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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1. Perencanaan Pajak 

Menurut Erly Suandi (2016) perencanaan pajak merupakan  langkah 

awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan 

perncanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimulkan beban pajak. 

Menurut Resmi (2003) perencanaan pajak dapat di artikan sebagai 

upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara 

mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh 

perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Zain (2008) secara garis besar perencanaan pajak (tax 

planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok 

wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak 

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang 

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. 

Menurut Tjahjono (2005) perencanaan pajak diartikan sebagai proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian 

rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun 
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pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini di 

mungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Erly Suandy (2016) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan 

dalam suatu perencanaan pajak (tax planning):  

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan 

pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, 

bagi wajib pajak merupaka resiko pajak (tax risk) yang sangat 

berbahaya dan menimbulkan ancaman keberhasilan 

perencanaan pajak tersebut. 

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan 

menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

3. Bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya surat 

perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya. 

Perencanaan pajak merupakan suatu bagian dari manajemen pajak suatu 

perusahaan, dan dalam melakukan manajemen pajak ada beberapa tahapan-

tahapan yang penting yang harus diperhatikan. 

 Menurut Erly Suandy (2016) “Dalam arus globalisasi dan tingkat 

persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu 

perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan pajak perusahaan 

secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat 

local maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai 
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dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilalukan melalui 

beberapa tahap.” 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak adalah : 

1. Menganalisis informasi yang ada. 

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan besarnya pajak. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. 

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencanan pajak. 

5. Memutakhirkan rencana pajak (Barry Spitz,1993) 

Dapat di simpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu upaya 

wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan 

meminimalkan pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar 

ketentuan yang telah di tetapkan dalam  peraturan perpajakan  atau 

undang-undang perpajakan. 

2.1.2 Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro (2011)  pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Menurut P. J. A Adriani (dalam Waluyo 1991), yaitu iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranumum 

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
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Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) yaitu iuran wajib berupa 

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum. 

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 “pajak 

adalah kontribusi wajib kepada 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.” 

Menurut Herry Purwono (2010) dari berbagai pengertian pajak yang 

dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang 

terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada ciri pajak 

yang melekat yaitu: 

1. Iuran atau konstribusi wajib rakyat kepada negara. 

2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga 

bersifat memaksa. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat 

ditunjuk. 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan 

dengan penyelenggaraan pemerintah.  

5. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan 

pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Secara garis besar pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara guna 

keperluan negara dan akan kembali lagi ke rakyat sebagai fasilitas yang 
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dapat dinikmati dalam hal fasilitas jalan, bentuk pembangunan  maupun 

pendanaan kegiatan pemerintah untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 

2.1.3 Aset Tetap 

Menurut PSAK No. 16 (revisi 2011) aset tetap adalah asset berwujud 

yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan 

jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Berdasarkan definisi diatas, suatu asset berwujud yang dimiliki dan 

digunakan dalam operasi usaha dan tidak dijual kembali, bersifat jangka 

panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. 

Menurut PSAK No. 16 (revisi 2011) untuk dapat dikapilasisasi ke 

dalam asset tetap, biaya perolehan awal asset tetap harus memenuhi dua 

kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis asset akan 

mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehan dapat 

diukur secara andal. Yang termasuk dalam komponen biaya perolehan asset 

tetap meliputi biaya perolehan, biaya yang dapat diatribusikan dan estimasi 

biaya pembongkaran dan biaya pemindahan aset tetep dan restorasi lokasi. 

Yang dimaksud dengan biaya yang diatribsikan langsung meliputi: 

a) Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsungdalam 

pembangunan atau akuisisi aset tetap, 

b) Biaya penyiapan untuk pabrik, 

c) Biaya penanganan dan penyerahan awal, 

d) Biaya perakitan dan instalasi, 
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e) Biaya pengujian aset, 

f) Komisi professional. 

Pengakuan biaya perolehan asset tetap menurut UU PPh, harga 

perolehan suatu aset diatur sebagai berikut: 

a. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual 

beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah 

yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan 

apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang 

seharusnya dikeluarkan atau diterima. 

b. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi 

tukar‐menukar harta adalah jumlah yang seharusnya 

dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. 

c. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam 

rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang 

seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, 

kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

d.  Apabila terjadi pengalihan harta: 

1) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar 

penilaian bagi yang menerima pengalihan sama 

dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan 
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pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak; 

2) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian 

bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai 

pasar dari harta tersebut. 

e. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan 

yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta 

tersebut. 

f. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan 

harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang 

dilakukan secara rata‐rata atau dengan cara mendahulukan 

persediaan yang diperoleh pertama. 

Biaya Selanjutnya, jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi 

kriteria kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke 

perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara 

andal, maka biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. 

Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak memenuhi dia kriteria di atas, 

maka biaya tersebut langsung dibebankan misalnya biaya perawatan sehari-

hari. 

Pengukuran Setelah Pengakuan, pada dasarnya aset tetap dapat diukur 

melalui dua model, yaitu cost model atau revaluasian model. Pada model 

cost/biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi 
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penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model 

revaluation, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang 

terjadi setelah tanggal revaluasi. Yang dimaksud penyusutan adalah alokasi 

sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu 

aset selama umur manfaatnya (useful life). Penyusutan dimulai pada saat 

aset tersebut SIAP digunakan, yakni pada saat aset berada di lokasi dan 

kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan 

dan maksud manajemen. Tidak ada definisi yang lebih jelas mengenai 

penjabaran kata SIAP pada paragraf tersebut, mengingat PSAK saat ini 

menganut principal base, bukan lagi rule base. Oleh karena itu definisi 

SIAP tersebut pada dasarnya diserahkan kepada manajemen. 

Penyusutan aset dihentikan ketika aset tersebut diklasifikasikan 

sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (ATUD) atau dihentikan 

pengakuannya. Implikasi dari ketentuan ini, penyusutan tetap harus 

dilakukan sekalipun aset tersebut sedang tidak digunakan atau dihentikan 

penggunaannya, kecuali apabila penyusutan dihitung dengan metode unit 

produksi. Khusus untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan harus 

diperlakukan sebagai ASET TERPISAH walaupun diperoleh sekaligus. 

Menurut UU PPh, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya 

pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, 

penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 



19 
 

 
 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta 

yang bersangkutan mulai menghasilkan. 

Terdapat perbedaan definisi menurut PSAK 16  (revisi 2011) dan 

menurut UU PPh mengenai kapan penyusutan harus dilakukan. Menurut 

PSAK penyusutan dilakukan ketika aset siap digunakan, sedang menurut 

UU PPh penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali 

untuk bulan yang dalam proses pengerjaan, penyusutan dilakukan pada 

bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Entitas diperkenankan 

melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut siap digunakan, namun 

harus dengan seizin Dirjen Pajak. Sehingga akan timbul kondisi dimana 

menurut PSAK belum boleh disusutkan (karena aset belum siap digunakan) 

namun sudah boleh disusutkan menurut UU PPh. 

2.1.4 Financial Leasing 

Berdasarkan PSAK No. 30 Tentang Standar Akuntansi Financial 

Leasing atau Sewa Guna Usaha (2002), dalam menentukan jenis sewa guna 

usaha pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi. 

Suatu transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua 

syarat-syarat berikut ini: 

Lesse memiliki hak opsi untuk membeli asset yang 

disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang 

telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 

Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan 

nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan harga perolehan barang 

modal serta bunganya sebagai keuntungan lessor (full payout lease). Masa 
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sewa guna minimum dua tahun, apabila salah satu syarat di atas tidak 

terpenuhi, transaksi tersebut dikelompokan sebagai sewa menyewa biasa 

atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. 

Menurut Erly Suandy (2016) sewa guna usaha (leasing) adalah suatu 

kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lesse (pengguna 

barang modal); lessor memberikan hak kepada lesse untuk menggunakan 

barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala 

dari lessor yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan 

lessee, lessee dapat diberikan hak opsi (option right) untuk membeli barang 

modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas 

barang modal terus menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak. 

Sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial leasing adalah sewa 

guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai 

hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang 

disepakati. 

Perlakuan perpajakan atas alternatif pembiayaan sewa guna usaha 

(leasing) bagi lessee ditentukan bahwa selama masa sewa guna usaha, lessee 

tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewaguna- 

usahakan. Penyusutan baru dapat dilakukan setelah lessee menggunakan hak 

opsi untuk membeli barang modal. Untuk perpajakan tidak ada satu pihak 

pun yang diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas aktiva yang di 

sewaguna- usahakan (Lumbantoruan, 1999). 

Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal 

tersebut, lessee dapat melakukan penyusutan. Dasar penyusutan adalah nilai 
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sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. Nilai residual 

menurut ketentuan fiskal adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa 

guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa 

sewa guna usaha. Karenanya harta tersebut tidak boleh disusutkan oleh 

lessee, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh 

lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna 

usaha dengan hak opsi. Pembayaran sewa guna usaha di sini meliputi bunga 

dan angsuran dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang 

ditentukan dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi, pihak fiskus 

akan melakukan koreksi terhadap pembebanan biaya sewa guna usaha 

(Lumbantoruan, 1999).   

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, 

leasing dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya 

penghematan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah 

biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena 

pajak. Dengan leasing, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh lease 

fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang harus dikeluarkan 

tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan, maka biaya leasing akan 

lebih mahal dibandingkan dengan pembelian secara tunai, tetapi 

penghematan pajaknya jauh lebih besar kerena semua lease fee dapat 

dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (lease term) lebih pendek 

dari umur ekonomis Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosit (2013). 



22 
 

 
 

Keuntungan dari sewa guna usaha adalah pemilik dapat memasukan 

semua lease fee berikut bunga leasing dapat diakui sebagai biaya untuk 

mengurangkan penghasilan bruto. 

2.1.5 Perlakuan Perpajakan Untuk Transaksi Financial Leasing 

Dalam pasal 2, 3, dan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1169/KMK.01/1991 kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai 

finance lease (sewa guna usaha dengan hak opsi) maupun dengan operating 

lease (sewa guna usaha tanpa hak opsi). Sewa guna usaha digolongkan 

sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut in: 

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha 

pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat 

menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor, 

2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun 

untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal 

golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. 

3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi 

lessee. 

Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi 

lessee yang melakukan transaksi financial lease sebagai berikut: 

a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal 

yang disewa guna usahakan sampai saat lessee membeli 

barang tersebut. 
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b. Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang 

modal yang disewa guna usahakan, lessee boleh melakukan 

penyusutan dengan dasar, yaitu harga opsi barang modal 

yang bersangkutan. 

c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang 

oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee. 

d. Dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang 

ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan 

biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya 

sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan 

apabila terjadi karena force majeur, gagal bayar, ataupun 

pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan 

tidak hubungan istimewa antara lessor dengan lessee. 

e. Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

pembayaran sewa guna usaha. 

2.1.6  Kredit Bank 

Kredit berasal dari bahasa yunani credere yang berarti kepercayaan 

atau dalam bahasa latin credo, maksudnya adalah apabila seseorang 

memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. 

Menurut Hasibuan (2008) Kredit adalah semua jenis pinjaman 

yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati.  
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Menurut Kasmir (2008) kredit adalah kepercayaan pemberi kredit 

kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan 

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti 

menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar 

kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 

Menurut Kasmir (2016) dalam praktinya tujuan pemberian kredit 

adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk 

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka 

pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

Pasal 1 angka 11 “kredit Bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

 Kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur unsur 

sebagai berikut: 

a) Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam; 

b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar yang 

disepakati; 

c) Jangka waktu tertentu; 

d) Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian 

keuntungan ; 

e) Risiko dan; 
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f) Jaminan dan atau agunan (jika ada). 

Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 

uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan 

nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian kredit tercakup 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta 

bunga yang tetapkan bersama. 

 Dapat di simpulkan bahwa kredit bank adalah salah satu fasilitas 

yang ditawarkan oleh pihak bank dalam hal penambahan modal dari pihak 

eksternal yang dapat di gunakan untuk menambah modal debitur. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai perencanaan pajak 

sehubungan dengan pembiayaan aset tetap secara kredit maupun leasing, 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

1 Irwan (2012) Analisa Komparasi 

Kredit Bank Versus 

Financial Leasing 

Untuk 

Mengefisiensikan 

Beban Pajak Atas 

Perolehan Aktiva Tetap 

(Studi kasus pada 

perusahaan percetakan) 

Fenomena tingkat 

bunga leasing yang 

lebih besar yaitu 14% 

pertahun dibanding 

dengan kredit bank 

yang  sebesar 12%, 

tidak serta merta 

menjadikan alternatif 

leasing menjadi lebih 

besar pembiayaannya. 
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Kalkulasi alternatif 

leasing jelas lebih 

murah sehingga lebih 

menguntungkan. 

2 Bagus Wasis 

Santoso, 

Muhammad 

Saifi dan 

Nengah 

Sudjana(2016) 

Analisis Perbandingan 

Pendanaan Leasing dan 

Hutang Jangka Panjang 

Dalam Pengadaan 

Aktiva tetap (studi 

kasus pada PO. Anto 

wijaya Tour Ponorogo) 

Hutang Jangka panjang 

menghasilkan present 

value cash outflow 

lebih besar sedangkan 

leasing menghasilkan 

present value cash 

outflow lebih rendah 

dan lebih 

menguntungkan. 

3 Daniel 

Benyamin de 

Poere, Siti Ita 

Rosita (2013) 

Tinjauan Perencanaan 

Pajak  Sehubungan 

Pembelian Aktiva Tetap 

Berwujud  Secara 

Tunai, Kredit dan 

Leasing 

Alternatif pembiayaan 

melalui tunai 

merupakan alternatif 

yang memiliki nilai 

penghematan pajak 

terbesar dibandingkan 

pembiayaan dengan 

cara kredit bank dan 

pembiayaan secara 

sewa guna usaha 

(leasing). Biaya 

perolehan aktiva tetap 

berwujud 

yang dikeluarkan 

secara tunai jauh lebih 

kecil dibandingkan 

dengan kredit maupun 

sewa guna usaha 

(leasing). 
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4 Dian Aulia 

Ulhusna (2013) 

Analisis Perencanaan 

Pajak atas Perolehan 

Alat Berat Serta 

Pengaruhnya Terhadap 

Laba Kena Pajak DAN 

PPh Terutang (STUDI 

KASUS PADA PT 

APMS) 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan pada 

alternatif leasing 

dengan hak opsi, biaya 

yang dikeluarkan untuk 

perolehan aktiva lebih 

besar karena biaya 

yang dibebankan 

adalah total 

keseluruhan biaya 

leasing dan biaya 

bunga sehingga 

mempengaruhi 

besarnya laba kena 

pajak menjadi lebih 

kecil dan juga 

berpengaruh terhadap 

PPh terutang yang 

ditanggung perusahaan 

pun menjadi lebih kecil 

sedangkan alternatif 

kredit bank biaya yang 

dapat dibebankan 

hanya biaya bunga dan 

biaya penyusutan 

sehingga laba kena 

pajak perusahaan 

menjadi lebih besar dan 

juga PPh terutang yang 

ditanggung perusahaan 

pun menjadi lebih 

besar.   
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5 Yolanda C 

Katuuk (2013) 

Analisis Perencanaa 

Pajak Melalui 

Revaluasi Aktiva Tetap 

Pada PT. Angkasa Pura 

I (Persero) Bandara 

Sam Ratulangi 

Revaluasi aktiva tetap 

secara umum akan 

menghasilkan kenaikan 

nilai pasar wajar yang 

merupakan nilai  

aktiva  pada  tahun  

berjalan  dan  biaya  

diamortisasi  aktiva. 

Kenaikan  biaya  

amortisasi  akan 

menurunkan  laba  

usaha yang berdampak 

pada pengurangan 

beban PPh badan. Pada 

aktiva  tanah,  tidak 

dapat menghemat pajak  

karena aktiva tanah 

tidak dapat 

diamortisasi, 

sedangkan untuk aktiva 

berwujud lainnya dapat 

menghemat pajak  

karena pada aktiva 

tersebut dapat 

diamortisasikan.   

 

Sumber : Diolah Peneliti, April 2018. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis  

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono (2011) mengemukakan bahwa, 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

brhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pondasi 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman 

yang saling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu 

bentuk proses dari keseluruhan penelitian. Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai komparasi kredit bank dengan financial leasing atas 

perolehan asset tetap untuk mengefisiensikan beban pajak atas perolehan 

asset tetap pada PO. Agung Jaya Semarang. Adapun kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Diolah Peneliti, April 2018.  

 

 

 

 

 

 

Pengadaan Aset Tetap PO. 

Agung Jaya kota Semarang 

Perencanaan Perpajakan  

Pengadaan Aset Tetap 

dengan Kredit Bank  

Pengadaan Aset Tetap 

dengan Financial Leasing 

Efisiensi Beban Pajak atas 

Perolehan Aset Tetap 

 



 
 

 
 

 


