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Abstrak : Secara teoritis perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian dari 
manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Perencanaan 
pajak merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang 
tidak diatur atau celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan pajak (loopholes).  
Dengan ditetapkannya rasio total benchmarking sampai  pada  tahap  V  yang  terdiri  dari  105  
KLU merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak yang 
disesuaikan dengan KLU perusahaan yang bersangkutan, sehingga bisa terhindar dari 
himbauan dan tahapan konseling. Strategi penghematan pajak yang dilakukan haruslah 
bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi pajak dikemudian hari. Strategi 
penghematan pajak untuk mengefisienkan beban pajak bisa terkait dengan strategi 
penghematan pajak secara umum, strategi untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan 
(PPh) maupun strategi untuk mengefisienkan beban pajak pertambahan nilai (PPN). 
Perencanaan pajak yang dibuat tidak boleh mengabaikan aspek legal formal dan material. 
Perencanaan pajak jangan sampai melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Loopholes, dan Rasio Total Benchmarking. 
 
TAX PLANNING FROM TOTAL BENCHMARKING RATIO ASPECT, ACCOUNTING 

POLICY AND ADMINISTRATION AS TAX SAVING STRATEGY 
 

Abstract : Theoritically tax planning is part of tax management. Tax saving strategy is 
compiled at the time of planning. Tax planning is a legal effort done by taxpayer by 
exploiting thing that do not arranged or loopholes the tax laws. The enactment of the total 
benchmarking ratio reached the fifth  stage consisting of  105 KLU is  an aspect  that  must  be 
considered in the preparation of tax planning matching on company’s KLU to avoid an appeal 
and counseling.Tax saving strategy should be have a legal character to avoid imposition of 
sanction in the next time. Tax saving strategy to efficient of tax burden that can be related to 
tax saving strategy in general, strategy to efficient of income tax burden (Income Tax) and 
also strategy to efficient of value added tax burden (VAT). Tax planning should not disregard 
formal legal and material aspect. Tax planning doesn’t impinge regulation rule of taxation 
applied. 
 
Key Word : Tax Planning, Loopholes, dan Rasio Total Benchmarking. 
 
 
PENDAHULUAN 

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara 
yang penting. Hal ini bisa dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahunnya 
dimana penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan yang paling dominan. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak salah 
satunya adalah program sunset policy (UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 37 A). Pada  
awalnya program sunset policy berakhir pada 31 Desember 2008 selanjutnya diperpanjang 
dengan diterbitkannya PerPu No. 5 Tahun 2008, dengan ditetapkannya PerPu No. 5 Tahun 2008 
menjadi UU No. 16 Tahun 2009, maka program sunset policy berakhir pada 28 Pebruari 2009.  
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Pertumbuhan penerimaan  pajak sebelum dan sesudah program sunset policy akan disajikan 
dalam Tabel 1 berikut : 
 

 
Tabel 1 

Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Indonesia 
Tahun 2005-2010 

 

Tahun 
Total APBN 

 (Triliun Rupih) 
 

Penerimaan Pajak 
(Triliun Rupih) 

 

% 
Penerimaan Pajak 
Terhadap APBN 

Tax Ratio 
(%) 

 

2005 509,6 347,0 68,09  % 12,50 
2006 667,1 409,2 61,34  % 12,30 
2007 757,9 491,0 64,78  % 12,40 
2008 985,7 658,0 66,75  % 13,30 
2009 1.000,8 652,0 65,15  % 12,10 
2010 1.051,1 742,7 70,66  % 12,40 

Tahun 2009 merupakan APBN-P 
Tahun 2010 merupakan anggaran Tahun 2010 
Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 (data diolah) 
 
 Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per 
kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak dalam melaporkan 
peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan 
tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal (Zainie, 2001). Menurut 
Tjakradiwirja faktor penentu keberhasilan pemungutan pajak adalah sistem perpajakan, 
peraturan, aparatur, sistem penunjang (pembukuan dan profesional), masyarakat dan faktor 
ekstern (ekonomi, sosial, kultur, politik, dan persepsi masyarakat) (Yurzal dan Makhfatih, 
2000). 
 Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat 
(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya 
beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) sektor privat. Agar tidak 
terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber 
penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik 
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak 
merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar 
dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang 
baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik 
jika berhubungan dengan pajak, begitu juga sebaliknya. 
 Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh 
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total 
benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 
menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. 
Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut : Rasio Total Benchmarking 
disusun berdasarkan kelompok usaha,  Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang 
berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan, Ada keterkaitan antar rasio 
benchmark, Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang 
dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan 
perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat 
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ketetapan pajak. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada 
benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah 
wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang 
menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. SE-96/PJ/2009 
tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya 
merupakan Total benchmarking I, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 20 
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). SE-11/PJ/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang 
Penetapan Rasio Total Benhmarking II, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 
30 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). SE-68/PJ/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang 
Penetapan Rasio Total Benhmarking III, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 
30 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). SE-105/PJ/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang 
Penetapan Rasio Total Benhmarking IV, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 
20 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). SE-139/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang 
Penetapan Rasio Total Benhmarking V, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 
15 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). 
 Untuk dapat meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 
melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufisme sering disebut 
dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak 
merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajaknya 
berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun 
perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan 
sumber daya secara optimal. 
 Dengan ditetapkannya Rasio Total Benchmarking oleh Direktorat Jenderal Pajak  
merupakan tambahan bahan pertimbangan bagi Wajib Pajak dalam penyusunan perencanaan 
pajaknya. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu 
transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat 
diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah 
pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena 
itu wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) 
secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tax planning adalah proses 
pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor yang material untuk menentukan 
apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, 
operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events 
yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan. 
 Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, beberapa permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah : 
1. Bagaimana membuat perencanaan pajak dengan mempertimbangkan aspek rasio total 

benchmarking sebagai strategi dalam penghematan pajak. 
2. Bagaimana membuat perencanaan pajak dari aspek kebijakan akuntansi dan administrasi 

sebagai strategi dalam penghematan pajak. 
 Tujuan utama dari pada tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana 
membuat perencanaan pajak yang baik tanpa melanggar ketentuan undang-undang sehingga 
dapat dijadikan sebagai strategi penghematan dalam pembayaran pajak perusahaan. 
 
PEMBAHASAN 
 
 Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Sophar 
Lumbantoruan menyatakan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak 
(Lumbantoruan, 1994). Di dalam kamus strategi penghematan pajak (tax saving), selain tax 
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management masih terdapat beberapa istilah lain seperti tax avoidance, tax planning, tax 
mitigation, tax shifting, tax shelter, tax flight, dan tax evasion. Simon James dan Christoper 
Nobes memisahkan antara tax avoidance dan tax evasion (Suandy, 2001). Tax avoidance 
menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan 
(lawful) sedangkan tax evasion berada di luar bingkai peraturan perpajakan (unlawful). Tax 
planning, tax investigation dan tax shelter merupakan penghalusan dari tax avoidance. Tax 
flight umumnya dihubungkan dengan perpajakan lintas batas (cross border taxation). Tax 
shifting biasanya terdapat dalam pajak konsumsi (consumption tax) dengan menggeser beban 
pajak ke depan (forward shifting) atau menggeser beban pajak ke belakang (backward 
shifting) dapat berada dalam tax avoidance dalam pengertian lebih luas dari sekedar 
menghemat pajak yang harus dibayar sendiri atau yang harus dibayar oleh pihak lain. 
 Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak 
dengan illegal, adalah (Suandy, 2001): 
1. Tax required to pay, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin 

besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk 
melakukan pelanggaran. 

2. Cost of bribe, biaya untuk menyogok fiskus, semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus, 
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

3. Probability of detection, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, 
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

4. Size of penalty, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin 
besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

 Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Secara keseluruhan 
manajemen pajak meliputi : perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban 
perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control). Pada umumnya 
penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Kewajiban 
perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu ketidak 
patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun 
sanksi pidana. 
 Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dan payment system. 
Assessment yang berlaku saat ini adalah self assessment dengan kewajiban untuk menghitung 
sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Sedangkan 
payment system yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self payment) maupun 
melalui pemotongan oleh pihak ketiga (with holding system). 
 
a. Perencanaan pajak dengan mempertimbangkan aspek rasio total benchmarking. 
 Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang 
terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-
rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat 
hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun tujuan dari Total Benchmarking adalah menjadi 
pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan WP dan 
membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materialnya. 
Sedangkan manfaat dari Total Benchmarking Supporting tools bagi program intensifikasi / 
penggalian potensi pajak dan Alat bantu dalam penghitungan tax gap.  

Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri 
dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas 
luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang 
digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan 
operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang 
menjadi kewajiban wajib pajak. Rasio-rasio tersebut meliputi :  
1. Gross Profit Margin (GPM)  
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2. Operating Profit Margin (OPM) 
3. Pretax Profit Margin (PPM)  
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)  
5. Net Profit Margin (NPM)  
6. Dividend Payout Ratio (DPR)  
7. Rasio PPN (pn)  
8. Rasio Gaji/Penjualan (g)  
9. Rasio Bunga/Penjualan (b)  
10. Rasio Sewa/Penjualan (s)  
11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)  
12. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)  
13. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)  
14. Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) 

Dengan mengukur rasio GPM, OPM, PPM, CTTOR, NPM, pl, dan bl didapatkan 
gambaran yang utuh mengenai kegiatan/operasi perusahaan dalam suatu tahun pajak 
sebagaimana tercermin dalam Penghitungan Laba Rugi (income statement) perusahaan. 
Pengukuran secara utuh tersebut diperlukan agar aparat pajak dapat melakukan diagnosa 
secara tepat dalam menentukan elemen apa dari penghitungan rugi laba perusahaan tersebut 
yang mengindikasikan ketidakwajaran. 

Rasio-rasio terhadap Laporan Keuangan Wajib Pajak yang merupakan data 
pendukung dalam SPT Tahunan akan dibandingkan dengan rasio-rasio yang terdapat dalam 
rasio total benchmarking yang disesuaikan dengan KLU Wajib Pajak. Hasil perbandingan 
tersebut akan menghasilkan kategori apakah Wajib Pajak termasuk kategori merah (rasionya 
dibawah rasio total benchmarking) yang akan dilanjutkan kepada tahapan konseling sesuai 
dengan Per 70/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak 
Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan. Jika hasil kategorinya Wajib Pajak tidak dalam 
kategori merah maka proses pemanfaatan rasio total benchmarking selesai. Berdasarkan 
pembahasan tersebut dalam perencanaan pajak harus diperhatikan rasio-rasio terkait sehingga 
pada saat penyusunan laporan keuangan yang merupakan data pendukung SPT Tahunan 
sudah sesuai dengan rasio total benchmarking Wajib Pajak diharapkan bisa terhindar dari 
himbauan dan tahapan konseling.  

  
b. Perencanaan pajak dengan mempertimbangkan aspek Kebijakan Akuntansi dan 
Administrasi. 

Di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment, pembukuan 
mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU No. 28 
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia 
wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang 
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Dalam praktek seringkali terjadi ketidak sesuaian antara ketentuan/aturan perpajakan 
dengan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum. Jika terjadi ketidak sesuaian 
antara ketentuan dengan praktek dan atau standar akuntansi, maka undang-undang perpajakan 
mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktek dan standar akuntansi yang lazim. 

Perbedaan antara kebijakan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak dalam 
kaitannya dengan penghitungan penghasilan kena pajak meliputi : sistem pengakuan 
penghasilan dan beban, sistem penilaian persediaan, metode penyusutan, penilaian kembali 
aktiva tetap, dan sewa guna usaha. Untuk itu penggunaan laporan keuangan yang dihasilkan 
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dari praktek dan kebijakan akuntansi komersial perlu dilakukan rekonsiliasi sehingga dapat 
digunakan untuk tujuan pelaporan pajak. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan melakukan 
koreksi fiskal baik yang sifatnya positif dalam artian akan menambah beban pajak maupun 
yang negatif dalam artian akan mengurangi beban pajak. 

Strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal 
untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Penghematan pajak akan 
selalu menganut prinsip “the least and latest” yakni membayar dalam jumlah seminimal 
mungkin dan pada saat terakhir yang sah menurut ketentuan dan aturan perundang-undangan. 
Untuk menghemat beban pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha 
perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan 
dengan perseroan terbatas (PT). Pada perseroan terbatas yang pemegang sahamnya 
perseorangan atau badan tetapi dengan kepemilikan saham yang kurang dari 25% akan 
mengakibatkan pajak penghasilan atas perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat 
penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai 
dividen kepada pemegang sahamnya. 

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan lokasi perusahaan. Untuk daerah-daerah tertentu 
pemerintah memberikan insentif pajak/fasilitas perpajakan seperti penyusutan dan 
amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, 
penundaan dan atau pembebasan pajak 

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan 
potongan atau pengurangan yang diperkenankan atas penghasilan kena pajak oleh 
undang-undang. Dalam peraturan dan undang-undang perpajakan banyak terdapat 
pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Misalnya menjelang akhir tahun 
diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar, maka untuk mengurangi 
jumlah tersebut, perusahaan dapat menguranginya dengan menambah biaya yang dapat 
dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Termasuk dalam hal 
ini adalah biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya 
perbaikan kantor, biaya pemasaran. Maksud pengeluaran ini adalah daripada 
menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak yang lebih besar, lebih baik uang tadi 
digunakan untuk kepentingan perusahaan. 

4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan 
(fringe benefit) sepanjang pemberian tunjangan dan kenikmatan tersebut diperhitungan 
sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.  

5. Pemilihan metode penilaian persediaan yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan. 
Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan 
menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode 
masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga pokok penjualan yang lebih tinggi 
akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih rendah sehingga penghasilan kena pajak 
juga akan menjadi lebih rendah. 

6. Mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) sebagai salah satu 
cara pendanaan aktiva tetap, karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari 
umur aktiva dan pembayaran leasing dapat diperhitungkan sebagai biaya seluruhnya. 
Dengan demikian aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui 
penyusutan jika aktiva yang bersangkutan dibeli secara langsung. 

7. Pemilihan metode penyusutan yang diperkenankan oleh peraturan pajak. Jika perusahaan 
memprediksi laba yang cukup besar maka dapat dipergunakan metode penyusutan saldo 
menurun (declining balance method) sehingga biaya penyusutan tersebut dapat 
mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi 
belum memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah 
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menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method) supaya biaya 
penyusutan dapat ditunda untuk beberapa tahun ke depan. 

8. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek 
pajak. 

9. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk itu wajib pajak harus jeli 
mendapatkan informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. 

10. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak 
dilakukan terhadap wajib pajak yang SPT-nya lebih bayar, SPT-nya rugi, tidak 
memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT, terdapat informasi pelanggaran, dan 
memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (misalnya 
sudah seharusnya dikukuhkan sebagai PKP). 

11. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk 
menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara 
menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 

 
SIMPULAN 
 Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi 
penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Oleh karena itu, penelitian dan 
pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini dengan maksud dapat 
diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan 
perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. 
Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan 
tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang 
tidak diatur (loopholes). 

Rasio total benchmarking merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam 
penyusunan perencanaan pajak. Rasio total benchmarking sudah ditetapkan sampai pada 
tahap V dengan total 105 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Dalam penyusunan perencanaan 
pajak, Wajib Pajak harus memperhatikan rasio-rasio yang sesuai dengan KLU perusahaannya, 
sehingga bisa terhidar adanya himbauan dari KPP dan tahapan konseling. 
 Strategi penghematan pajak untuk mengefisienkan beban pajak menyangkut strategi 
untuk mengefisienkan beban PPh Badan dan PPN. Strategi untuk mengefisienkan beban PPh 
Badan meliputi : pemilihan alternatif dasar pembukuan, pengelolaan transaksi yang 
berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, pemilihan metode penilaian 
persediaan, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud, 
pemberian bonus kepada pembeli, transaksi yang berkaitan dengan withholding tax, 
penyertaan pada perseroan terbatas dalam negeri, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah 
dibayar, permohonan penurunan pembayaran lump-sum, Sedangkan strategi untuk 
mengefisienkan beban PPN meliputi : memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. 
 Terlepas dari berbagai strategi yang disusun, perencanaan pajak yang dibuat 
janganlah sampai mengabaikan aspek legal formal dan material. Perencanaan pajak jangan 
sampai melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
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