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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan Internasional adalah hubungan kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain (dapat

berupa antar perorangan, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah

suatu negara dengan pemerintah negara lain) yang diwujudkan dengan adanya

proses pertukaran barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan

ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan dan keuangan, namun

dewasa ini lebih pada aspek produksi dan pemasaran. Selain itu, terjadi pula sikap

saling ketergantungan perekonomian antar negara satu dengan negara lain. Sikap

saling ketergantungan tidak hanya terjadi antara negara maju, namun juga antara

negara berkembang dan negara maju.

Dalam perdagangan internasional, kegiatan menjual barang dan jasa yang

diproduksi di negara asal ke negara lain mengacu pada ekspor. Sedangkan

kegiatan membeli atau mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi di negara

asal ke negara lain mengacu pada impor. Indonesia terlibat secara aktif dalam

kegiatan perdagangan internasional, walaupun dikenal sebagai negara yang kaya

akan hasil bumi, Pemerintah masih melakukan impor dalam pemenuhan

kebutuhan di dalam negeri. Impor yang sering dilakukan antara lain barang-

barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Impor
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terjadi karena barang yang dibutuhkan tidak dapat dihasilkan atau yang sudah

dapat dihasilkan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, pengusaha-pengusaha di Indonesia

dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor

maupun impor baik dari segi peraturan-peraturan yang selalu diperbaharui

terutama berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan maupun

perpajakan. Hal ini dkarenakan kondisi arus barang keluar dan masuk berlangsung

sangat cepat. Kemudahan di bidang kepabeanan, dan perpajakan dirasa perlu

diberikan Pemerintah kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia dalam rangka

meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global dan akan memberi

pengaruh terhadap cash flow perusahaan.

Di Indonesia, peran pajak sangat besar bagi pembangunan nasional.

Pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada Direktorat Jenderal

Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan

pendapatan negara sebagai penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Selama 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan pajak

mengalami peningkatan. Data penerimaan negara dari tahun 2011-2013 dapat

dilihat pada tabel 1.1. Kebutuhan belanja negara yang juga semakin meningkat

membuat peningkatan penerimaan perpajakan sangat penting sebagai sumber

utama pendanaan negara. Kebutuhan akan meningkatnya realisasi penerimaan

perpajakan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menggali

potensi perpajakan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS BEBAN PAJAK DAN BEA  
MASUK TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN FASILITAS KITE ATAU 
MENJADI KAWASAN BERIKAT DAN PENGARUH TERHADAP CASH FLOW (STUDI KASUS PT X PASURUAN)

FANI TRI HANDAYANI



3

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang

terutang 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 rakyat.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2011-2013 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Data Pokok APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dengan makin ketatnya persaingan khususnya perusahaan sejenis, menuntut

setiap perusahaan harus memperhatikan hambatan-hambatan yang terjadi dan

peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, baik dari dalam perusahaan maupun

dari luar perusahaan. Perusahaan harus dapat beradaptasi secara cepat dan dengan

segera melakukan perubahan berbagai kebijakan baik dalam bidang pelayanan,

kebijakan penjualan, maupun kebijakan perpajakan.
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Salah satu fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Secara umum

perencanaan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan tujuan

organisasi (perusahaan). Dalam sebuah perencanaan terdapat penyajian strategi,

tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai

tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen

perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka

panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham. Salah

satu perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah

mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi seluruh wajib pajak, pajak

dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-

strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang

dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning). Tax planning

merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi

jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Fasilitas merupakan kemudahan yang ditawarkan kepada pengusaha dengan

tujuan untuk memperlancar proses kegiatan usaha dan memberikan dampak

positif bagi usahanya. Dalam rangka meningkatkan investasi dan untuk

peningkatan ekspor, pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan

dan perpajakan pada perusahaan yang ada di Indonesia. Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003  merupakan

salah satu wujud upaya pemerintah guna mendorong peningkatan ekspor dengan

diberikan fasilitas Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE) bagi para
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pengusaha dengan memberikan kemudahan pada saat impor yaitu dengan

Pembebasan pembayaran Bea Masuk dan Penangguhan PPN apabila terhadap

barang jadi yang mengandung komponen bahan impor tersebut  diekspor secara

keseluruhan. Sedangkan kriteria pengusaha yang dimaksud dalam Keputusan

Menteri Keuangan tersebut adalah yang memenuhi kategori pengusaha yang

importir, eksportir sekaligus produsen. Keputusan tersebut diharapkan mampu

mendorong kegiatan ekspor berbagai komoditi dengan pemberian  fasilitas

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat menjelaskan bahwa Kawasan Berikat

adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di

dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan,

kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal,

pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang

dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya

terutama untuk tujuan ekspor. Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat

mendapatkan perlakuan kepabeanan, cukai dan perpajakan yang berbeda dengan

perusahaan lainnya. Beberapa fasilitas atau kemudahan yang didapat sebagaimana

terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

120/PMK.04/2013 tentang Kawasan berikat, pada pasal 14 disebutkan bahwa

diantaranya berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut
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PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

serta PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk setiap pemasukan

barang ke dalam Kawasan Berikat baik berupa bahan baku, bahan penolong,

mesin dan barang hasil produksi perusahaan dari luar Kawasan Berikat untuk

digabung dan diolah lebih lanjut dalam Perusahaan di Kawasan Berikat.

Fasilitas KITE dan Kawasan Berikat mempunyai persamaan yang

memungkinkan pengusaha mengimpor bahan baku dengan mendapat pembebasan

bea masuk, dan PDRI kemudian mengolah dan mengekspor hasil olahannya.

Disamping itu, kedua jenis fasilitas ini juga mempunyai perbedaan yang masing-

masing terdapat keuntungan dan kerugian yang didasarkan pada tipe operasi

perusahaan. Pada umumnya pengusaha belum mengetahui dengan benar

keuntungan dan kerugian masing-masing fasilitas sesuai dengan apa yang

dibutuhkan perusahaannya. Hal ini dibuktikan pada kesempatan training yang

diikuti PT “X” dan pengakuan perusahaan-perusahaan yang mengikuti kegiatan

tersebut.

Terkait dengan fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang ditawarkan

pemerintah, PT. “X” merupakan Pengusaha yang mendapatkan fasilitas KITE

Pengembalian yang terletak di Pasuruan. PT.“X” bergerak di bidang industri

tekstil untuk kesehatan yang sudah memasarkan produknya yang sebagian besar

di ekspor, diantaranya ke Jepang dan China dan ke pasar lokal Indonesia.

Mengingat ada beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Pemerintah dan setelah

memahami keuntungan dan kerugian lebih mendalam dengan mengikuti training,

fasilitas Kawasan Berikat dirasa lebih menguntungkan untuk tipe operasi
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perusahaan PT “X” dimana penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, dan

tidak dipungutnya PDRI yang sebagian tidak dimiliki Fasilitas KITE

Pengembalian akan memberikan cash flow bagi perusahaan dan dapat

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tujuan pengembangan perusahaan dalam

bidang produksi yang mana hal ini tidak terlepas dari peningkatan Quality Control

untuk menghasilkan produksi yang lebih baik dan berkualitas tinggi, sehingga

akan meningkatkan laba (profit) bagi perusahaan yang merupakan tujuan

utamanya. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya

maka PT “X” ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Keinginan PT “X” untuk beralih menggunakan Fasilitas Kawasan Berikat

didukung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat, bahwa Perusahaan penerima fasilitas

pembebasan atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk

diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor,

dapat beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya ada ketertarikan

untuk meneliti apakah pemberian Fasilitas Kawasan Berikat pada PT “X” akan

lebih menguntungkan daripada Fasilitas KITE Pengembalian yang selama ini

digunakan oleh PT “X”, sehingga judul penelitian yang diambil adalah “Analisis

Penerapan Tax Planning Atas Beban Pajak dan Bea Masuk Terhadap

Pengambilan Keputusan Antara Menggunakan Fasilitas Kite Atau Menjadi
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Kawasan Berikat dan Pengaruh Terhadap Cash Flow (Studi Kasus PT X

Pasuruan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Manakah yang lebih menguntungkan antara menggunakan fasilitas KITE

atau menjadi fasilitas Kawasan Berikat dan pengaruh terhadap cash flow

perusahaan?

2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

147/PMK.04/2011 atas Perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau

pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah,

dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor,

dapat beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mana yang lebih menguntungkan antara menggunakan

fasilitas KITE atau menjadi fasilitas Kawasan Berikat dan pengaruh

terhadap cash flow perusahaan.

2. Mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

147/PMK.04/2011 atas Perusahaan penerima fasilitas pembebasan

atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk
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diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk

diekspor, dapat beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat

atau PDKB.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan baik bagi peneliti pada khususnya, dan umumnya bagi para

pembaca mengenai fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang dapat

dimanfaatkan pengusaha yang bergerak di bidang eksportir dan/atau

importir.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan

para Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan

fasilitas kepabeanan dan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam memanfaatkan fasilitas kepabeanan

dan perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

1.5. Sistematika Skripsi

Bab 1 : Pendahuluan

Fasilitas merupakan kemudahan yang ditawarkan kepada pengusaha

dengan tujuan untuk memperlancar proses kegiatan usaha dan

memberikan dampak positif bagi usahanya. Dalam rangka meningkatkan

investasi dan untuk peningkatan ekspor, sebagai fungsi regularend,
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pemerintah memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan

perpajakan pada perusahaan yang ada di Indonesia. Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003

merupakan salah satu wujud upaya pemerintah guna mendorong

peningkatan ekspor dengan diberikan fasilitas Kemudahan Impor Untuk

Tujuan Ekspor (KITE) bagi para pengusaha dengan memberikan

kemudahan pada saat impor yaitu dengan Pembebasan pembayaran Bea

Masuk dan Penangguhan PPN apabila terhadap barang jadi yang

mengandung komponen bahan impor tersebut  diekspor secara

keseluruhan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

menjelaskan bahwa Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat,

atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan

kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang

bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan

akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan

bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang

hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang

Kawasan Berikat, bahwa Perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau

pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah,
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dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor,

dapat beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis mengaitkan teori-teori yang ada dengan penelitian

yang dilakukan yaitu terkait dengan beban pajak, bea masuk, pengaruh

cash flow dan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada

pengusaha yang khususnya bergerak di bidang ekportir dan/atau importir

serta bagaimana perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau

pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah,

dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor,

beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang

dilakukan, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di PT “X” yang

merupakan salah satu perusahaan di Kawasan Industri yang bergerak di

bidang industri tekstil untuk kesehatan. Sumber data yang digunakan

oleh penulis adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

perusahaan baik secara wawancara maupun observasi. Serta data

sekunder atau data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta

dijelaskan pula mengenai metode pengumpulan data dan teknik

analisisnya.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan
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PT “X” merupakan perusahaan pengguna Fasilitas KITE Pengembalian

yang terletak di Kawasan Industri, Pasuruan. Perusahaan ini bergerak di

bidang industri tekstil untuk kesehatan. Sebagai perusahaan pengguna

Fasilitas KITE Pengembalian, selain menjual produknya secara ekspor,

PT.”X” juga menjualnya ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

Dalam bab ini dilakukan penghitungan perbandingan beban pajak dan

bea masuk yang dikenakan dengan pemanfaatan Fasilitas KITE

Pengembalian dengan Fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan aturan

yang berlaku dan pengaruh terhadap cash flow perusahaan serta

kelebihan dan kelemahan penggunaan masing-masing Fasilitas

Kepabeanan dan Perpajakan tersebut.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisikan kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah

dirumuskan disertai dengan saran-saran yang bisa dijadikan bahan

evaluasi perusahaan. Kesimpulan dan saran yang disampaikan pada bab

ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan

dalam pada bab 1, yaitu mengenai manakah yang lebih menguntungkan

PT “X” antara menggunakan fasilitas KITE atau menjadi fasilitas

Kawasan Berikat dan pengaruh terhadap cash flow perusahaan serta

bagaimana cara perusahaan penerima fasilitas KITE beralih status

menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
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