
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara 

terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan 

pembiayaan yang tidak sedikit. 

        Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam 

membiayai pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri yang salah satunya berupa pajak. Pajak adalah 

salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara. 

        Bagi wajib pajak baik perorangan maupun badan, pajak  dirasakan 

sebagai beban karena dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh 

sehingga berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasikan 

beban pajak tersebut. Untuk minimalisasi beban pajak membutuhkan 

langkah-langkah manajemen mulai dari perencanaan hingga pengawasan 

terhadap program pengurangan beban yang harus dilunasi oleh wajib pajak 

perorangan maupun badan. Upaya perencanaan untuk mengurangi beban 

pajak inilah yang dalam perpajakan dikenal dengan nama perencanaan 

pajak (tax planning). Apabila lebih dicermati perencanaan pajak memang 

tidak    dianjurkan   dalam   perpajakan   namun hal tersebut boleh dilakukan  



 

 

 

 

 

asalkan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai upaya 

untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. 

        Pengurangan atau penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan 

cara penggelapan pajak (Tax Evasion) dan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang 

dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal dengan cara manipulasi data. 

Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak tanpa harus 

melanggar ketentuan peraturan perpajakan atau pemanfaatan hal-hal yang 

belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.  

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Perusahaan Rokok Tiga Bola 

Sumber Pucung Malang maka tingginya beban pajak yang harus dibayar 

pada saat laba perusahaan tinggi menunjukkan adanya suatu 

permasalahan yang terjadi dan membutuhkan suatu pemecahan. 

Permasalahan tersebut adalah belum diterapkannya perencanaan pajak 

sebagai usaha untuk menghemat beban pajak yang terutang pada negara. 

Oleh karena itu, penulis berkeinginan menyusun skripsi dengan judul 

“Efektivitas Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Penghasilan 

Sebagai Dasar Penghematan Pembayaran Beban Pajak Pada 

Perusahaan Rokok Tiga Bola Sumber Pucung Malang” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  



 

 

 

 

 

Bagaimanakah Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang 

dapat dilakukan perusahaan agar dapat menghemat pembayaran beban 

pajak pada negara tanpa melanggar Undang-undang Perpajakan 

khususnya pajak penghasilan.  

C.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas Perencanaan Pajak 

2. Untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pajak dapat menghemat 

pembayaran pajak. 

3. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

perusahaan berhubungan dengan pembayaran pajak. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui 

sampai sejauhmana relevansi antara teori dan praktek yang diterapkan 

pada perusahaan dalam bidang perpajakan, khususnya Perencanaan 

Pajak (Tax Planning). Dan untuk melatih penulis dalam merumuskan 

suatu permasalahan serta memberi usulan penyelesaian masalah. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memberikan informasi dan saran sebagai dasar pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 



 

 

 

 

 

khususnya perencanaan pajak agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca lain 

sebagai sumbangan untuk dapat menambah perbendaharaan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang perpajakan.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


