.000.000
PKP x 5%
0,9525
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000

(PKP x 15%) – 5.000.000
0.85

PKP diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000

(PKP x 25%) – 30.000.000
0.75

PKP diatas Rp 500.000.000

(PKP) x 30%) – 55.000.000
0.7

Sumber: Cara Legal Siasati Pajak hal. 80
Keuntungan dari Metode Gross Up menurut
Zain (2008) :
a. Perusahaan terhindar dari koreksi positif
atas pembebanan Pajak Penghasilan dalam
Laporan Laba Rugi perusahaan meskipun
harus membayar Pajak Penghasilan pasal
21 lebih besar daripada dengan
menerapkan perhitungan tanpa tunjangan
pajak.
b. Penerima penghasilan tidak membayar
Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dan
tunjangan pajak menjadi pengurang dalam
menetapkan penghasilan kena pajak bagi
pemberi kerja atau pemotong pajak.
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
Biaya
Jabatan
adalah
biaya
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan
bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00
setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.
Biaya
Pensiun
adalah
biaya
untuk
mendapatkan, menagih, memelihara uang pensiun
yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa
uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00
setahun
atau
Rp.
200.000,00
sebulan.
(http://www.kembar.pro/2015/10/menghitungpajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru2015.html)
Pajak penghasilan di Indonesia diatur dengan
Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.Berdasarkan Undang-undang No 36
Tahun 2008 tersebut, pajak penghasilan
merupakan pajak yang dikenakan karena
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

subjeknya telah memenuhi kriteria perpajakan.
Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 36
Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak orang
pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak, badan,
maupun bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap
merupakan subjek pajak yang perlakuan
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak
badan.
(Jurnal berkala ilmiah mahasiswa akuntansi
issn=
2303-1719
vol
1
no.3
(2012)
http://jurnal.wima.ac.id/index.php/BIMA/article/v
iew/111/11127.3.15 jam 14.33)
Tarif PajakPenghasilan
Berdasarkan Undang – Undang nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat
perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri
a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP)
Didalam pasal 17 Undang–Undang nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP
terdapat lima lapisan tarif yang progresif,
yaitu :
Lapisan Penghasilan Kena pajak

Tarif pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000

5%

Diatas Rp. 50.000.000 sampai
dengan Rp 250.000.000
Diatas Rp 250.000.000 sampai

15%
25%
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dengan Rp 500.000.000
Diatas Rp 500.000.000

30%

b. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang
nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam
negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar
28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku
tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas
pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib
Pajak badan dalam negeri dengan peredaran
bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.
Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah
mengeluarkan peraturan terbaru yaitu ,
Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013
tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak
dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam
Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013
Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib
Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki
peredaran
bruto
tidak
melebihi
Rp
4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan
dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.
Biaya yang Boleh Dikurangkan dari
Penghasilan (Deductible Expenses)
Dalam Pasal 6 (enam) Undang-undang No. 36
Tahun 2008 pajak penghasilan menyatakan
bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi antara lain:
a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan.
b) Penyusutan
atas
pengeluaran
untuk
memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun.
c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh menteri keuangan.
d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan
harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan.
e) Kerugian dari selisih kurs mata asing.
f) Biaya
penelitian
dan
pengembangan
perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
h) Piuatang yang nyata tidak dapat ditagih.Yang
pelaksanaanya diatur lebih lanjut
i) dengan peraturan Menteri Keuangan.
j) Sumbangan dalam rangka penanggulangan
bencana nasional.
k) Sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di
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l) Indonesia yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
m) Biaya Pembanguna infrastuktur sosial.
n) Sumbangan fasilitas pendidikan.
o) Sumbangan dalam rangka
pembinaan
olahraga.
(jurnal
ilmiah
mahasiswa
FEB
http://jimfeb.ub.ac.id
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/vie
w/537/480 vol 3, no.2 unduh 27.3.15 jam 14.41)
Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan
Sebagai Biaya (Non-DeductibleExpenses)
Untuk menentukan besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam
Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh di
kurangkan :
a) Pembagian laba dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan
untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota.
c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
kembali.
d) Premi
asuransi
kesehatan,
asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna
wajib pajak yang bersangkutan.
e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan kenikmatan.
f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang
dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan.
g) Harta yang dihibahkan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat dan kepada badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasukkoperasi yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
h) Pajak penghasilan
i) Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan
dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan
yang terutang oleh wajib pajak yang
bersangkutan.
j) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan
untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya.
k) Gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan, firma, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham.
l) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda
yang
berkenaan
dengan
pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(jurnal
ilmiah
mahasiswa
FEB
http://jimfeb.ub.ac.id
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/
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view/537/480 vol 3, no.2 unduh 27.3.15 jam
14.41)
Hampir semua orang baik di negara yang
sudah maju maupun yang belum berkembang,
baik perorangan maupun badan berusaha untuk
mengatur jumlah pajak yang harus dibayar (Yenni
Mangoting, 1999).Menurut Darmayasa dan
Sentosa Hardika (2011), strategi penghematan
pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk
menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan
di kemudian hari.Dalam hal membayar pajak
biasanya
Wajib
Pajak
berupaya
untuk
meminimalkan beban pajaknya yang dapat
dilakukan melalui manajemen pajak. (e-jurnal
akuntansi universitas udayana, vol 8 no.2 agustus
2014
http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/v
iew/8196/7272 27.3.15 jam 12.56 issn = 23028556)
Perencanaan Pajak
Menurut Suandy (2011) dalam jurnal
Administrasi Bisnis volume 5 No. 2 perencanaan
pajak adalah analisis yang dilakukan secara
sistematis dari pembedaan berbagai pilihan/opsi
pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban
pajak yang minimal pada masa pajak kini dan
masa pajak yang akan datang.
Menurut Sentosa (2007) dalam e-jurnal
akuntansi universitas udayana menyatakan bahwa
perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan
bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai
dengan peraturan pajak.
Peminimalan pajak tidak sama dengan
penyelundupan pajak. Menurut Schusheim &
Gena (2009) dalam e-jurnal akuntansi universitas
Udayana menyatakan bahwa tax planning adalah
tindakan illegal karena penghematan pajak hanya
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang
tidak diatur oleh undang-undang. Tax planning
tidak hanya dapat dilakukan oleh pajak badan
namun tax planning juga dapat dilakukan atas
pajak orang pribadi.
Tujuannya bukan untuk mengelak membayar
pajak tetapi mengatur sehingga pajak yangn
dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan
tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tax
planning merupakan suatu peluang bagi wajib
pajak untuk menghemat pengeluaran beban
pajaknya (Meagher et al, 2012 dalam e-jurnal
akuntansi universitas Udayana)
Perencanaan pajak atau tax planning
merupakan tahap awal untuk melaksanakan
analisis secara sistematis berbagai perlakukan
perpajakan dengan tujuan untuk mencapai
pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.
Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan
yang ketat menyebabkan seorang manajemen
perusahaan maupun badan usaha dalam
melakukan tax planning perusahaannya dituntut
untuk benar-benar menguasai situasi yang
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dihadapi baik internal maupun eksternal sehingga
perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat
dan menyeluruh terhadap transaksi-transaksi yang
mempunyai dampak dalam perpajakan. (jurnal
mahasiswa perpajakan vol 2 no. 1)
Laporan Keuangan Komersial dan Laporan
Keuangan Fiskal
Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan
menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang
menunjukkan laba/penghasilan yang merupakan
objek pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Namun,
biasanya jumlah laba dari proses akuntansi
komersial berbeda dengan jumlah laba menurut
konsep fiskal. Oleh karena terdapat perbedaan
tersebut, maka perlu adanya koreksi fiskal untuk
mengubah laporan keuangan komersial menjadi
laporan keuangan fiskal sehingga pajak yang
seharusnya terutang dalam akuntansi sama
dengan menurut pajak. (jurnal administrasi bisnis
vol
5,
no.2
(2013)http://administrasibisnis.studentjournal.ub.
ac.id/index.php/jab/article/view/239/413 27.3.15
jam 12.02)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui prosedur serta metode
pelaksanaan perhitungan dan pemotongan
pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai
tetap yang diterapkan pada usaha kecil
menengah (UKM)
2. Untuk mengetahui proses perhitungan dan
pemotongan PPH pasal 21 sudah sesuai
dengan peraturan perpajakan
Untuk
mengetahui
apakah
dengan
menggunakan metode grossup dapat menghemat
PPH badan terutang pada usaha kecil menengah
(UKM)
Didalam penyusunan penelitian ini bahan dan
metode yang dipergunakan yaitu :
Objek penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan
Pajak PPh 2 dengan metode Gross Up dalam
upaya peningkatan Profitabilitas UKM. Melalui
penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisa
untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak
pph 21 dengan memberikan tunjangan pajak
dengan metode gross up dalam perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 kepada karyawan terhadap
tingkat profitabilitas yang diperoleh ukm.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan adalah
penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain
studi kasus. Menurut Subiyanto (2000) penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara membuat deskripsi permasalahan
yang telah diidentifikasi. Peneliti berusaha
menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut
pandang
peneliti.Sementara
itu,
metode
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kuantitatif
digunakan
untuk
mengetahui
perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam
melakukan perencanaan pajak dengan cara
mengumpulkan,
menganalisis,
dan
menginterpretasikan data yang berwujud angka –
angka. Penelitian dengan sebuah studi kasus
dilakukan dengan observasi secara mendalam
terhadap suatu objek penelitian yang dipilih dari
beberapa keadaan yang dianggapnya sama.
Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang
digunakan adalah :
1. Data primer
Data primer yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah data yang diperoleh secara langsung
dari sumber asli atau obyek yang diteliti.Data
primer secara khusus dikumpulkan oleh
peneliti
untuk
menjawab
pertanyaan
penelitian.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapat secara
tidak langsung diantaranya laporan laba rugi
ukm dan perincian gaji pegawai.
Metode Pengumpulan Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian
ini diperoleh dengan metode pengambilan data
sebagai berikut:
1. Survey Pendahuluan
Hal ini perlukan untuk mendapat gambaran
tentang keadaan ukm guna menemukan
permasalahan mengenai implementasi tax
planning yang mungkin ada didalam ukm
tersebut yang kemudian akan dibahas dalam
penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan
Untuk memperoleh landasan teori mengenai
tax planning dan implementasinya melalui
literatur-literatur, laporan-laporan, makalahmakalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan
kuliah, artikel majalah, dan surat kabar yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada
serta berguna bagi penyusunan hasil
penelitian ini.
3. Survey Lapangan
Untuk mendapatkan data dari perusahaan
melalui
wawancara
dengan
pejabat
perusahaan yang berwenang dan melalui
observasi terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kebijakan perpajakan perusahaan,
struktur organisasi, perhitungan laba/rugi,
bukti setoran pajak tahunan, dan daftar gaji
karyawan.
4. Analisis dan Pengolahan Data
Untuk membandingkan antara keadaan di
perusahaan dari survey pendahuluan dan
survey lapangan dengan landasan teori hasil
studi kepustakaan, kemudian dari hasil
perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan
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dan diberikan saran-saran untuk perbaikanperbaikan.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
kuantitatif. Adapun langkah-langkahnya yaitu:
1. Mengumpulkan data – data ukm yang
dipergunakan dalam melakukan perencanaan
pajak. Contohnya, laporan perhitungan laba
rugi, dan daftar gaji karyawan.
2. Menentukan Pajak Penghasilan sebelum
diadakannya perencanaan pajak.
3. Melakukan analisa terhadap berbagai bentuk
alternatif Perencanaan Pajak yang mungkin
diterapkan oleh ukm.
4. Melakukan perhitungan terhadap pajak
penghasilan
setelah
diadakannya
perencanaan pajak.
5. Membandingkan hasil perhitungan Pajak
Penghasilan sebelum dilakukan Perencanaan
Pajak dan setelahnya, apakah Perencanaan
Pajak yang diterapkan benar-benar mampu
meminimalisir Pajak Penghasilan Badan
yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari Survey yang dilakukan oleh penulis
terhadap 104 usaha mikro kecil menengah
ternyata belum melakukan pembayaran pajak
PPH 21 terhadap karyawannya hal itu disebabkan
karena:
1. Pengusaha menganggap bahwa omset
perusahaan akan berkurang
2. Ketidaktahuan akan proses perhitungan dan
pembayaran pajak PPH 21
3. Ketidaktahuan akan proses pelaporan pajak
PPH 21
PPh Pasal 21 ini tidak termasuk dalam
pengurang penghasilan yang telah diatur dalam
Undang – undang PPh Pasal 9 ayat 1. PPh Pasal
21 ini juga bukan merupakan biaya fiskal yang
bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Bagi
UMKM ini memberatkan UMKM, tetapi bagi
karyawan ini menguntungkan karena gaji yang
yang diberikan oleh pemilik tidak dipotong PPh
Pasal 21. Perencanaan Pajak yang dilakukan
UMKM adalah dengan melakukan cara gross up,
yaitu UMKM memberikan tunjangan Pajak
sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan
menjadi penambah penghasilan bruto yang akan
dipotong PPh Pasal 21 sesuai Undang – undang
Perpajakan. Dengan metode ini baik UMKM
maupun karyawan mendapatkan keuntungan.
Sebagai UMKM metode ini bisa menjadi biaya
fiskal jadi bisa dikurangkan dari penghasilan
bruto. Oleh karena itulah maka penulis
memberikan tambahan informasi kepada usaha
mikro kecil menengah mengenai bagaimana
proses perhitungan pajak PPH 21 dengan
menggunakan metode gross up dan menunjukkan
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bahwa dengan melakukan pembayaran pakak
PPH 21 omset perusahaan tidak mengalami
penurunan yang terlalu besar.
Berikut ini adalah ilustrasi mengenai besarnya
pajak PPH 21 dengan metode gross up:
Tn X Memiliki penghasilan Rp 6.000.000
perbulan dengan status Tn X kawin dengan 1
anak PT XYZ tempat Tn X bekerja
mengikutseratakan Tn X dalam program
jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan
premi jaminan kematian dengan nilai 0,50% dan
0,30% dari gaji. PT XYZ menanggung iuran
jaminan hari tua sebesar 3,70% dari gaji
sedangkan Tn X sebesar 2% dari gaji setiap
bulannya. Disamping itu PT XYZ juga mengikuti
program pensiun untuk pegawai sebesar Rp.
100.000 sedangkan Tn X membayar Rp. 50.000
Gaji

6,000,000.00

Premi Jaminan Kecelakaan
0.50% x 6 .000.000

30,000.00

Premi Jaminan Kematian
0.30% x 6.000.000

18,000.00

48,000.00

Penghasilan Bruto

6,048,000.00

Pengurang :
Biaya Jabatan
5% x 6.000.000
Iuran Pensiun

300,000.00
50,000.00

Iuran Jaminan Hari Tua
2% x 6.000.000

120,000.00

470,000.00

Penghasilan Netto Sebulan

5,578,000.00

Penghasilan Netto Setahun
12 x 5.578.000

66,936,000.00

PTKP

42,000,000.00

Penghasilan Kena Pajak

24,936,000.00

Rumus Gross Up :
(PKP x 5%) / 0.9525

26,179,527.51

Tunjangan
Pajak
digabungkan
penghasilan bruto diperoleh nilai :
Gaji Setahun

dengan
72,000,000.00

12 x 6.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan
0.50% x 72.000.000

360,000.00

Premi Jaminan Kematian
0.30% x 72.000.000

216,000.00

600,000.00

12 x 50.000
Iuran Jaminan Hari Tua
2% x 72.000.000

1,440,000.00

5,640,000.00

Penghasilan Netto Setahun

93,114,527.51

PTKP

42,000,000.00

Penghasilan Kena Pajak

51,114,527.51

Pembulatan

51,114,527.00

PPH Terutang
5% x 50.000.000

2,500,000.00

15% x 1.114.527

167,179.05

Total PPH Terutang Setahun

2,667,179.05

Total PPH Terutang Sebulan
2.667.179,05 / 12

222,264.92

Pembulatan

222,265.00

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa
tujuan dari gross up di dalam perhitungan pasal
21 adalah untuk mencari tunjangan Pajak yang
jumlahnya sama dengan Pajak yang terutang.
Dengan menggunakan rumus ini maka UMKM
dapat membebankan biaya tunjangan Pajak
sebagai Deductible Expenses, sehingga dapat
mengurangi
PPh
badan
UMKM
yang
bersangkutan. Dengan catatan, selama di dukung
adanya perjurnalan biaya tunjangan Pajak di
dalam pembukuan wajib Pajak serta juga
tercantum dalam slip gaji karyawan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan
diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
perlakuan perpajakan laporan keuangan fiskal
yang sudah koreksi fiskal pada laporan
komersialnya di sesuaikan dengan penerapan
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
dan
peraturan
perpajakan.
Dilakukan
pengelompokan pendapatan dan biaya yang
dikoreksi di sesuaikan dengan peraturan
perpajakan yang berlaku umum dan mudah untuk
melakukan koreksi pada akhir tahun. UMKM
selalu mengupdate Peraturan Perpajakan yang
terbaru agar tidak salah dalam cara menghitung,
melaporkan dan membayarkan Pajaknya dengan
cara yang tepat sehingga UMKM dapat
melakukan kewajiban Perpajakannya dengan
baik.

576,000.00

Tunjangan Pajak

26,178,527.51

Penghasilan Bruto

98,754,527.51

Pengurang :
Biaya Jabatan
5% x 72.000.000

Iuran Pensiun

3,600,000.00
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