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? S.pt"o,to 20t8, peuierintah mengefuarkan
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1air,, Urrdang-Undang No. -36 

Tahun 20ffi ten-tang perubri,han keempat ata3 Undang_Undang
No. 7 Tahun t9T f"*g paiak fenghasilan
yang mulai diberlakukan t 
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Dari segi ekonorri, paiak
merupafon peumaanan sumber
daya 'dari selftor privat (Irerusa-
hailD ke sektor publflc peurinaa-
han sumber daya bsebut al<arr
meuipengadhi daya beli Wictin-
sing powr) ahupun kerrampuan
belan a (spnafug paer) dari sektor
privat Agar tidak E+di gangguan
yang s€rftls kepada falannya penr-

fhaarr' mal<a pelnenuhan k*uii-
ban perpaiakan harus dikelola
dengan baik (Flutagaol, m).

Bagi Negafi, IraFk adateh
sahh satu sumber penerimaan
penting yang diguakan untuk
ppbi"yai pengeluaran Negara,
baik pengeluaran mtin ma"p*,
pengeluaran pembangunarL SeU"_
Iifnya bagi patrsatuaaA paiak
merupakan beban yang alan
mengurangr laba bersih, setringga
perusahaan mempunyai kecende_
rungan untuk merrbayar kewaii-
ban P4ak .tengafl ,ufiIeh scmini-
mal mungkin (tviad.us, 2004).

Usaha pengurangan atau
penghematan beban paiak dapat
dilaksanakan dengan canu 

-l"i9d y*g rcih aaa a"fam bingloi
Peraturan Peqpalrkan sampai p"a"
yang melanggar psaturan penre
faftiilL Iryala dalam melaklrkan
pengheuratan pajak secara l"g"l
dapat dilakukan melahri uraraie_
men pajak (tar nnugenm|. M";-
iemen paiak ini erdiri dari pererr_
c.uuum paiak (tax plmining), pelak_

Try"" kewajiban p€qpaialon (far
mplemerffiion), dan pengerrdali,an
parak (torolt/rm/;\

Percncanaan parak mempa-
I<an langl€h awal dalam p*rgh*
matan papk Tuiuan dari permca_

laan pajak adalah merekayasa agar
beban l*rq diturbulkan d*i p.i"t
d.p"t dihkan senerrdah 

"r""gi.i"dengan meuranfaa*an p"*tI*rr
yangada. Pererrcanaan pai* dapat
berkonotasi positif seUagai p*r*-
canaan pemeruhan kewajiban per-
palakan secara lengkap t""u, arn
tepat waktu setringga dapat memg_
hin&ri peurboroean **U", au.i"
secara optimal (Niswonger, 1lggg)'.

Perrelitian ini menrbahas
terrtang perencanaan paiak dengan
setuilg pada Rria,ah saldt Eiu
{. rgr+ Surabaya, yang bergerak
o. uale iasa pelayanam -"ry.-rakat, lihususrya di bidang keseita_
tart. Pihak rumah sakit tersebut
botrpaya m€uriilfuEltan iumlah
Paiak Penghasilan )rang diU.y*
kepada peurerintatr-ddgar, 

";ry*T"r"" paiak penghasitan,
yaifu dengan cara memilih bebe
raln alternatif metode perhihrngan
paiak yang a*an mearOeri cfi$Asi
bi"y tarrpa harus melanggar pera-

.hu= Pelundang-Undangan yang
berlaLu. Paiak penghasflan i"g" ail
IT1k " atas penghasilan yaurrg
diterha oletr loryawaru D;rIa;
yemotongan paiuk penghasilan
xatraltan, terdapat tiga mebde,
yaitu 

-paink 
pqnghasilan loryawan

/angdibayarkan oleh perusahaan
(metode ryt4, puo,U*iurr tunia_

lgdt - 
paFI( kepada karyawan

(metode grcsuryl, dan karyawan
mengaggung sendiri beban paiak_

ly: (metode gzoss). pada perreliiian
eali ini hanya akan *rrUrfia"
mebde nctb dat .grosury pph
Pa:aI n, *h,,Icalena iitu **ggo-
nak.a1 msde g?oss;"&a -frr_rangi jumtah gap unhrk karyawaru

120 AE I{andayani & y.N- ** paencnau paisk d6 pph p*d nW.



Perusahaan pada umumnya
merrrbayar paiak pengtrasilan
karyawan (metode fletr.). Pada
perhitungan taba mgi fi$lcal pafr*
perghasihn tidak boletr
dimasukkan sehgai unsur yang

laba. Hal ini akan
meryebabkan laba perusahaaan
merriadi bar, set&rgga otomatis
paiak yang harus dib.y." perus&
haan juga besar. Untuk mengatasi
pemasalahan tersebug maka pene
Hfian ini m€nggunakan metode
hirury+ yaitu pafte pengtnsilan
karyawan yang dipoonglen dad
gai bersih ditambah
durgan hniangan palak Tunia-
ngan paiak sama besamya dmgan
pafi* yang dipobngkan arau diku-
rangkan dan yang dikmal dengan
metode grcss-lrrp, Turriangan terse
but dapat diakui sebagai Alm,y*
yang rrana dapat mengurangi laba
dan secara otomatis paf* yang
ditanggung otreh badan usaha yang
bersangkutan al<arl berkurang
setringga akan berdampak terha-
dap efisiensi biaya yarrg malaimal
tanpa mengurangi gaji yang di-
terima karyawan Perhitungan
kedua mebde Hsebut menghasil-
kan perbedaan besarnya PPh yang
hanrs dibayarkan

Sesuai rumlrsim masalah
yang telah aium*an, tuiuan pene-
Iitian ini adalah untuk mengeye
luasi penerapan perencanaan paiak
atas PPh Pasal 21 sebagai upaya
meminimalisasi Paiak Penglrasilan
yamg hrutang purda obyek pene-
litian, yaitu Rumah Sakit Siti
Aminah Srrabaya Mardaat yang
diharapkan dari perrelitian int
utarumya, adalah mesrbantu pihak

RS Siti Aminah Surabaya dalam
penempan per€ncanaan pafr* yang
hik dan tepat, sehinga dapat di-
gunalffr sebagai sarana
liu" b"SF piluk manajeruren dahm
mengefisienkan Paiak Pengfusilan
yangTerutang.

Paiak Penghasilan Pasal Zl
Paiak Pengfusilan (PPh)

merupakan pajak yang dikmakan
kepada Subyek Pajak atas peng*
hasilan yang diterima atau dipero-
leh dalam tahun palrlc Merrurut
Undang-Undang No. % Tahun
20m Pasal 4 "Pengfusitan adalah
setiap tambahan ekonomis yang di-
terima atau diperoleh Wajib Pajark,
baik yang berasal dari Indonesia
ruruprm dari luar IndorreslA yang
dapat dipal€i untuk konsumsi atau
menambah kekayaan Whiib Pajak
yang dengan ruama
dan dalam bentuk apayntr:."

Pengertian paiak Fnghasi-
Ian tercantum pada PSAK No. 46
(IAI, 2009), yaitu pai:* yang di-
hittmg berdasar Peraturan perpa-

ialen dan pajak ini dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak Perusa-
tuan" dasar hulcun pengenaan Pph
adahh Undang-Undang No. LT
Tatrun ZnO tentang penrbatran
ketiga atas Undang-Undang No 7
Tahun 1983 Ertang Pajak Peng-
hasihn Mulai tanggal 1 |anuari
ZIJIJ9, dasar hukum pengenaan
Paiak Pengfuasihn adalah Undang-
Undang No. 35 Tahun 20(E turtang
perubahan keerrpat atas Undang-
Undang No. 7 Tatnm lffi terrtang
Paiak Penghasilan (Soemitro, 7g%)-

Merrunrt Undang-Undang
No. 35 Tahun 2(m Pasal 2, ymg

IurnattvtaniemenGalryana, VoL 9, No. L MeiA[2



menjadiSubyek Puiuk adalah orang
pdbadi, warisan yang belum ter-
bagi sebagai'satrr lcesatuarU badan
dan bentuk usaha Etap (BII0.
Menunrt Undang-Undang No. 35
Tahun Am Pasal 4, yaurrg merrpdi
Obyek Pajak adalah penghasilaa
yaitu setiap tambahan keurampuan
ekonomis yang diterima atau
diperoleh Waiib Paiak, baik yang
berasal dari Indonesia maulrun
dari luar Indonesia, ),ang dapat di-
palai untuk konsumsi atau untuk
umambah kekayaan Waiib Paiak
yang bersangkutarL

Selar{utnya mcrrumt pen-
dapat Waluyo (Zm), Pajak P"ng-
hasilan Pasat 27 adalah Pai*
fengfusilan yang dikenakan atas
pmgtusilan berupa garlr" upatj
horrorarium, tuniangan dan perrba-
yaran Lain dengan nama apapun
setrubungan dengan pekeriaary jasa
atau kegiatan yang dilakulon oletr
Waiib Pai* orang pribadi .lalam
negerf'.

Pengertian Papk Pengfusi-
lan mmurut PSAK (tAI, 2(X)9) ada-
lah paiak .rlang dihiturlg ber,dasar-
kan Peraturan Perpafrrlon dan
dikmakan atas Perrghasihn I(ena
Papk

Sedangkan rrenurut penda-
pat }vlardiasur o (2009), PPh Pasal 21
adalah p{ak atas pengtrasilan
berupa gaii honomdum, trurFngan
dan perrbayaran lain, derrga r
narna dan dalam benfuk apapun
sehub'ungan dengan pekerjaan atau
fiihta+ j,asa dan ke{Iiata& yang
tlilalaikffr oleh oIffig PIlibadi

Dari beberaln definisi hrr
tang Pajak Penghasilan pasal 2f
makna yang tekandung di dalam

definisi terseb,ut pada dasamya
adalah sam& yaitu paiak pmgha,
silan yang dikerrakan atas pengtra-
dI?" yang diterima oletr Waiib
Pai"k Ot rg Pribadi dari kegiatan
yang telah dilakulon berdasarkan
Peraturan Perpajakan berlaku.

fenghasilan Tidak Kena
Paiuk (PTIQ diterrtulen oletr
status karyawug dimana status
Erseb,ut ditentukan oleh iumlah
anngota keluarga karyawan, yaitu
mulai dari tidak kawin dan tidak
fteeTr,unDai tmggungtoi, I(awfi
dan tidak meurprmyai tanggrmgan,
kawin dan meurp'urryai satu orang
tanggunga& kaurh dan meurpu-
nyai dua orang tanggunga& dan
kawh dan meurpunyai tiga oang
tanggungarl

Metode Pemo6ongan pph pa8al 2l
Menurut Bowoga (2WI), di

dalam tar pyrcll ,fle&d, hda figa
cara perrctongan pph pasal 2L
antara lain metode netto, metode
grloss, dan metode grosynp. Metode
tutb adalah mebde pemotongan
PPh Pasal 21 dimana perusatraan
menanggung paiak
secara keselunrharu Metode gruss
adalah metode perroOngan pph
Pasal 21 dimana loqrawan me-
nanggung sendiri iumlah paiak
perryhasitarurya Metode grcsr-irrp

1$t"+ meode, pemotongan pr"k
PPh Pasal 21 dimana perusratdan

ryryrk*, tuniangan paiak yang
,umtahnf sama dengan d"Iah
paiak terutang karyawan

Pada penelitiankali ini fidak
memhhas meOde gross l@ena
p-aala mebde int iumlah gaii yang
diterima laryawan atan Uertu-

AE HandaFni & Y.N. Sari Petencormt paW d6 pm pcrrl Zt S"boN ttpya...



tfiig, sefringga akan berdamPak

pada pen€fu]aarl g{i karYawan'
Seaarrgkan Pmggunaan memde

,E*b da grCI.*s.,ttq tidak meml,e-

nganrhi iumlsh gaii Yang dierima
olehkaryawan-

trlffi Frfu, merrumt SuPardi

darr Afiur @06), mebde flelb
adalah metode Pecrotongan PPh

Pasal ZL karyawan dimana Pertl-
sahaan m€nanggung beban Pai*
karyawan secara keselunfian
Beban paiak terseb'ut tidak daPat

diarui $ebagai Hiya dalffi pc!'-

hifrngan lah rugi fisl<al lGrena
dalam metode ini, turiangan Paiak
karyawan ddak dimanrlckan seba-

gai unrur Pmanbah PenghasilIan
karyawaru

Seurerrtara Pada meode
grosslry, Diuanda dan l",ubis (2m0)

menyatakitil bahwa a8ar bteya

paiak yang dikeluarkan oleh Peru-
sahaan bisa m€r{adi biaya P€ngu-
rang dalam P€nstasilan brub,
maka alunatif manalemen Pem*
haan bagi Paiak Yang ditanggung
atau yang dibayarkan Perusaftaan
dengan PerffifungFn
PPtt- Pasal lL di gtoss-;ri? untuk
merrerrtukan besar tuniemgan Paiak,
setringga ffiiiangan Parak Yang
aubcfikan pcdlbui kcfie besat'nya

sama dengan Paiak Penihasitan
yang dibayar oletr Pihak Penerima
penghasilan

PerretaPan mebde grosrtt?
ini berdasarkan aplikasi dari Kepu-

tusan pirektur Jerrderal Paiak No.

Pm-1s/Pr. lffi Ertang Peuniuk
Pelalctrram F€moftmgffil, P€nYcb
ran dan PelaPoran Paf* Pengfu-
dlan PPh Pasal 21 dur Pasal 26

sehub'ungan dengan pekeriaan, iasa
dan kegiaan orang Pribadi

Sehubungan derrgan Peratu-
ran perpalrkan yarlg berlaku mal<a

ada beberapa htasan yarrg Pedu
diperhatikan dalam mencari rumns
perhitungan menggunakan metode
grcsflry. Pertama biaya itnbatan
sebesar 5% dari gaii bruto dan
maksimal tliper}enarikan Rp. 5fi)
rihr seb,ulan atau Rp. 6 iub
setahun Kedua, status karyawan
yang berbeda sefringga dalam
pefietapan FTKP inBa b€rbcila
Ketiga, tarif paiak untuk PKP
adalah berHa, dimana untu nilai
sarpai dmgan Rp. 50 iuta memi-
liki tarif paiak 5%; nilai di atas Rp.
50 iuta sarrpai 250 iuta mesriliki
tarif palak 15%; nitai di atas Rp- 250

iuta sampai 5m iuta memiliki tarif
paiak ?5%; da*nilai di abs RP. fl)O

iuta memiliki tarif pafak 30%.

Mebde gtr,rifiry urrtnk
merrerrtukan tunlmgan paiak atas
dasar Penglasilan I(ena Pai"k
(PIq, hanrs merrrilih di laPisan
rrana metode glltlrs*ttP ai$malon
sesuai derrgan lapisan tarif yang
Erdapat dahn Peraturan PerPair
kan (tarif Vngrwsioe) (Diuanda &
Lubis,20L0).

Persrcanaan Paiak

Penerapn perutcmaan Piak
af<alr meu&erikan manfaat Yang
besar bagi frka di-
implemmtasikan secara baik dan
benar, yaitu merekayasa agar
beban paiak (tar turderr) daPat di-
Ekan serendafr murglin derlgan
merrar&atlcan peratran yang ada
tetapi berbeila dmgan h{uan
perrbnrat undangt6661p maka

Iuurat Uanaiemen C,aiayana VoL 9, No L M€i m12 12:!



perencana paiak sarla dertgan fax
wofulmb lcalena secara hakekat
ekonouris keduarrya bensaha
untuk mema}simalkan penghasi-
lan setelah paiak (afu tax rchrn)
karena paiak merupakan unsur
pengumng lah yang tersedia, baik
untuk dibagilen kepada perregang
sahan maupun urrtuk diinvestasi-
kan kembali (Zatur, ZXB).

Merrurut Lombanmnran

0995), ada beberapa cara yang bisa
dihkukan oleh Waiib Pai* untuk
nefrirtitlellcffi Parak Ytrng hms
dibayar. Pertama adalah p€rgese
rarr pajak (diftn$, )raitu p€uttot-
dahan paiak dari Subyek Pajak
kepada pihak lain Dengan demi-
kiarl orang atau badan yang di-
kenakan paiak urungkin sekali
fidak menanggrmgnya. Kedua ada-
lah kapitalisasi, yaitu pengumngan
harga Obyek Pafak sarla dengan

tumlah pqak yang alon dibayar-
km lcfrridim otch PcdbeL Kctiga
adalah transforrrasi, yaitu cara
pengelakan paiak yang Elah di-
laln*an oleh pabrilon dengan cara
menanggung beban pW yamlg
dikmakan kepadrrya- Keerrpat
adalah tu aatio4 yaitu parghirF
daran paiak dengan melanggar
ketenhran peraturan perpaialen
yang ada, misahrya dengan mem-
perkecil pengtrasilan yang dipe-
roleh dengan cara hanya melapor-
l€n sebagem yang
diperoleh dengan h{uan agar paj,ak
yang ditanggung menjadi rendah.
Kelima adabh tar widote, yaih,
penghfodaran pqak dengan menu-
nrti peraturan p€qparal@n yang
ada, misakrya dengan memperkecil
laba dengan cara meurasul&an

biuy" yang diperkenankan sebagai
p€qgurang penghasflan dengan
tuiuan agar pai* yang diangung
mer*di rerrdalu Keerram adalah
pengecuakur, yaitu pengecualian
p€ngenaan paiak yang diberikan
kepada perseorangan atau badaru
dimana pengectralian pengmaan
pafi* di Indonesia diberikan ber-
dasarkan rmdang-undang.

Merrumt Suandy (Zm),
Iangkah-langkah dalam perenca-
naan paiak adahh sebagai berikut
Mula-ffiIi adaleh nrcagmaBis
infomrasi yang ada, keurudian
meurbtrat satu model atau letdtr
perencanaan palak, dan lcetiga
adalah pelaksanaan
pererrcanam parak lGl,ena p€ren-
canaan pai.rk sebagai suatu peren-
canaan yang menrpakan hgian
kedl dari gelunrh perefranaan
strategis perusahaarl oletr karena-
nya perlu dihlulon evaluasi urrtuk
toclihet scrauh fiima ha3il pelak-
sanaan suatu per€ncanaan paiak

I.anglcah keeurpat atatam
per@anaan paiak adalah merrcari
kelematran dan kemudian mem-
perbaiki lceu&ali perencanaan
p{* (Suandy, 2008). Terkadang
s:uattr nencana harus diubah meng-
ingat adahla p€fnbahan p€faturail
perundangan, qndakan perubahan
harus tetap dilalar*an walarrpun
diperlukan penamfaUn biaya atau
pm kemungkinan keberhasilanrrya
kecil. Iangkah teralfiir di dalam
pererrcanaan paiak adalah memu-
.taldlirkan perurcanaan paiak, ai-
rrarla ini mupkan konduensi
ytrrg perlu dilakukan sehgaimana
oletr masyarakat yang dinamis
(Suarrdy,20B).
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Penelitian Terdahulu

fanars5ntr (2009) dalam

ffiffiffi$ffi
ffi-A Puai sebuatr PT- di

S*uU"v", menYimPutton ffiY-u
p"**ir". sebailrtYa
^tg.P menggunak'an tur{angan

;"rr- *"tod" glosrrrr.' karena

i"itrcp*t mengalauri P*1ry
i"-l"i PPh Badaru namun i"-t+
'; t d;gPPh Badan Pada P"'f"
q;s-"Pi"bih kecit dibandilWkan

iliJ tasrbahan urriangan PPh

'P*"f-Zl traryawan Yartg harus dL

tJ"*t* oieh Perusahaan hingga

fu. *"frf, PaiakPerusatraan 
atcat

lebih kecil dariPada laba setenn

""itf. Pda m*ma" 3'oss' -Persa-
ilan 'Perrelitian 

Yary- *qTF
dengan- Yang terdahulu adalah

telcjk ";"u"t" Yang aigunatcan

adalah iuga menggunalian-^ryu
Lu"Ut"ttf 

- deskriptif' Sedangxal

oerbedaarrnya terletak Pada obyex

lerrelitian, dimana perrelitian ter-

iuf,otrr dilalarkan di seb'uah Peru-

t fru* Erhtas di SurabaYa

sesrcntara P€nriitian saat ini gi-

l"krk-. di-Rumah Sakit (R$ SiA

Aminah Surabaya

Kurniawati (2008) dalam

penelitiannya mengenai- P*ba1g-
igm efisiensi PPh Badan antara

;ilSgr"rhtt metode tutto dan

;;r, PPh Pasal A prrda -Yl'
Aka SurabaYa, mmYimPulkan

;;J; dasamYa ked,a "'111'
merrPunYai P"ryiryu , ryI
t"-hh saii Yang diterima kary&
'."rr. udif.'berkurang akibat P€mo-

bnsan PPh Pasal Zl karYawan'

Vutiu *"*u"a**t hanYa Pada

po,i"t.* beban Paiak Yang

dibavar Perusatraaru Jika Pada

*"toa" ffi, beban Paiak Yang

at"y* tidak dialoi
sebabai 

-unsur 
Pengwang laba

p€n$ahaan! tetaPi ila magguna-
i"t meode WsYu? tunialgan
paiak daPat diakui sebagai biaya

Lfen patlsataan lor€na hrr{angan

paiahtersebut diaklri sebagai peru
-tlapatarr 

oleh karyawan' Persamaart

*io" penelitiraan saat ini deogan

vanq terdahulu adalah telrnft ana-

i*"V*g aigunaf€& Yaitu TT.
*rr" *Jtggt-**t metode tqrali-

tatif desldptif, sedangkan,perUe-

daanrrya t"ttetut pada obyek.yTg
&telitt Pada perrelitian Hdahuhr'
p€rusahaan Yang di}ili'i ",t"*
ircrusahaan Yang bergerak - 

or

Bia"rrg lasa konstnrksl sedangton
pada - 

Penetitiut saat ini YuIS
higr."i"t adalatr lembaga Yang

belgerak di bidang iasa PelaYanan
kesehaau

Penelitian Ria'li (2004) ttnt
t;lng W glnming u{ut -S"t*"t
Pf{ naaan Pada PT' Sinar Kencana

Gresik penetitian yang dilakulian

pada penrsahaan Etstil di Gresik

i"i dirl*l*t dergan merrilih
berbagai alternaffi dari perr$erian

t rt ;uog* keseiahHaan karyawan'

ffasif aari Pe"etitian ini adalah

;;ggs"rd metode grcs*Y? Y
rasaih alam meurberikan darrpak

terlrdinya Perrururmrt perrbayaran

pai.& P€ngttasltan badan atas Peru-

;"id fesimPutan dari Perrelitian
ini adalah d*S'o menggunakan

metode glaswtP Paiak penglasitan

dan Pecrberhn ffitiangan ry*
-rkair Pada karYawan d3nat

mmgtrenlt beban Par& P*{*t
Un Iaaan Pasarrtaan P€nelitim
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saat ini dengan pmditian terda-
hufu adalah tentang efisi€nsi parak
penghrcihn dengan menggunaton
memde pemotongan paiak p€ng-
hasilan PPh Pasal 21 karyawan-

angkan terletak
pada obyek yang ditelitt Pada
p€nelitian Mahulu masih m€ng-
gunalon PTKP yang betum di-
revisi, sedanglan pada perrelitian
aaat ini EIdr menggrrnakan PTKP
yffig baru, sehingga data yang
didapat lebitt akurat sesuai dengan
kondisisaat inl
METODE PENELITIAN

Karcna keterbatasim data
untuk merrjaga kerahasiaan pihak
obyek penelitiaa yaitu RS Siti
Aminah Surabaya atas data gaii
karyawan tetap tahun 2010, maka
penditian ini dibatasi hanya p?da
perencanaan paiak atas Pajak
Pengtusilan Pasal 2L kar5rawan
yang sesuai dengan Undang-
Undang No.36 Tahun20OB terrtang
perubahan keempat atas Undang-
unteng No. 7 Tahrin 1983 redtaflg
Pajak Penghasilan yang mul,ai
diberlakukan Anggal 1 |arruari
20(}9 dalam rangka meurinimalisasi
Paiak Pengfuasilan yang Enrtang.
Hal ini iuga dimaksudkan agar
penelitian ini lebih fokus pada
salah satu obyek perrelitian ter'
tentu, yaitu karyawan tetap yang
menriliki gaii yang ternrasuk ke
dalam kdompok-kelompok sesuai
foiiulaf.roii-r.p.

Sumber data diperoleh dad
dari htemal pihak rumah sakig
berupa laporan aktivitas opera-
sional atas gaii karyawm tetap
dengan mmggunakan laporan laba
rugl yang didokumerrtasikan pihak

rumah sakit untuk tahun l,aporan
keuangan 2O10.

Perencanaan parak dalam
penelitian ini unerupakan tangloh
awal dalam pa!&
yaitu ditalukan pengumpulan dan
penelitian Erhadap peraturan per-
paiakan dengan malsud dapat
diseleksi ierris tindalon penghe
matan p{* yang akan alilakufcan
pftak manajemen rumah sakit

Metode yanrg digunakan
adalah metode wtto dan metode
gasnry. Metode wtb yartu peme
tongan Paiak Perrglrasilan Pasal 2L
dimana m€nanggung
paFk karyawan secara keseluru-
harr Metode goss-lup yaitr metode
pemotongan Paiok Fenghasilan
Pasal2l dimana perusahaan melrr
berikan tuniangan paiak yang
,umlahnf sarna dengarl iumlah
paiak terutangkaryawan-

Data dianalisis secara luali-
tatif deskriptif, yaitu dengan merr
bandinglan hasil perhitungan PPh
Badan antara p€nggunaan metode
fletb dan metode gross-tp PPh
Pasal 21. Langloh-Iangkah analisis
yang dilala*an sebagai berikuL

Inngkah pertasra adalah
menghitung ulang PPh Pasal 21

dmgan
metode fletto. laporan data gaii
karyawan tetap milik obyek 1ruB
litian dihitung ulang dengan cara
bahwa gaii bruto sahr b,ulan di-
kurangi btaya iabatan 5% atau
maksimal diperkenankan sebesar
Rp. 500.0fi),- sebulan atau sebesar
Rp. 60CI.000,- setahuru Kerrudian
hasit dari perrglrasilan nefio U-
sebut a*tatnrntaru yaihr dengan
cirra dikalikan dmgan iumlah
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bulan Pada tahun talarin diPe-

rofehrrya Selaniffitya,

dicarf bearan PKP, Yaihr P*8:
hrtil-, flelta seuhun dikurangi

Pfrc dan hasilnYa dikalilon

dengan tarif, maka diperoleh nilai

PPhPasal2l setahun

Irngl@h kedua adalah

mmghitun! ufang PPh Pasal T
tcaryiwao Yaitu laPoran ilata 

.gap
turto** dengan m€nggunakan

*doa" grcsYu1.Cara Perhitungan-

"vu 
uai*, g"ii h'to sahr bulan-Jir."-t 

gt d;d,* biaYa Pbatans%
utot -"1"i","1 diPerkenanlcart

Rp. 500.000; sebtrlan atau sebesar

np. O.OOO-OOO,- setahuru Kesrudian

ni"if aoi Penghasilan tutto @
but dit"taht r,k"tu Yaitu denqqt

; dikalikan dengan ,umtah
bulan pada tahun talsh/in dipero-

lelmya Penghasilan Selar{utnYa

t# *'iui Frcr yaitu ry-
"1"" 

*tbsetahun dikurangi P[KP'

Iangkah k*iga
merrbandinglan hasil perhitugart
PPh Badan antara Pengqlalr
metode netto dan Wstttq PPh

Pasal TL, Yaiw dengan c€ra me:t:

Uanaingtan besar kecilnYa ruutr

,.ns"Lr"r"o PPh Badan Yang
'aidyttt 

" oleh obyek P€xrrilitiT
antara Penggunaart kedua metode

PPhPasalI terseb'ut

Langtcah t€ralfiir adalah

merrberilcan lekomerrdasi kqrada

oihak manaieurcn dari Perusahaan

il*,rPu hasil dari Putrytt'1gT
aengan dua metode PPh Pasal 21

k f.*o, tersebut OenS:{ denti-

tian daPat diketahui metode Yang

lebih tqPat Og@akan Pada Peru-

t lt -, V*S tasangtcutan
dengan iondisi yang aimititcinya

HASIL PENELITIAN

nerdasarkan daa Yang di-

peroletr, kebiiakan P*PfryIrang
iianut oteh RS. Siti Aminah Sura-

baya selama ini adalah sehgar

teritut Pertama dalam aktivitas

pembulnrarurYa, RS- Siti Aminah

3'oruu"yu m€nggunakan "f"lbuku Yang dimulai tanggal 1

Januari- dan berakhtu Pada -31
besember. Pihak rumah sakit

mmyamPaikan inforrrasi Pengfu-

"ild Kma Paiak-nYa selarrbat-

larrbatnYa tanggal 31 Malet tahun

fisl<al berikutnYa $iga bulan sete

lah alJrir Paiak).
Kedua, dalam Pemotorrgan

PPh Pasal 21 tenrtang karYawan'

RS. Siti Aminah SurabaYa menggu-

nalon metode fletto, Yaihr hutang

PPh Pasal 21 karYawan dibaYarkan

oleh perusahairn secara keseluru-

han dan tidak dimasul&an dalant

daftar gaf lcarYawan sebagai

p"na*tat Penghasitan brub
karyawan.

sclahl alaftar gaia karyawan

tetaP, Penditian ini ioga -meng-
g,-rk r. surber data benrPa

Lp".", laba/mgi -ry Perusa-
haan Yang dianallsls, baik secara

kocrersial mauPun secan fiskat

Analieis dengan Metode Netto

Pmgtriangan PPh Pasal 21

pada RS. Siti Aminah SurahYa

merupalilm tugas dari bagian far

,crariting dari badan usaha g-
sebut feU;at<an Pelaksanaan PPh

Pasal 21 adalah Pihak rumah saH
merrbaYar truta€ PPh PGal. 21

karyawarurYa, atau tr8n88@il
*eiod" netto- Forrnrla Po&fuqP
adalah totaf dari gaii setatmm' IIf

F-"1 M*.r*t-, C'airiyan+ VoL 9' No L Mei a)12 il



dan pmghasilan bruto, dikurangi
bearan biaya iabatan (sebesar 5%

atau maksimal diperkenankan RP.

500 ribu sehrlan atau Rp. 6 iuta
setahun) plus iuran TI{T. Selisih
tersebut merupakan
tlctto, yang, kemudian dikurar\gi
nilai FTKP tahun yang bersang-
kuta& sehingga diperoleh nilai
PKP setahun Teratrshir, nilai PPh
Pasal 21 Temtang sednrn r.lntuk
metode netto merupakan hasil

frlatian dad nilai PKP setahun
denganTarif Fasal17.

PTKP atau perrghasilan yang
Hdak dikenakan pa$ak, adalah
eesuai dengan rumtah tang$mgan
yarlrg dimiliki dalam satu keluarga"
Besarnya PTKP dapat dijelasle{t
sebagai hikut Unhrk Waiib Paiak
orang pribadi Rp. 1.5.&40.0e0,-;

tambahan untuk Waiib Paiak yang
kaudn sebesar Rp. 1.320.0fi),-1 serta,
tambahan untuk setiap anggota
keturunan sedarah semenda dalam
garis kehrnrnan lurus serta anak
angkat yang ditanggung sepenuh-
nya matisimal tiga o,rang untuk
setiap keluaqga, adalah sebesar
Rp.1,3,20000,-

Tarif pafi* dihitung berda-
sarkan Undang-Undang No. %
Tahufl 2fr}8 Pasal 17, sebagainrafla
telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitu-
ngan, diperoleh bahwa besarnya

,umlah PPh Pasat 21 terntangyiltg
dibayarkan oletr pihak rumah sakit
bila menerapkan metode netto

adalalr Rp. 77.579.62:i,- dengan
nflaf Pfh Badan R;p. 24.992931,-.
I{asil pqtrihngan ditmiuktcan
dalarnTabel l.

Analisie dengan Metode fus*up
Metodg_gaqs+ug merupakan

pemotorrgan PPh Pasal Z1 tethadap
kar5rawan yang mensrima trmia-
ngan PHU Tur*mgan hrsehtiue
lahnya sirra dengan PPh Pasal A
terutangdan diakui sebagai penda-
patan oleh karyawnru Mebde ini
dikertbanglon dengan menerap
kan rumus mateuratika terHrttr
sehingga akan diperoleh nu$angan
PPh Pasal tl yau,.rg sarrul besamya
dengan tumlah PPh Pasal 21
temtang, yang nana tidak akan
lagi menimbulkart kehrrangan
b"yur yang harus ditarrggung oleh

ataupihakrumah sakit
Secala umuuu rumus glriss-

ry menggunakan perhitungan awal
serupa dengan mebde flelb, yaitu
total dari gaji setahun, TIIR dan
pmghasilan b'ruto, dikurangi besa-
ran biaya iabatan (sebesar 5% atau
maksimal dipertenankan Rp. 500
ribu sebulan atau Rp. 6 iuta seta-
tmm) plus iurur TIIT. Selisih
tersebut menrpaLan
net*o, yang kesudian dilcurangi
nilai PTKP tahun yang bersangfu-
tan, sellihgga dip€soleh trlai PKP
sehhun-

Berdasar nilai PKP, keuru-
dian dilakukan perhihrngan meng-
gunal€n metde gru#-u?. Rumus
gasnry PPh Pasal2l hrbagi dalam
empat lapisan rerrtang PKP, sesuai
dengan lapisan tadf yang terdapat
dalam Pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan (tarif progresif).
Untuk W&m 1, yaihr rentang PKP
setahun sebear Rp. 1,- sampai
Rp. 42500.000,-, barnya tunia-
ngan PPh adalah nilai PKP diku-
rans Rp. 0,- lalu dikali 5/95, dart

128 A.E. Ilandayani & Y.N. Sa4 Percncannon Pqak ds Pm Paill 21 Sebagai ltyya ...



ditambah Rp. 0,-. Untuk l_api*n 2,
faitu unark rerrtang pKp setahun

Tb** Rp. 4Z.S0O.(X)(},- sampai
Rp. 217.5ffi.000,-, besarnya tunia-
ngan PPtr adalah nitai pKp di_
k"",mgf Rp. 47.500.fi10,- lalu dikali
75/85, dan ditambah sebesar
Rp 2.500.(m,- Unhrk Lqiwt 3,
yaitu urrtuk rerrtarrg pKp setahun
sebesar Rp. 47.500.000,- sampai
Rp. 405.fi)0.000,-, hamya tunja-
ngan PPtr adalah nilai pKp di-
lurangi Rp. 2l7.5fi).000r- IaIu dikali
8/75, dan ditambah rebesar
Rp 32500.0fi),- Urtuk la?i*tt 4,
yaitu untuk rurtang pKp setahun
di 1* Rp. 405.000.in0,-, besaurya

PPtr adalatr nilai pI(P
dilcrmngi Rp. r105.q00.(m,- Ialu
diIGIi N/70, dan ditanrbah sebesar
Rp.95.00.000,-

Berdasarkan hasil perhitu_

lgul,- diperoletr bahwa harnya
iunlah PPh Pasal2l terutang ya"g
<Ifbayartrm olch pihal fiifrah;afit
bila menerap?on metode grussllrr
adalah Rp. 19.247.221.,- ae*gr"
Tabel l Perbandingan Efieiensi pph Badan antara Menggunakan MetodeNetta. dan Metode Gruss.rlq pph pasal A

nilai PPh Badan Rp. 20.1g1.125,-.

{{asdl pertritrmgan dituniukkan di
dalamTabell.

Lelih iaufu iika mengamati
hasil pabandingan ai aaUrifaUet
1 tersebtrt, yaitu tingkat efisimsi
PPh Badan antara penggunaan
metode netb dan mebde-.gr"r*rr?
PPh Pasal 21, secara keseturuluru
dapat dinyatakan bahwa porgg"-
naan mebde grcss-lup pph pasal 21
karyawan mqrberi-hasil efisiensi

-terhalap 
Pph Badan yang dibayar-

kan oleh pihak runati 
""f,t ff"i irridikarenakan pada penggunaan

metode netto pyh pasal 2I.;rumlah
biuyu PPh Pasat 21 toryawanharus

$*# Ibtcat positif yffig rrrana
msa menambah laba {uuah sakig

llingga iumlah pph Badan yang
dib-ayar menjadi tinggi. Seda{,ka;
pada mebde gross-ttp, bnya iurrkyang diberiten dalam b*hrk
tur{angan dapat diakui sebagai

Fyt yffig dapat m€agrrang tui"
fisl<al dan nilai pfn Uaaariyang
dibayarkan menjadi kedt

PPh Pasal2l Ep.) PPh Badan
MetodeNefro

Metode
17.579.625,-

19.247.221,-
24.992;y3,.,-

20.197.726,-
7.6f,7-596,- 4.871.W,-

Keterangan Lehih F'fisienmenggu-
nakanMetode Netto

Lebih Efisien menggu-
nalenMetode Grcss-up

Sumber: Data primer diolah, 2m1

Pembahasan

- 
M,elilt perurasatatran yang

dihadapi pihak RS. Siti Adtoah

-Suralya1 langleh-Iangtch yang
bisa dilakur.an unhrk mengatu"il

oI. sebagai berikut pertaura,
pilrak rumah sakit pedu mehf,u_
kan perencanaar pulnt*y untuk
menrpercleh efisiensi i*gl"*-ngan paiak secara keseluruhaL

|urnal tvtauiemenC,ala5rana VoL 9, No. 11y166 2912 rut
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