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BABI 

PENDAHULUAN 

1. J. La tar belakang 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus 

dan berkesinambungan serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik 

materiil maupun spritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggran 

dana yang mcnunjangnya. Sumbcr dana tersebut dapat diperolch dari anggaran 

dana yang menunjangnya. Sumber dana tersebut dapat diperoleh penerimaan 

pemerintah dan pinjaman luar negeri. Pada masa sekarang ini, pemerintah 

berusaha untuk menekan pinjaman luar negeri dengan meningkatkan penerimaan 

pemerintah di berbagai sektor, baik migas maupun non migas. Salah satu yang 

menjadi prioritas dalam usaha ini adalah sektor pajak sepanjang pemungutannya 

masih dapat dijalankan. 

Penerimaan sektor pajak ini merupakan pendapatan potensial bagi negara 

karena pajak mempakan penerimaan yang permanen. Hal ini berarti Pemerintah 

secara tetap dapat memperoleh pajak sepanjang pemungutannya masih dapat 

dijalankan. 

Namun dilain pihak, pajak menjadi beban yang akan mengurangi laba 

bersih perusahaan. Schingga kcputusan bisnis perusahaan ~~bagian hesar 

dipcngaruhi secarn langsung maupun tidak langsung. Suatu keputusa n bis11is yang 

baik bila tidak dihubungkan dengan pajak mcnjadi keputl1san bisnis yang kurang 

baik, begitu juga sebaliknya. 

Kejadian-kejadian seperti ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk 

meminimilisasi beban pajak dapat_dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara 



yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 

melanggar peraturan perpajakan. 

Mcminimalisasi beban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan 

yang sering disebut juga dengan perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan 

pajak secara umum mengarah pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib 

Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih adalam 

bingkai peraturan perpajakan. Hal itu tentunya dapat di asumsikan sebagai usal}a 

positif dimana perusahaan yang memilki orientasi kepada laba dapat 

merencanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat 

waktu sehingga dapat menghindari pemborosan somber daya. 

PT. Putra Darma Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang distribusi pupuk. Kegiatan perusahaan ini yang terus berkembang dari 

tahun ke tahun. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar jumlah laba 

yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan perencanaan 

pajak guna memaksimalkan pengahasilan setelah pajak. Dari uraian diatas, penulis 

tertarik untuk malakukan penelitian yang berjudul : 

"ANALISA J>ENERAPAN PERHlTUNGAN PAJAK DAN 

PERENCANAAN PAJAK PT PUTRA DARi\'IA CF.l\.'IE.RLANG 

PALEMBANG" 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan uraian diatas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut 

1. Apakah perusahaan telah menerapkan kebijakan pajak sesuai dengan 

usahanya dan Undang-Undang Perpajakan serta Peraturan yang berlaku. 

2 



2. Apakah Perencanaan Pajak dapat diterapkan pada perusahaan dan 

bagaimana aplikasinya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pcnelitian ini adalah 

1. Memperluas wawasan perpajakan terutama hal-hal yang berhubungan 

dcngan pcrusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menerapkan perencanaan 

pajak. 

3. Mengetahui sejauh mana peranan perusahaan dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membantu usaha pemerintah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

1.4. Manfaat Pcnelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

t. Memberikan informasi bagi perusahaan mengenai penerapan perhitungan 

dan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

2. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang 

pcnelitian. 

3. Dengan adanya penelitian ini , diharapkan dapat mcnjadi acuan dan 

tambahan penelitian dimasa yang akan datang. 
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1.5. Mctode Pcnelitian 

1.5.1. Rancangan Penelitian. 

Berdasarkan pennasalahan yang akan dibahas, maka jenis penelitian yang akan 

digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilakukan dengan memusatkan perhatian 

pada objek penelitian. 

1.5.2. Lokasi Penelitian 

Pcnelitian dilakukan, pada PT Putra Danna Cemerlang di 

Palembang 

1.5.3. Data dan Metode Pengumpulan Data. 

Penelitian ini bersifat studi kasus sehingga menekankan pada 

pengumpulan data yang diperlukan dan dipelajari mendalam. 

1.5.3.1. Jenis data yang di peroleh dan digali dari sumber utama serta 

memerlukan pengolahan lebih lanjut. 

Data Sekunder iperoleh dan digali dari sumber utama serta 

mcmerlukan pengolahan lebih lanjut. Data ini bernpa scjarah singkat 

perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. 

1.5.3.2.Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 

I. Wawancara : Tanya jawab dengan staff dan pcgawai di bidang 

akuntansi dan pajak pcrusahaan terscbut untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan 

2. Observasi : mengamati objek yang diteliti dengan cermat dan 

mencatat segala data yang diperoleh secara sistematis. 
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1.5.4. Metode Analisis Data 

Metooe Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang dilakukan sccara objektif yaitu dengan 

menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang ada 

pada objek penelitian yang menggunakan cara berfikir deduktif 

yang pada akhirnya nanti alcan dilakukan perbandingan dengan 

teori-teori yang berhubungan. 

1.6. Sisternatika Pembahasan 

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, yang dapat disajikan 

scbagai berikut 

BABI 

BAB ll 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

LANDASAN TEORl 

Bab dua berisi lanclasan teoritis yang digunakan untuk 

memperkuat pembahasan terhadap judul yang diterapkan 

dimana akan dibahas antara lain mcngcnai perpajabn, 

peraturan perpajakan, serta mckanisme dan tahap-tahap 

perhitungan dan perencanaan pajak. 
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BAB Ill 

BABIV 

BABY 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini kondisi umum PERUSAHAAN sebagai objek 

penelitian, mulai dari sejarah didirikannya perusahaan, 

struktur organisasi, bidang bergeraknya serta perlakuan 

perpajakan yang diterapkan dalam perusahaan. 

HASIL PENELITJAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan pembahasan melalui analisis data 

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yang penting yang 

berhubungan dengan permasalahan. 
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