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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak sangat berperan bagi suatu negara khususnya dalam bidang 

ekonomi. Berbicara mengenai peran pajak dalam perekonomian, maka erat 

kaitannya dengan pembangunan. Indonesia sendiri merupakan salah satu 

negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. 

Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pembangunan sarana umum, seperti sarana 

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebangainya, yang manfaatnya bisa 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat melancarkan tujuan 

tersebut, maka negara akan mencari sumber dana untuk membiayainya dan 

salah satu sumbernya adalah berasal dari penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007:325), merupakan sumber 

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat 

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 

2020, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri 

atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan 

internasional. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

pajak adalah sumber penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak  

dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang dapat 
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diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai 

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. 

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan 

negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. 

Sedangkan pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara 

yang terdiri dari berbagai jenis pajak dalam negeri di dalamnya, salah satunya 

adalah Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak 

Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai macam jenisnya salah satunya 

21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 

Pasal 24, dll. 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal konsep pemotongan dan 

pemungutan pajak atau biasa disebut dengan pajak potput (withholding tax). 

Dua istilah tersebut sekilas memiliki arti yang sama, namun ternyata berbeda 

dalam penggunaannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan di Indonesia, istilah pemotongan digunakan untuk pengenaan PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sedangkan pemungutan digunakan 

untuk pengenaan PPh Pasal 22. Mesipun tidak dijelaskan secara eksplisit 

mengenai definisi dari pemotongan dan pemungutan, namun secara sederhana 
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pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak 

yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan 

tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap 

penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab 

atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Sedangkan, pemungutan 

pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu 

transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran 

atas perolehan barang (www.news.ddtc.co.id, 2019). 

Laporan Tugas Akhir ini akan berfokus pada pemotongan pajak 

khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Siti Resmi (2014:303), Pajak 

Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun 

badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.  PT. C di 

dalam laporan tugas akhir ini merupakan subjek pajak PPh Pasal 23, 

dikarenakan atas jasa freight forwarding nya sebagai Pengusaha Pengurusan 

Jasa Kepabeanan (PPJK). Menurut Pasal 1 Peraturan  Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan 

Registrasi Kepabeanan yang dimaksud Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas 

kuasa Importir atau Eksportir (Sumadji, 2007: 34).  

http://www.news.ddtc.co.id/
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, PT. 

C dalam melakukan proses pemotongan PPh Pasal 23 dapat menggunakan 2 

metode, yaitu metode reimbursement dan metode reinvoicing. Perbedaan 

utama dari kedua metode tersebut terletak pada dasar pengenaan pajaknya. 

Metode reinvoicing atas dasar pengenaan pajaknya didasarkan pada jumlah 

total tagihan, sedangkan metode reimbursement dasar pengenaan pajaknya 

diperoleh dengan mengurangkan jumlah total tagihan dengan jumlah biaya 

yang direimburse atau diganti. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan dilakukan analisis berupa 

perencanaan pajak kepada PT. C untuk mendapatkan manakah metode yang 

paling menguntungkan atau paling meminimalkan beban pajak yang harus di 

tanggung oleh PT. C dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. 

Maka disusunlah Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Perencanaan 

Pajak Atas PPh Pasal 23 dengan Metode Reimbursement dan Reinvoicing Pada 

PT. C”. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Dasar Hukum 

 Di dalam Laporan Tugas Akhir yang dibuat ini didasari oleh 

peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain: 

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 
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2. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 23, 

tentang objek dan tarif atas Pajak Penghasilan pasal 23 

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan No. 28 

Tahun 2007. 

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, berisi tentang jasa 

lain yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23. 

5. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 74 Tahun 2015, berisi tentang 

penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. 

1.2.2 Jasa Freight forwarding 

 Secara garis besar pengertian jasa freight forwarding terdapat dalam 

Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 74 Tahun 2015, 

Jasa freight forwarding atau jasa pengurusan transportasi adalah usaha 

yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk 

mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman 

dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan 

udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, 

penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, 

penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen 

angkut, pemesanan ruang pengangkut, pengelolaan pendistribusian, 

perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, 

penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan 

penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.  
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 Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

141/PMK.03/2015 Jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk .mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/ 

sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan 

penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/ atau udara, yang 

dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, 

penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian 

dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, 

klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan 

biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut 

sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. 

 Jasa freight forwarding dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Pengusaha 

pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), Jasa pengurusan transportasi murni 

(JPT), Trucking, Pergudangan. PT. C merupakan perusahan yang 

melakukan jasa Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dan 

merupakan salah satu jenis dari jasa freight forwarding. 

1.2.3 Perencanaan Pajak 

 Menurut Erly Suandi (2008:7), Perencanaan Pajak adalah suatu 

proses pengambilan Tax Factor yang relevan dan Non Tax Factor yang 

material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa 

(pihak mana) untuk melakukan tranksaksi, operasi dan hubungan dagang 

yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada Tax Events yang 

serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan. 
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 Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran atau 

perlawanan terhadap pajak secara aktif dan umumnya terdiri dari 2 macam, 

yaitu perencanaan pajak yang legal dan ilegal. Perencanaan pajak yang 

legal (Tax Avoidance) adalah suatu usaha pengurangan pajak secara legal 

yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang 

perpajakan secara optimal, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum 

diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan 

yang berlaku. Sedangkan perencanaan pajak yang ilegal (Tax Evasion) 

yaitu merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar 

peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu dan 

menyembunyikan data (Erly Suandy, 2014: 21). 

1.2.4 Metode Reimbursement 

 Mengacu pada pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 dan ayat (4) huruf d 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, secara tidak 

langsung dijelaskan yang dimaksud metode reimbursement adalah metode 

mencari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dilakukan dengan cara 

mengurangkan jumlah bruto tagihan dengan tagihan pembayaran kepada 

penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya 

yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka 

pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur 

tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia 

jasa kepada pihak ketiga. Dan atas dasar pemungutan pajaknya di ambil  
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dari total tagihan (jumlah bruto) dikurangi jumlah biaya yang direimburse 

atau diganti tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

1.2.5 Metode Reinvoicing 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

141/PMK.03/2015 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa metode reinvoicing 

adalah metode mencari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan 

menggunakan seluruh jumlah bruto tagihan sebagai dasar pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar keseluruhan pembayaran kepada 

penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. C 

dengan menggunakan metode reimbursement? 

2. Bagaimana Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. C 

dengan menggunakan metode reinvoicing ? 

3. Bagaimana dampak dari penggunaan kedua motede terhadap beban Pajak 

Penghasilan Pasal 23 PT. C? 
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1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli 

Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 

23 oleh PT. C dengan menggunakan metode reimbursement? 

3. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 

23 oleh PT. C dengan menggunakan metode reinvoicing ? 

4. Untuk mengetahui manakah metode yang paling tepat digunakan saat 

menghadapi masalah seperti kasus yang diangkat dalam Laporan Tugas 

Akhir ini. 

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis: 

a. Untuk menerapkan teori yang didapatkan semasa perkuliahan di dalam 

dunia kerja. 

b. Menambah ilmu khususnya di bidang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 

Perencanaan Pajak 

c. Untuk mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam 

bidang perpajakan. 

2. Bagi Almamater: 
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a. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khusunya Program 

Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga. 

b. Sebagai tempat untuk memberikan wawasan di bidang perpajakan 

kepada masyarakat melalui mahasiswa. 

3. Bagi Pembaca: 

Dapat dijadikan referensi, bahan bacaan dan litelatur yang bermanfaat 

bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir khususnya di 

bidang Pajak Penghasilan. 

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir 

Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir berisi tentang: 

1. Obyek Tugas Akhir 

a. Bidang : Pajak Penghasilan 

b. Topik : Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 23 dengan  

    Metode Reimbursement Dan Reinvoicing Pada PT. C 

2. Subyek Tugas Akhir 

PT. C di Surabaya (Klien dari Firma Multi Sinergy Consultant) 

3. Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 

Dilaksanakan selama 3 bulan (06 Januari 2020 – 03 April 2020).  


