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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh 

masyarakat bersama dengan pemerintah. Untuk dapat mensukseskan 

pembangunan nasional tersebut, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat 

penting serta mempunyai kedudukan yang cukup strategis. Tidak mungkin dapat 

menggerakan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya 

dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Tanpa 

penerimaan dalam negeri yang jumlahnya semakin banyak, tidak akan mungkin 

bisa menciptakan tabungan pemerintah yang semakin besar pula sebagai sumber 

utama bagi anggaran pembangunan. 

Komposisi penerimaan sektor perpajakan merupakan penghasilan negara 

yang terbesar khususnya di sektor pajak dalam negeri non migas. Oleh karena itu, 

setiap tahun volume penerimaan dalam negeri terutama dari sektor perpajakan 

senantiasa diupayakan untuk terus menerus meningkat. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa penerimaan sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan 

dalam negeri yang lebih bersifat stabil dan dinamis. 

Kenaikan peranan penerimaan perpajakan mempunyai proporsi yang lebih 

besar dibanding dengan penerimaan bukan perpajakan pada penerimaan dalam 

negeri. Disadari bahwa keberhasilan peningkatan peranan tersebut bukan saja 

karena adanya pembaruan sistem perpajakan, namun terutama karena partisipasi 

yang konstruktif dari masyarakat. 
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Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

nasional dan pemerintah melalui pembayaran pajak harus terus ditumbuhkan 

dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan 

adalah hak dan kewajiban serta tanggungjawab dari seluruh rakyat. 

Peningkatan kesadaran sebagian wajib pajak dalam membayar pajak perlu 

diimbangi dengan peningkatan palayanan yang baik, sedangkan terhadap wajib 

pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya perlu dipertegas dengan 

pelaksanaan pemeriksanan dan penerapan sanksi-sanksi perpajakan baik 

administrasi maupun pidana. Demikian juga perlu dipertegas mengenai ketentuan 

sanksi pidana dan penagihan pajak. Sistem dan prosedur perpajakan perlu terus 

menerus disempurnakan dan disederhanakan agar mengurangi biaya pemungutan 

baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. 

Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

secara jujur dan bertanggungjawab disebabkan karena sebagian besar dari 

masyarakat yang merupakan wajib pajak tersebut menganggap bahwa pajak 

merupakan biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangi jumlah pendapatan 

perusahaannya. Oleh karena itu perlu suatu tindakan pajak secara legal. 

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor 

privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah). Definisi pajak menurut Prof. 

Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan 

jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Bagi negara, pajak adalah sumber 

penerimaan, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang harus 
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dikeluarkan yang akan mengurangi laba bersih sehingga mendorong perusahaan 

untuk melakukan minimalisasi beban pajak untuk mengoptimalkan laba, upaya ini 

sering disebut sebagai perencanaan pajak (tax planning). 

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak 

ditujukan untuk upaya meminimalkan pajak. Definisi manajemen pajak adalah 

sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak 

yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan dalam Suandy: 2003). Tujuan 

manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar 

dan sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Tujuan ini dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari 

perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation), pengendalian pajak (tax control). (Suandy: 2003) 

Dalam rangka melaksanakan tax planning yang tidak melanggar Undang-

undang perpajakan yang berlaku, yang perlu diperhatikan adalah mengerti 

peraturan perpajakan atau peraturan lain yang terkait, menentukan tujuan yang 

ingin dicapai dalam tax planning, memahami karakter dari usaha wajib pajak, 

memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax 

planning, tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting 

treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai. (Hidayat: 2003)  

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, ada dua hal yang perlu dikuasai 

dan dilaksanakan adalah memahami ketentuan peraturan perpajakan dan 

menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dalam pengendalian 

pajak, memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
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telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. 

(Suandy: 2003) 

Manajemen pajak juga diperlukan agar wajib pajak dapat membayar 

pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila 

penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda 

dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak 

dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau 

bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan 

kesempatan memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat 

membayar. 

Pada umumnya perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha 

wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, 

baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, 

sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan 

perpajakan maupun secara komersial. Oleh karena itu perencanaan pajak penting 

untuk diterapkan oleh wajib pajak dalam rangka mengatur pembayaran pajak dan 

untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diperoleh 

melalui Kantor Pelayanan Terpadu di wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai 

wajib pajak badan. Sampel tersebut dipilih dengan alasan bahwa perusahaan-

perusahaan berkompeten untuk melakukan pengendalian beban pajak dan 
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biasanya pada awal tahun telah melakukan perencanaan pajak dan strategi 

perencanaan pajak.  

Sesuai uraian diatas maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI 

STRATEGI  PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN 

PAJAK TERUTANG BAGI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEBAGAI 

WAJIB PAJAK BADAN DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR”. 

Penelitian ini termotivasi untuk mengembangkan keterbatasan dan saran dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Wiwin Damayanti Yusuf 

(2004), Ika Dewi Kusumawati (2006) dan Hesti Wening (2007). 

Pada penelitian Wiwin (2004), hanya mendiskripsikan atau hanya bertujuan 

memperoleh gambaran tentang praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh 

wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui apakah praktik perencanaan 

pajak (tax planning) sudah cukup dikenal di masyarakat atau wajib pajak orang 

pribadi, studi kasus wajib pajak orang pribadi pedagang Pasar Klewer dan Pasar 

Beteng di Surakarta. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan sampel wajib 

pajak yaitu pedagang. 

Penelitian Ika (2006) bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktik 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dagang dan manufaktur di 

Surakarta sebagai wajib pajak badan. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwa perencanaan pajak telah dikenal dan sudah dipraktikan oleh perusahaan 

dagang dan manufaktur di Surakarta. 

Penelitian Wening (2007) bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dagang dan 

manufaktur di Kabupaten Klaten sebagai wajib pajak badan. Hasil dari penelitian 
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tersebut yaitu bahwa perencanaan pajak telah dikenal dan dipraktikan oleh 

perusahaan  dagang dan manufaktur di Kabupaten Klaten. 

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Wiwin Damayanti 

Yusuf (2004), Ika Dewi Kusumawati (2006) dan Hesti Wening (2007) adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Pada penelitian Wiwin (2004) sampel yang dipakai adalah wajib pajak orang 

pribadi, sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah wajib 

pajak badan. Selain pemahamannya terhadap pajak cukup, rata-rata wajib 

pajak badan sudah cukup kenal dan telah mempraktikan perencanaan pajak 

(tax planning). 

2. Pada penelitian Ika (2006) dan Hesti (2007) sampel yang digunakan adalah 

perusahaan dagang dan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur  yang berstatus sebagai wajib 

pajak badan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dipilihnya perusahaan 

manufaktur karena dilihat dari daftar yang diperoleh dari Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Karanganyar tahun 2007 sebagian besar 

perusahaan menengah dan perusahaan besar didominasi oleh perusahaan 

manufaktur. 

3. Perbedaan mendasar pada penelitian ini tidak hanya ingin mendapatkan 

gambaran tentang praktik perencanaan pajak seperti penelitian Wiwin (2004), 

Ika (2006) dan Hesti (2007) tapi juga ingin mendapatkan gambaran dan bukti 

empiris tentang implementasi atau penerapan strategi perencanaan pajak 

dalam rangka meminimalkan pajak terutang bagi perusahaan manufaktur 
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sebagai wajib pajak badan. Apakah strategi tersebut sudah efektif dilakukan 

atau belum? 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi strategi perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak 

terutang bagi perusahaan manufaktur sebagai wajib pajak badan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang 

implementasi strategi perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak 

terutang bagi perusahaan manufaktur sebagai wajib pajak badan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan sebagai wajib pajak  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, baik 

untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dengan praktik 

yang ada, dan berguna untuk memberikan gambaran atau wawasan yang jelas 

tentang praktik perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak terutang 

bagi wajib pajak badan. 
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2. Peneliti Lain (Akademis) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mereka yang ingin 

mengetahui masalah perencanaan pajak. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Dasar-Dasar Perpajakan 

1. Pengertian Pajak

Ada bermacam-macam difinisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh banyak 

ahli. Beberapa difinisi pajak yang dikutip Erly Suandy (2002) dalam bukunya 

hukum pajak adalah sebagai berikut ini. 

a. Difinisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul 

“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, 

Bandung, 1964: 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 

 
b. Difinisi perancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite De 

La Science Des Finances, 1906, berbunyi: 

“L’ impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance 
Publique exige des habitants ou des biens pur subventir aux depenses du 
gouverment.” 

 
“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan 
oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja 
pemerintah.” 

 

c. Difinisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar 

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
 



10

Dengan penjelasan sebagai berikut: ”dapat dipaksakan” artinya: bila utang 

pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, 

seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran 

pajak, tidak dapat ditunjukan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan 

retribusi.  

d. Difinisi Prof. Dr. M. J.H. Smeets dalam bukunya De Economische betekenis 

der belastingen, 1951, adalah: 

“Belastingen zijn aun de overheid (volgens normen) verschuligde, 
afdwingbare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individucle geval, 
aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke 
uitgaven.” 

 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 
umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 
ditunjukan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah.” 

 
Dari berbagai difinisi pajak tersebut, ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah 

sebagai berikut ini. 

(1) Pajak peralihan dari perorangan atau badan ke pemerintah. 

(2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. 

(3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan pemerintah. 

(4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

(5) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 

investment.
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(6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

(7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pajak, terlihat adanya dua 

fungsi pajak, yaitu sebagai berikut ini. 

a. Fungsi penerimaan atau budgetair atau financial.

Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukannya pajak 

dalam APBN sebagai peneriamaan negara. 

b. Fungsi mengatur atau regulern.

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 

melaksanakan kebijakan dibidang sosial, ekonomi dan politik dengan tujuan 

tertentu. Sebagai contoh pemberian insentif pajak (seperti tax holiday) untuk 

meningkatkan investasi di dalam dan di luar negeri. 

 

3. Pembagian Pajak

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini. 

a. Pajak Langsung 

 Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang 

bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya PPh. 
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b. Pajak Tidak Langsung 

 Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. 

Contohnya PPN dan PPnBM. 

Berdasarkan wewenang pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut ini. 

a. Pajak Pusat Atau Negara 

 Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat 

yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen 

Pajak. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

b. Pajak Daerah 

 Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat 

yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah 

ini dibedakan menjadi, yaitu: Pajak Daerah Tingkat I (contohnya: pajak 

kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) 

dan Pajak Daerah Tingkat II (contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan). 

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini. 

a. Pajak Subjektif 

 Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. 

Contohnya: PPh. 
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b. Pajak Objektif 

 Adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. 

Contohnya: PBB. 

 Ditinjau dari golongannya, PPh dikategorikan sebagai pajak langsung. 

Ditinjau dari wewenang pemungutnya, termasuk pajak pusat dan ditinjau dari 

sifatnya, termasuk pajak subjektif. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek 

pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehannya selama 

tahun pajak. 

 

B. Dasar Perencanaan Pajak 

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan 

pengendalian upaya anggota dan proses penggunaan semua sumber daya 

organisasi untuk tercapainya tujuan organisai yang telah ditetapkan. 

Difinisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah 

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar 

Lumbantoruan dalam Suandy, 2003:6). Tujuan manajemen pajak ada 2, yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak 

yang terdiri dari: 

a. Perencanaan pajak (tax planning)
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b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)

c. Pengendalian pajak (tax control)

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) 

dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik dan operasi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

 Menurut Zain (2003) dalam Wening, perencanaan pajak (tax planning)

adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya, 

berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik 

oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun secara komersial. 

 Suatu sistem manajemen yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu 

usaha yang berorientasi pada keuntungan dan terkadang predikat kesuksesan 

seorang manajer ditentukan oleh sukses tidaknya penyusunan suatu perencanaan 

pajaknya. Namun, perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada 

seseorang ahli pajak profesional, tetapi sangat tergantung pada kesadaran dan 

keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya impak pajak yang melekat 

pada setiap aktivitas perusahaannya. 

 Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara, baik 

yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar 

peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang digunakan adalah Tax Avoidance 

dan Tax Evasion.

Menurut Hidayat (2003), dalam rangka melaksanakan tax planning yang 

tidak melanggar Undang-undang pajak yang berlaku, terdapat lima persyaratan 

pokok, yaitu sebagai beikut ini. 
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a. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lain yang terkait, akan sangat 

sulit sekali untuk dapat melakukan tax planning yang tidak melanggar aturan 

bila tax planning dirancang tidak dalam koridor Undang-undang perpajakan 

yang berlaku. 

b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning, dalam hal 

menghindari dari tindakan yang melanggar Undang-undang sudah tentu tidak 

dapat melakukan tax planning untuk menghindari kewajiban perpajakan. 

c. Dalam melakukan tax planning harus dipahami karakter dari usaha wajib 

pajak, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam 

kebijakan maupun perilaku (behavior) dan kebiasaan-kebiasaannya. 

d. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax 

planning, karena bila pelaksanaan tax planning dengan mengabaikan 

kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya 

kecurigaan dari fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, kerena 

bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. 

e. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting treatment)

dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur, 

perjanjian. 

 Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), ada dua 

hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut ini. 

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan. 

 Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak 
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dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. 

 Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi 

keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan 

menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. 

 Dalam pengendalian pajak (tax control), memastikan bahwa kewajiban 

pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah 

memenuhi persyaratan formal maupun material. (Suandy, 2003:11) 

 

2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) 

umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut ini. 

a. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran 

yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan 

pajak (tax policy), terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya 

perencanaan pajak, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan 

dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif 

pajak dan bagaimana prosedurnya. 

b. Undang-undang perpajakan (tax law)

Dalam pelaksanaanya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-

ketentuan lain, termsuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 
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Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka 

celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan 

pajak yang baik.  

c. Administrasi perpajakan (tax administration)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi 

perpajakanya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk 

melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi 

administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan 

wajib pajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum 

efektif. 

 

3. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Pekerjaan perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah 

yang tepat agar tax planning dapat berjalan dengan baik dan tentu saja tidak 

menyimpang dari tujuannya. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan 

dalam rangka keberhasilan tax planning (Hidayat: 2003) 

a. Melakukan analisis atas informasi yang ada, hal ini akan dapat dilakukan 

secara optimal apabila perencanaan pajak (tax planner) mampu menggali 

setiap informasi yang relevan dengan tax planning yang disusun, hal ini 

menurut Suandy meliputi faktor-faktor internal dan eksternal yaitu fakta yang 

relevan, faktor pajak, menurut Spitz hal ini menyangkut aturan perpajakan 

yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan 

perpajakan baik Undang-undang yang domestik maupun kebijakan 

perpajakan, dan faktor non pajak lainya, faktor-faktor non pajak yang sangat 
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erat kaitannya dengan masalah perpajakan menurut Spitz meliputi badan 

hukum yang dimiliki oleh perusahaan, masalah nilai tukar dan kebijakan 

penggunaan mata uang, penghendalian devisa (exchange control), program 

insentif investasi, seperti adanya tax holyday, masalah-masalah lain yang 

berhubungan seperti masalah hukum, kesetabilan politik dan ekonomi, tenaga 

kerja. 

b. Membuat satu model atau beberapa model rencana besarnya pajak yang akan 

dibayar, hal ini berkaitan dengan pemilihan bentuk transaksi operasi atau 

hubungan internasional, pemilihan dari negara asing sebagai tempat 

melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut dan penggunaan 

satu atau lebih negara tambahan untuk perluasan operasi. 

c. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Untuk mengukur kesuksesan dari 

sebuah rencana salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi, demikian 

pula dengan tax planning evaluasi adalah salah satu cara mengukur 

keberhasilannya. 

d. Memperbaharui dan memutakhirkan (meng-update) perencanaan, 

pemutakhiran sangat diperlukan karena undang-undang pajak yang berlaku 

senantiasa berubah dan mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu dan setiap 

kali dikeluarkan aturan baru biasanya tidak dapat dilepaskan dari tax planning 

yang telah disusun, hal ini menjadi suatu keharusan tax planner untuk 

menyesuaikan dengan aturan yang terbaru. 
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4. Strategi Perencanaan Pajak

Penyusunan perencanaan pajak harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

Dari berbagai literatur, strategi umum dalam rangka mengefisiensikan beban 

pajak dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut 

ini. 

a. Bentuk badan usaha 

 Pemilihan bentuk badan hukum (legal entities). Bentuk perseroan, firma dan 

kongsi (partner ship) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan perseroan terbatas, yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan 

tetapi kurang dari 25%. Di sini akan mengakibatkan pajak atas penghasilan 

perseroan dikenakan pajak dua kali, yaitu pada saat penghasilan diperoleh 

perseroan dan pada saat dibagikan deviden.  

b. Memaksimalkan deductable expense 

Dalam rangka memaksimalkan deductable expense perusahaan dapat 

memaksimalkan berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas 

penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Perusahaan 

yang mendapat laba besar dapat mengalihkan labanya untuk pengeluaran 

biaya yang dapat dikurangkan dan bermanfaat terhadap perusahaan. Sebagai 

contoh, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, riset, pemasaran.  

c. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan 

 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku dan melaksanakan kewajiban 

pajak berupa pelaporan dan penyetoran pajak secara tepat waktu perusahaan 

dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, yaitu: sanksi administrasi 
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berupa sanksi bunga, denda atau kenaikan, sanksi pidana, berupa pidana 

penjara atau pidana kurungan. 

d. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran 

pada saat mendekati tanggal jatuh tempo 

 Wajib pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar 

peraturan yang berlaku. Misalnya, menunda pembayaran PPN dengan 

menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang 

diperkenankan. Khusus untuk penjualan kredit, dimana penjual dapat 

menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan 

penyerahan barang.  

e. Penentuan metode penyusutan aktiva tetap 

 Berdasarkan UU PPh metode penyusutan aktiva tetap bukan bangunan adalah 

metode garis lurus dan saldo menurun. Walaupun berdasarkan nilai nominal 

pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi biaya penyusutan akan sama, 

namun metode tersebut akan berbeda kalau ditinjau dari nilai tunai (present 

value). Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasikan beban 

penyusutan yang besarnya sama setiap periode. Penyusutan dengan metode 

saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal 

periode dan akan menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat umur 

ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan dari 

kedua metode ini adalah sama. 

 Untuk efisiensi beban pajak, seorang tax planner harus melihat kondisi 

perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum menentuksn metode 

penyusutan yang akan  digunakan. Jika kondisi perusahaan rugi atau belum 
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memberikan keuntungan, yang bisanya terjadi pada awal-awal tahun investasi, 

perusahaan sebaiknya memilih metode garis lurus yang memberikan biaya 

yang lebih kecil supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun 

berikutnya. Jika kondisi perusahaan laba dan besarnya penghasilan kena pajak 

mencapai tarif pajak tertingggi, lebih menguntungkan memakai metode saldo 

menurun sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena 

pajak. 

f. Dasar pembukuan 

 Direktorat Jenderal Pajak mengakui basis akrual dan basis kas yang 

dimodifikasi sebagai dasar pembukuan. Pada basis akrual, pendapatan dan 

biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban meskipun 

uangnya belum diterima. Sedangkan pada basis kas yang dimodifikasi, 

pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan 

dan pengeluaran uang. Basis kas yang dimodifikasi dalam menghitung PPh 

badan adalah sebagai berikut ini. 

(1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi 

seluruh penjualan baik tunai maupun tidak tunai. 

(2) Biaya yang boleh dibebankan adalah biaya yang telah dibayar. 

(3) Dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat 

diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui 

amortisasi dan penyusutan.  

 Menurut perpajakan perbedaan basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi 

terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya 

administrasi dan umum dibebankan pada saat terjadinya kewajiban. Pada basis 
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kas, biaya tersebut dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan 

demikian, dari sisi efisiensi beban pajak basis akrual adalah lebih 

menguntungkan. 

g. Penentuan metode penilaian persediaan  

 Peraturan perpajakan mengijinkan metode rata-rata dan metode masuk 

pertama keluar pertama (FIFO) dalam penilaian persediaan. Untuk efisiensi 

pajak, dalam kondisi perekonomian inflasi dimana harga barang cenderung 

naik, maka metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) 

yang lebih tinggi dari pada metode FIFO. HPP yang lebih tinggi 

mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) akan menjadi lebih kecil. 

h. Pengelolaan transaksi berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan 

 Pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan 

kenikamatan (fringe benefit) dapat sebagai salah satu cara untuk menghindari 

lapisan tarif maksimum (shiff to lower bracket), karena pada dasarnya 

pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai 

biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan 

sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. 

Strategi efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan 

karyawan ini tergantung pada kondisi perusahaan sebagai berikut ini. 

(1) Untuk perusahaan yang besarnya penghasilan kena pajak telah dikenakan 

tarif pajak tertinggi dan pengenaan PPh badannya tidak final, diupayakan 

seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk 
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natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan 

sebagai biaya. 

(2) Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak final, sebaiknya 

memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

tidak termasuk objek PPh pasal 21. Sedangkan pengeluaran untuk 

pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya 

PPh badan  karena besarnya PPh badan final dihitung dari persentase atas 

penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. 

(3) Untuk perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan 

akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. 

 Pemberian natura dan kenikmatan didaerah terpencil dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan 

objek PPh Pasal 21.  

i. Menghindari pemeriksaan pajak 

 Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib 

pajak yang SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukan SPT atau terlambat 

memasukan SPT, terdapat informasi pelanggaran dan memenuhi kriteria 

tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 Tax planning yang dapat dilakukan dan tidak melanggar Undang-undang 

menurut Lumbantoruan dalam Hidayat (2003) dapat ditempuh dengan melakukan 

antara lain sebagai berikut ini. 

a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian 

dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.   
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Misalnya, menjelang akhir tahun dapat diketahui bahwa jumlah pajak yang 

akan terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah tersebut, perusahaan 

dapat mengurangi dengan jumlah biaya, misalnya biaya pendidikan, biaya 

perbaikan kantor dan biaya pemasaran.  

b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat. 

c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara 

keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva 

yang bisa dihapus. 

d. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah 

penghasilan tersebut termasuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. 

 Pada umumnya wajib pajak telah mengetahui bagaimana caranya 

memperkecil kewajiban pajak dengan cara menghindari pajak atau tax evasion,

namun hal ini jelas melanggar Undang-undang, dengan demikian cara ini 

bukanlah cara yang dianjurkan dalam tax planning. Menurut  Lumbantoruan 

dalam Hidayat (2003) ada beberapa tindakan memperkecil pajak yang melanggar 

peraturan perpajakan, seperti: 

a. Memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan cara antara lain, hanya 

melaporkan sebagian penghasilannya, atau merendahkan harga jual, memilih 

menjual kapada pengusaha non PKP (Faktur Pajak Sederhana) dengan maksud 

agar lebih mudah untuk tidak melaporkan penjualannya. 

b. Memperbesar harga pokok barang yang dijual dengan cara: 

(1) Meninggikan harga perolehan/pembelian. 

(2) Membuat pembeli fiktif.  
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(3) Membebankan pajak masukan yang telah dikreditkan ke dalam 

perhitungan harga pokok. 

c. Memperbesar beban usaha dengan cara: 

(1) membuat utang fiktif, agar dapat membuat beban bunga,  

(2) membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung 

dokumen yang memadai. 

d. Meninggikan harga impor barang atau jasa dari perusahaan yang ada 

hubungan istimewa di luar negeri. 

e. Merendahkan harga ekspor barang kepada perusahaan yang ada hubungan 

istimewa di luar negeri. 

f. Merendahkan besarnya penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam 

rangka penghitungan PPh Pasal 21, sementara didalam perhitungan laba-rugi 

perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak (PPh 25 Badan). 

g. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung dengan cara 

menciptakan seolah-olah pembayaran utang sebagai upaya untuk menghindari 

pengenaan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26. 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memastikan 

dan memberikan gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya dalam sebuah 

situasi. Menurut Sekaran (2006: 158), penelitian deskriptif  bertujuan memberikan 

kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang 

relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi 

industri atau yang lainnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu (Jogiyanto, 2004: 115). Menurut Singarimbun &Effendy 

(1989) dalam Kusumawati, survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok. Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa 

menyelidiki kenapa gejala tersebut ada. Waktu penelitiannya secara cross 

sectional, artinya pengumpulan data yang dilakukan melibatkan satu waktu 

tertentu dengan banyak sampel (Jogiyanto, 2004: 54). 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran: 2006). Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di wilayah Kabupaten Karanganyar 

yang terdaftar sebagai wajib pajak badan. Daftar nama dan alamat perusahaan 
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diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Karanganyar dengan metode pengamatan.   

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan 

besarnya sampel: 

a. Bila populasi (N) besar, persentase yang kecil sudah dapat memenuhi syarat. 

b. Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30 responden. 

c. Sampel juga ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga dan biaya. 

Dalam penentuan jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti mengacu 

pada rekomendasi (rule of thumb) yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran 

(2006), yaitu: 

1. Jumlah sampel yang tepat untuk penelitian adalah 30 < x > 500 

2. Jika sampel dibagi ke dalam beberapa sub sampel maka jumlah sampel 

minimum adalah 30 untuk setiap kelompok sub sampel. 

Berdasarkan hal di atas, dengan keterbatasan waktu, baiya dan tenaga maka 

sampel minimum yang diharapkan dalam analisis adalah 30 responden. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience 

sampling, karena dalam penelitian ini peneliti memilih individu yang paling 

mudah ditemui yang akan dijadikan anggota sampel (Sekaran: 2006). Menurut 

Jogiyanto (2004: 79) metode convenience sampling adalah pengambilan sampel 

secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak 

perisetnya.  Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi sumber data (Sekaran: 2006). 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner. Responden dalam penelitian ini 

adalah Kepala Bagian Akuntansi Keuangan (Pajak) atau pimpinan pada 

perusahaan manufaktur. Kuesioner yang digunakan berbentuk pertanyaan tertutup 

yang berisi sejumlah pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dengan 

memperhatikan strategi perencanaan pajak dan peminimalan pajak yang terdapat 

dalam Suandy (2003), Lizma (2003) dan kuesioner sejenis penelitian terdahulu. 

Daftar kuesioner terdiri dari dua bagian: 

a. Bagian I berisi pertanyaan tentang identitas responden atau perusahaan yang 

terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis perusahaan, bentuk 

usaha, umur perusahaan, status perusahaan sebagai wajib pajak badan dan 

mengenai masalah perpajakan di perusahaan tersebut. 

b. Bagian II berisi daftar pertanyaan tentang strategi perencanaan pajak dan 

peminimalan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang diukur dengan 

menggunakan pengukuran nominal atau dikotomi dan pemberian skor dengan 

skala Guttman, untuk jawaban Ya = 1 dan untuk jawaban Tidak = 0. 

 

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dari hasil angket atau kuesioner yang dibagikan secara langsung perusahaan-

perusahaan manufaktur di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari informasi media masa maupun buku-buku yang 

berhubungan dengan perpajakan. 

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

angket dan telaah literatur. 
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1. Teknik pengumpulan data dengan angket 

Dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang menjadi 

objek penelitian, kuesioner dibuat untuk tujuan mengumpulkan data objektif 

kuantitatif maupun untuk mencapai keterangan-keterangan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner 

secara langsung kepada masing-masing responden dan diambil pada saat itu 

juga atau sesuai waktu yang telah disepakati. Teknik ini dilakukan dengan 

alasan responden tidak terlalu menyebar, untuk mengantisipasi rendahnya 

tingkat pengembalian kuesioner dan untuk memperoleh kepastian data. 

2. Teknik pengumpulan data dengan telaah literatur 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari 

buku-buku dan literatur serta review penelitian terdahulu berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Instrumen Data

Suatu instrumen pengukuran dikatakan baik jika memiliki validitas dan reliabilitas 

untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari penelitian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS.  

a. Uji Validitas (Kesahihan) 

 Validitas merupakan kemampuan dari skala untuk mengukur konsep yang 

diharapkan (Sekaran dalam Yusuf, 2004). Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur tingkat kemampun instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang akan di ungkapkan. Pada 
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penelitian ini kesahihan instrumen ditunjukan untuk menguji apakah angket 

yang dibuat mampu atau tidak mengukur strategi perencanaan pajak sebagai 

sarana untuk meminimalkan biaya pajak. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan Pearson correlation dengan bantuan komputer software SPSS 

12.0. 

b. Uji Reliabilitas (Keandalan) 

 Reliabilitas adalah derajat ketepatan dan ketelitian atau akurasi yang 

ditunjukan oleh instrumen pengukuran. Keandalan suatu pengukuran 

menunjukan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan 

atau error fee) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas 

waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dalam hal ini reliabilitas 

dilihat dari nilai Cronbach’s alpha. Nilai alpha 0,8-1,0 dikategorikan 

reliabilitasnya baik, nilai 0,6-0,79 dikategorikan reliabilitasnya dapat diterima 

dan jika alphanya kurang dari 0,6 dikategorikan reliabilitasnya kurang baik 

(Sekaran, 2000 : 206). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan 

bantuan komputer software SPSS 12.0. 

2. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Singarimbun & Effendi dalam Kusumawati, 

2006), dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Untuk penelitian deskriptif 

analisis datanya menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yaitu analisis 

proporsi dan rata-rata. 
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a. Analisis Proporsi 

Analisis proporsi menggunakan tabel distribusi frekuensi dan dinyatakan 

dalam persentase (%),dihitung dengan rumus: 

P =
N
X

P = Proporsi 

X = Jumlah jawaban responden dengan kreteria 

N = Jumlah jawaban keseluruhan 

b. Analisis rata-rata 

Analisis rata-rata dengan membandingkan rata-rata riil pertanyaan dengan 

rata-rata harapan. Rata-rata harapan dapat ditentukan dengan mencari nilai 

tengah diantara skor yang saling berdekatan. Dalam penelitian ini, nilai rata-

rata harapan ditetapkan bernilai 0,5 yang merupakan nilai tengah antara skor 1 

dan 0, yang berarti bahwa: 

Mean ≥ 0,5 berarti perencanaan pajak sudah dilakukan secara efektif. 

Mean < 0,5 berarti perencanaan pajak belum dilakukan secara efektif. 

Analisis rata-rata tersebut dilakukan terhadap rata-rata riil pertanyaan per butir 

dengan rata-rata riil pertanyaan keseluruhan, yang dihitung dengan rumus: 

Rata-rata riil pertanyaan = jumlah skor jawaban : jumlah responden 

Rata-rata riil keseluruhan = jumlah rata-rata riil pertanyaan : jumlah butir 

pertanyaan 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

perusahaan manufaktur yang berlokasi di wilayah Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 51 kuesioner. Pembagian kuesioner tersebut dilakukan sendiri oleh 

peneliti selama kurang lebih satu bulan disertai dengan surat ijin yang ditanda 

tangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Pengembalian kuesioner ada yang secara langsung dikembalikan, ada yang harus 

diambil lagi oleh peneliti sesuai dengan waktu yang disepakati.  

 Dari sejumlah kuesioner yang dibagi tersebut, tingkat pengembalian 

mencapai 61% atau sebanyak 31 responden dan ada beberapa kuesioner yang 

salah sasaran maupun tidak kembali, ada juga responden yang langsung menolak 

dengan alasan menjaga rahasia perusahaan. Kuesioner yang salah sasaran dan 

tidak kembali disebabkan beberapa hal, diantaranya: 

1. Kuesioner belum diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Perusahaan sudah tidak beroperasi atau bangkrut. 

3. Segala sesuatu yang terkait masalah pajak ditangani oleh induk perusahaan, 

sedangkan induk perusahaan tersebut berada diluar wilayah Kabupaten 

Karanganyar. 

4. Alamat perusahaan tidak jelas.  

Roscoe dalam Sekaran (2006) menyatakan bahwa dalam menentukan 

ukuran sampel ada beberapa aturan, salah satunya jumlah sampel yang sesuai 

untuk penelitian adalah 30 < x > 500. Dengan pertimbangan tersebut maka sampel 
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dalam penelitian ini telah memenuhi jumlah pembagian dan pengembalian 

kuesioner serta yang memenuhi syarat untuk proses analisis tercantum dalam 

Tabel 4.1 sebagai berikut ini. 

Tabel 4.1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Rincian Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner kembali dan diisi lengkap 31 61 
Kuesioner salah sasaran 7 14 
Kuesioner tidak kembali 13 25 

Total 51 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

 

B. Pengujian Instrumen Data 

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut data yang sudah terkumpul diuji validitas 

dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Pengujian validitas dan reliabilitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. 

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitiasn ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor 

tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor totalnya dengan menggunakan Pearson 

correlation dengan bantuan komputer software SPSS. Hasil dari uji validitas 

tercantum dalam tabel 4.2 sebagai berikut ini. 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas 

No. Butir Pertanyaan r hitung r tabel Status Valid 
1 Pertanyaan No. 1 0,494 0,355 Valid 
2 Pertanyaan No. 2 0,447 0,355 Valid 
3 Pertanyaan No. 3 0,872 0,355 Valid 
4 Pertanyaan No. 4 0,234 0,355 Tidak Valid 
5 Pertanyaan No. 5 0,527 0,355 Valid 
6 Pertanyaan No. 6 0,573 0,355 Valid 
7 Pertanyaan No. 7 0,568 0,355 Valid 
8 Pertanyaan No. 8 0,487 0,355 Valid 
9 Pertanyaan No. 9 0,627 0,355 Valid 
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10 Pertanyaan No. 10 0,530 0,355 Valid 
11 Pertanyaan No. 11 0,446 0,355 Valid 
12 Pertanyaan No. 12 0,226 0,355 Tidak Valid 
13 Pertanyaan No. 13 0,077 0,355 Tidak Valid 
14 Pertanyaan No. 14 0,646 0,355 Valid 
15 Pertanyaan No. 15 0,472 0,355 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

Hasil uji validitas pada Tabel 4.2 menunjukan dari 15 item pertanyaan ada 

12 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel pada taraf 

signifikansi 5%. Sedangkan untuk item pertanyaan No. 4, 12 dan 13 tidak valid 

karena nilai  r hitung < r tabel pada taraf signifikansi 5%. Item pertanyaan yang tidak 

valid tidak diikutkan dalam pengujian selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu instrumen kuesioner, 

suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil jika dilakukan berulang kali dengan asumsi pada kondisi 

yang sama. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai alpha 0,8127 > 0,6 atau dapat 

dikatakan seluruh item pada kuesioner reliabel sehingga dari hasil tersebut dapat 

digunakan untuk melakukan analisis data berikutnya. 

 

C. Analisis Data 

Setelah diperoleh hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya dilakukan 

analisis data dengan menggunakan analisis proporsi dan rata-rata. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui apakah implementasi perencanaan pajak sudah 
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dilakukan secara efektif oleh perusahaan-perusahaan sampel guna mengurangi 

beban pajak perusahaan. 

1. Pertanyaan umum 

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang diambil dari 

populasi yang meliputi perusahaan manufaktur yang berstatus sebagai wajib 

pajak badan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Karakteristik umum 

responden bisa diketahui dari jawaban responden atas bagian pertama 

kuesioner (identitas perusahaan). Bagian ini merupakan pertanyaan umum 

responden mengenai identitas responden yaitu nama perusahaan, alamat 

perusahaan, bentuk usaha, umur perusahaan (lamanya menjadi wajib pajak) 

dan yang menangani permasalahan perpajakan. Berikut ini uraian mengenai 

karakteristik umum responden. 

a. Informasi tentang lamanya menjadi wajib pajak 

Tabel 4.3 
Lamanya Menjadi Wajib Pajak 

No. Lamanya Menjadi Wajib Pajak Jumlah 

1. 0 - 5 tahun - 
2. 6 - 10 tahun 7 
3. 11 - 15 tahun 4 
4. 16 - 20 tahun 6 
5. > 20 tahun 14 

 
Total 

31 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari Tabel 4.3 dapat ditarik kesimpulan bahwa responden telah menjadi 

wajib pajak selama kurun waktu yang cukup lama, dapat dilihat dari 

sebanyak 14 responden menjadi wajib pajak selama lebih dari 20 tahun, 6 

responden menjadi wajib pajak selama 16 - 20 tahun dan 4 responden 

menjadi wajib pajak selama 11 - 15 tahun. Sedangkan responden yang 
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menjadi wajib pajak selama 6 - 10 tahun ada 7 responden. Hal ini berarti 

bahwa responden telah menjadi warga negara yang baik dengan membayar 

pajak dan mengetahui langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai 

perencanaan pajak yang baik serta hal ini dianggap cukup untuk menilai 

perencanaan pajak.  

b. Informasi tentang bagian yang menangani permasalahan pajak 

Tabel 4.4 
Bagian Yang Menangani Permasalahan Pajak 

No. Bagian Yang Menangani  Jumlah Persentase 

Permasalahan Pajak    (%) 
1. Bagian Akuntansi (Pajak) 25 80,65 
2. Akuntan Publik 1 3,23 
3. Konsultan Pajak 4 12,90 
4. Lainnya 1 3,23 
 Total  31 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebesar 80,65% atau sebanyak 25 

responden mempercayakan masalah pajaknya pada bagian akuntansi (pajak) 

dari perusahaan tersebut, hal ini dimungkinkan bertujuan agar rahasia 

perusahaan benar-benar terjaga dan perusahaan dapat menghemat biaya 

karena tidak harus membayar seorang akuntan publik ataupun konsultan 

pajak. Sedangkan yang memilih menggunakan jasa seorang akuntan publik 

ada 1 responden dan 4 responden menggunakan jasa seorang konsultan 

pajak serta yang menjawab lainnya ada 1 responden. 

2. Pertanyaan tentang strategi perencanaan pajak 

Perencanaan pajak mempunyai peranan penting untuk menekan beban pajak 

perusahaan. Jenis pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada responden yaitu 
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mengenai strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh responden 

sebagai wajib pajak badan. 

Setelah uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya data yang terkumpul tersebut 

akan ditabulasi berdasarkan nilai dari setiap item pertanyaan yang ada pada 

kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, oleh karena itu 

untuk menganalisa data digunakan metode analisis statistik deskriptif, yaitu 

analisis proporsi dan rata-rata. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

apakah implementasi perencanaan pajak sudah dilakukan secara efektif oleh 

perusahaan-perusahaan sampel guna mengurangi beban pajak perusahaan. 

Berikut ini analisis dari jawaban responden atas tiap-tiap pertanyaan tentang 

strategi perencanaan pajak yang diajukan dalam kuesioner. 

Pertanyaan No. 1

Metode penilaian persediaan yang di ijinkan oleh peraturan perpajakan adalah 

metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in 

first out/FIFO). Dalam kondisi perekonomian inflasi, apakah perusahaan Anda 

menggunakan metode rata-rata? 

Tabel 4.5 
Analisis Pertanyaan No. 1 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 17 54,84 0,55 
Tidak 14 45,16 0,45 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 17 responden atau 54,84% dengan mean 0,55 sementara yang 

menjawab “Tidak” sebanyak 14 responden atau  45,16% dengan mean 0,45. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel telah 
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mengimplementasikan perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan 

penggunaan metode rata-rata dalam penilaian persediaan pada kondisi 

perekonomian inflasi. 

Pertanyaan No. 2

Apakah perusahaan Anda melakukan penundaan pembayaran kewajiban pajak 

dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo? 

Tabel 4.6 
Analisis Pertanyaan No. 2 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 19 61,29 0,61 
Tidak 12 38,71 0,39 
Total 

31 100,00 1,00 
Sumber: Data primer yang diolah 

 
Tabel 4.6 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 19 atau 61,29% dengan mean 0,61 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 12 responden atau  38,71% dengan mean 0,39. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan pembayaran kewajiban 

pajak pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.  

Pertanyaan No. 3

Apakah perusahaan Anda pada saat melakukan penjualan kredit menerbitkan 

faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang? 

Tabel 4.7 
Analisis Pertanyaan No. 3 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 14 45,16 0,45 
Tidak 17 54,84 0,55 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Tabel 4.7 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 14 atau 45,16% dengan mean 0,45 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 17 responden atau  54,84% dengan mean 0,55. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel belum mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penerbitkan faktur pajak 

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang pada waktu 

melakukan penjualan kredit. 

Pertanyaan No. 5

Dilihat dari sisi efisiensi beban pajak, lebih menguntungkan basis akrual. 

Apakah perusahaan Anda dalam pembukuannya menggunakan basis akrual 

(pendapatan dan biaya dicatat dan di laporkan pada saat timbulnya hak dan 

kewajiban meskipun uangnya belum diterima atau dibayar)? 

Tabel 4.8 
Analisis Pertanyaan No. 5 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 20 64,52 0,65 
Tidak 11 35,48 0,35 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Tabel 4.8 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 20 atau 64,52% dengan mean 0,65 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 11 responden atau  35,48% dengan mean 0,35. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penggunaan metode basis 

akrual dalam pembukuan perusahaan. 
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Pertanyaan No. 6

Pada awal-awal tahun investasi dimana kondisi perusahaan belum bisa 

memberikan keuntungan atau timbul kerugian, apakah perusahaan Anda 

menggunakan metode penyusutan garis lurus? 

Tabel 4.9 
Analisis Pertanyaan No. 6 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 17 54,84 0,55 
Tidak 14 45,16 0,45 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.9 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 17 atau 54,84% dengan mean 0,55 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 14 responden atau  45,16% dengan mean 0,45. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penggunaan metode 

penyusutan garis lurus pada awal-awal tahun investasi dimana kondisi 

perusahaan belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian. 

Pertanyaan No. 7

Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya pendapatan kena pajak 

sudah mencapai tarif pajak tertinggi, apakah perusahaan Anda menggunakan 

metode penyusutan saldo menurun? 

Tabel 4.10 
Analisis Pertanyaan No. 7 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 18 58,06 0,58 
Tidak 13 41,94 0,42 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Tabel 4.10 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 18 atau 58,06% dengan mean 0,58 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 13 responden atau  41,94% dengan mean 0,42. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penggunakan metode 

penyusutan saldo menurun pada kondisi perusahaan mengalami laba dan 

besarnya pendapatan kena pajak sudah mencapai tarif pajak tertinggi. 

Pertanyaan No. 8

Apakah perusahaan Anda berusaha menghindari pelanggaran terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Tabel 4.11 
Analisis Pertanyaan No. 8 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 27 87,10 0,87 
Tidak 4 12,90 0,13 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.11 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 27 atau 87,10% dengan mean 0,87 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 4 responden atau  12,90% dengan mean 0,13. Hal ini berarti 

bahwa hampir semua perusahaan yang menjadi sampel telah 

mengimplementasikan perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan 

penguasaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku guna menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. 
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Pertanyaan No. 9

Apakah perusahaan Anda berusaha menghindari pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak 

memasukan SPT atau terlambat, dsb? 

Tabel 4.12 
Analisis Pertanyaan No. 9 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 15 48,39 0,48 
Tidak 16 51,61 0,52 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Tabel 4.12 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 15 atau 48,39% dengan mean 0,48 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 16 responden atau  51,61% dengan mean 0,52. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel belum mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penghindaran pemeriksaan 

pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT lebih bayar, 

SPT rugi, tidak memasukan SPT atau terlambat. 

Pertanyaan No. 10

Untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum, salah satu cara yang 

ditempuh perusahaan Anda adalah memberikan tunjangan kepada karyawan 

dalam bentuk uang dan atau natura (kenikmatan)? 

Tabel 4.13 
Analisis Pertanyaan No. 10 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 12 38,71 0,39 
Tidak 19 61,29 0,61 
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Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.13 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 12 atau 38,71% dengan mean 0,39 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 19 responden atau  61,29% dengan mean 0,61. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel belum mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan pemberian tunjangan 

kepada karyawan dalam bentuk uang dan atau natura (kenikmatan) guna 

menghindari lapisan tarif pajak maksimum. 

Pertanyaan No. 11

Jika diketahui bahwa pendapatan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan 

dikenakan tarif pajak tertinggi, apakah perusahaan Anda akan membelanjakan 

sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan 

dengan catatan biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan 

(deductible), misalnya biaya riset, biaya perbaikan kantor, biaya diklat 

karyawan? 

Tabel. 4.14 
Analisis Pertanyaan No. 11 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 20 64,52 0,65 
Tidak 11 35,48 0,35 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.14 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 20 atau 64,52% dengan mean 0,65 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 11 responden atau  35,48% dengan mean 0,35. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel telah mengimplementasikan 
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perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan pembelanjaan sebagian 

laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan dengan 

catatan biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible)

jika diketahui bahwa pendapatan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan 

dikenakan tarif pajak tertinggi. 

Pertanyaan No. 14

Uang yang dapat dihemat dari usaha penghematan pajak apakah digunakan 

perusahaan Anda untuk kegiatan usaha lainnya? 

Tabel 4.15 
Analisis Pertanyaan No. 14 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 15 48,39 0,48 
Tidak 16 51,61 0,52 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 4.15 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 15 atau 48,39% dengan mean 0,48 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 16 responden atau 51,61% dengan mean 0,52. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menjadi sampel belum mengimplementasikan 

perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan penggunaan uang yang 

dapat dihemat dari usaha penghematan pajak untuk kegiatan usaha lainnya. 

Pertanyaan No. 15

Apakah perusahaan Anda berusaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketaatan dalam jumlah 

maupun ketaatan dalam waktu sehingga terhindar dari kemungkinan 

dijatuhkannya sanksi administrasi (bunga/denda) atau sanksi pidana 

(denda/kurungan)? 
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Tabel 4.16 
Analisis Pertanyaan No. 15 

Proporsi Jawaban Frekuensi Persentase (%) Mean 

Ya 28 90,32 0,90 
Tidak 3 9,68 0,10 

Total 
31 100,00 1,00 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Tabel 4.16 menunjukan bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” 

sebanyak 28 atau 90,32% dengan mean 0,90 sementara yang menjawab 

“Tidak” sebanyak 3 responden atau 9,68% dengan mean 0,10. Hal ini berarti 

bahwa hampir semua perusahaan yang menjadi sampel telah 

mengimplementasikan perencanaan pajak secara efektif berkenaan dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku, baik ketaatan dalam jumlah maupun ketaatan dalam waktu untuk 

menghindari kemungkinan dijatuhkannya sanksi administrasi (bunga/denda) 

atau sanksi pidana. 

Tabel 4.17 
Hasil Perhitungan Analisis Proporsi dan Rata-rata 

No. Butir Pertanyaan Persentase (%) Rata-rata Riil Pertanyaan 
1. Pertanyaan 1 54,84 0,55 
2. Pertanyaan 2 61,29 0,61 
3. Pertanyaan 3 45,16 0,45 
4. Pertanyaan 5 64,52 0,65 
5. Pertanyaan 6 54,84 0,55 
6. Pertanyaan 7 58,06 0,58 
7. Pertanyaan 8 87,10 0,87 
8. Pertanyaan 9 48,39 0,48 
9. Pertanyaan 10 38,71 0,39 
10. Pertanyaan 11 64,52 0,65 
11. Pertanyaan 14 48,39 0,48 
12. Pertanyaan 15 90,32 0,90 

Total 7,16 
Rata- rata Riil Keseluruhan B utir Pertanyaan 0,60 
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Sumber: Data primer yang diolah 
Tabel 4.17 menunjukan bahwa rata-rata riil keseluruhan butir pertanyaan (0,60) 

lebih besar dari rata-rata harapan (0,5) yang berarti bahwa implementasi strategi 

perencanaan pajak telah dilakukan secara efektif oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur di wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai wajib pajak badan. 

 Dari analisis pertanyaan-pertanyaan mengenai strategi perencanaan pajak, 

implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di 

wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut ini. 

1. Penggunaan metode rata-rata dalam penilaian persediaan pada saat kondisi 

perekonomian inflasi. Strategi ini dilakukan oleh 17 responden. 

2. Pembayaran kewajiban pajak pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 

Strategi ini dilakukan oleh 19 responden. 

3. Penerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan 

penyerahan barang pada waktu melakukan penjualan kredit. Strategi ini 

dilakukan oleh 14 responden. 

4. Penggunaan metode basis akrual dalam pembukuan perusahaan. Strategi ini 

dilakukan oleh 20 responden. 

5. Penggunaan metode penyusutan garis lurus pada awal-awal tahun investasi 

dimana kondisi perusahaan belum bisa memberikan keuntungan atau timbul 

kerugian. Strategi ini dilakukan oleh 17 responden. 

6. Penggunakan metode penyusutan saldo menurun pada kondisi perusahaan 

mengalami laba dan besarnya pendapatan kena pajak sudah mencapai tarif 

pajak tertinggi. Strategi ini dilakukan oleh 18 responden. 
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7. Penguasaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku guna menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. 

Strategi ini dilakukan oleh 27 responden. 

8. Penghindaran pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak atas SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukan SPT atau terlambat. 

Strategi ini dilakukan oleh 15 responden. 

9. Pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang dan atau natura 

(kenikmatan) guna menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Strategi ini 

dilakukan oleh 12 responden. 

10. Pembelanjaan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi 

perusahaan dengan catatan biaya tersebut merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan (deductible) apabila diketahui bahwa pendapatan kena pajak 

(laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tertinggi. Strategi ini 

dilakukan oleh 20 responden. 

11. Penggunaan uang yang dapat dihemat dari usaha penghematan pajak untuk 

kegiatan usaha lainnya. Strategi ini dilakukan oleh 15 responden. 

12. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku, baik ketaatan dalam jumlah maupun ketaatan dalam waktu untuk 

menghindari kemungkinan dijatuhkannya sanksi administrasi (bunga/denda) 

atau sanksi pidana. Strategi ini dilakukan oleh 28 responden. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian terhadap 31 responden 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Pada pengujian instrumen data dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas menyatakan bahwa hasil uji validitas terhadap 15 item pertanyaan 

terdapat 12 item pertanyaan yang dinyatakan valid pada taraf signifikansi 5% 

dan hasil uji reliabilitas adalah reliabel dengan nilai alpha 0,8127. 

2. Responden telah menjadi wajib pajak selama kurun waktu yang cukup lama 

dan telah menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak serta 

mengetahui langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai perencanaan 

pajak yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 14 responden atau sebesar 

45,16% telah menjadi wajib pajak selama lebih dari 20 tahun, 6 responden 

menjadi wajib pajak selama 16 - 20 tahun dan 4 responden menjadi wajib 

pajak selama 11 - 15 tahun. Sedangkan responden yang menjadi wajib pajak 

selama 6 - 10 tahun ada 7 responden.  

3. Dari 31 responden yang diteliti sebesar 80,65% atau sebanyak 25 wajib pajak 

mempercayakan masalah pajaknya pada bagian akuntansi (pajak) dari 

perusahaan tersebut dan tidak mempercayakan masalah pajaknya pada 

konsultan pajak atau akuntan publik. Hal ini dimungkinkan bertujuan agar 

rahasia perusahaan benar-benar terjaga dan perusahaan dapat menghemat 

biaya karena tidak harus membayar akuntan publik ataupun konsultan pajak.  

4. Berdasarkan hasil analisis data terhadap 12 item pertanyaan mengenai 

implementasi perencanaan pajak diperoleh rata-rata riil keseluruhan butir 
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pertanyaan sebesar 0,60 lebih besar dari rata-rata harapan (0,5). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan perencanaan pajak telah 

dilakukan secara efektif oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel di 

wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai wajib pajak badan. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar sehingga 

simpulan tidak dapat digeneralisasikan secara umum. 

2. Jumlah sampel sangat terbatas dikarenakan banyaknya perusahaan yang tidak 

bersedia menerima dan mengisi kuesioner. 

3. Kemungkinan adanya respon yang bias dari responden disebabkan peneliti 

tidak keseluruhan mengetahui secara langsung proses pengisian kuesioner 

karena adanya jangka waktu pengembalian. 

 

C. Saran 

Dengan adanya beberapa keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran bagi 

penelitian selanjutnya sebagai berikut ini. 

1. Untuk memperluas wilayah penelitian sehingga diperoleh jumlah sampel yang 

lebih banyak dan simpulan dapat digeneralisasikan secara umum. 

2. Menggunakan teknik wawancara pada seluruh responden untuk memperoleh 

data-data dan informasi yang lengkap dan akurat. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

SURVEI TENTANG IMPLEMENTASI STRATEGI PERENCANAAN 
PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG 

BAGI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Mohon Anda isi titik-titik dan berilah tanda silang (X) untuk memilih salah 

satu jawaban sesuai dengan data dan keadaan perusahaan Anda! 

2. Semua jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan semata-

mata hanya digunakan untuk penulisan skripsi ini. 

3. Mohon periksa kembali semua jawaban setelah selesai di isi! 

 

I. Identitas Perusahaan 

1. Nama Perusahaan   :…………………………………… 

2. Alamat Perusahaan   :…………………………………… 

3. Jenis Perusahaan   :…………………………………… 

4. Bentuk usaha    :    

a. CV   b. PT 

5. Umur perusahaan hingga saat ini: 

a. 0 – 5 tahun   d. 16 – 20 tahun 

b. 6 – 10 tahun   e.  > 20 tahun 

c. 11 – 15 tahun 

6. Apakah perusahaan anda termasuk wajib pajak badan? 

a.   Ya     b.  Tidak 

Jika Ya, terdaftar di KPP………………………………………………. 

7. Permasalahan mengenai perpajakan di perusahaan anda ditangani oleh: 

a. Bagian Akuntansi (Pajak)  c.  Konsultan Pajak 

b. Akuntan Publik    d.  Lainnya, Sebutkan……………. 
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II. Pertanyaan Tentang Strategi Perencanaan Pajak dan  Peminimalan 

Pajak Terutang  

1. Metode penilaian persediaan yang diijinkan oleh peraturan perpajakan 

adalah metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar 

pertama (first in first out/FIFO). Dalam kondisi perekonomian inflasi, 

apakah perusahaan Anda menggunakan metode rata-rata? 

a.   Ya      b.   Tidak 

2. Apakah perusahaan Anda melakukan penundan pembayaran kewajiban 

pajak dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal 

jatuh tempo? 

a. Ya      b.   Tidak  

3. Apakah perusahaan Anda pada saat melakukan penjualan kredit 

menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan 

penyerahan barang? 

a.   Ya      b.   Tidak 

4. Dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah 

basis akrual (accrual basis) dan basis kas yang dimodifikasi (modified 

cash basis). Apakah perusahaan Anda dalam pembukuannya menerapkan 

modified cash basis (pendapatan dan biaya dicatat dan di laporkan pada 

saat terjadinya penerimaan dan pengeluran uang)? 

a. Ya      b.   Tidak  

5. Dilihat dari sisi efisiensi beban pajak, lebih menguntungkan basis akrual. 

Apakah perusahaan Anda dalam pembukuannya menggunakan basis 

akrual (pendapatan dan biaya dicatat dan di laporkan pada saat timbulnya 

hak dan kewajiban meskipun uangnya belum diterima atau dibayar)? 

a. Ya      b.   Tidak  

6. Pada awal-awal tahun investasi dimana kondisi perusahaan belum bisa 

memberikan keuntungan atau timbul kerugian, apakah perusahaan Anda 

menggunakan metode penyusutan garis lurus? 

a. Ya      b.   Tidak  
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7. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya pendapatan kena pajak 

sudah mencapai tarif pajak tertinggi, apakah perusahaan Anda 

menggunakan metode penyusutan saldo menurun? 

a. Ya      b.   Tidak  

8. Apakah perusahaan Anda berusaha menghindari pelanggaran terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku? 

a. Ya      b.   Tidak  

9. Apakah perusahaan Anda berusaha menghindari pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT lebih bayar, SPT rugi, 

tidak memasukan SPT atau terlambat, dsb? 

a. Ya      b.   Tidak  

 

10. Untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum, salah satu cara yang 

ditempuh perusahaan Anda adalah memberikan tunjangan kepada 

karyawan dalam bentuk uang dan atau natura (kenikmatan)? 

a. Ya      b.   Tidak  

11. Jika diketahui bahwa pendapatan kena pajak (laba) perusahaan besar dan 

akan dikenakan tarif pajak tertinggi, apakah perusahaan Anda akan 

membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat 

bagi perusahaan dengan catatan biaya tersebut merupakan biaya yang 

dapat dikurangkan (deductible), misalnya biaya riset, biaya perbaikan 

kantor, biaya diklat karyawan? 

a. Ya      b.   Tidak  

12. Apakah pajak terutang perusahaan bisa minimal dengan menerapkan 

strategi perencanaan pajak yang baik? 

a. Ya      b.   Tidak   

13. Apakah melakukan penghematan pajak sangat berguna bagi usaha Anda 

terutama untuk menjaga aliran kas? 

a. Ya      b.   Tidak  
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14. Uang yang dapat dihemat dari usaha penghematan pajak apakah digunakan 

perusahaan Anda untuk kegiatan usaha lainnya? 

a. Ya      b.   Tidak  

15. Apakah perusahaan Anda berusaha memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketaatan dalam 

jumlah maupun ketaatan dalam waktu sehingga terhindar dari 

kemungkinan dijatuhkannya sanksi administrasi (bunga/denda) atau sanksi 

pidana (denda/kurungan)? 

a. Ya      b.   Tidak  

 

- TERIMA KASIH - 
 



60

DAFTAR NAMA ANGGOTA SAMPEL 

(Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar) 

 
NO. NAMA PERUSAHAAN ALAMAT 

1 PT. Delta Merlin Dunia Tekstil 1 Jl. Raya Solo-Sragen Km 14 Pulosari Kebakkramat 
2 PT. Indo Abadi Tekstil Jl. Raya Solo-Karanganyar Km 9,9 Jaten Kra 
3 PT. Ragil Adi Perkasa Jl. Solo-Purwodadi Km 7,2 Wonorejo Gondangrejo 
4 PT. Delta Dunia Tekstil Jl. Raya Solo-Sragen Km 10,8 Kaling Tasikmadu 
5 CV. Ranotex Jl. Raya Solo-Sragen Km 13 Kebakkramat 
6 PT. Hardo Solo Plast Jl. Raya Palur KM 8 Gerdu Jetis Jaten 
7 PT. Tunggak Waru Semi Jetis Jaten Kra 
8 PT. Sekar Bengawan Jl. Raya Palur Km 8,6 Jetis Jaten 
9 PT. Senang Kharisma Tekstil Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,8 Jetis Jaten 
10 PT. Media Mitra Manunggal Jl. Adi Sucipto No. 49 Gajahan Colomadu 
11 PT. Sari Warna Asli Kemiri, Kebakkramat 
12 PT. Indo Acidatama Jangganan, Kemiri, Kebakkramat 
13 PT. New Aiditex Tegal Rejo RT 01/ 1 Jaten 
14 CV. Mediatama Jl. Adi Sumarmo Km 4,5 Klodran Colomadu 
15 CV. Roda Jati Jl. Solo-Purwodadi Km 3,5 Wonorejo Gondangrejo 
16 PT. Delta Merlin Dunia  Jl. Raya Solo-Sragen Km 12 Nangsri Kebakkramat 

Tekstil III 
17 PT. Putri Salju Tegal Rejo, Dagen, Jaten 
18 PT. Adikencana Mahkota  Jl. Raya Palur Km 13,5 Waru Kebakkramat 

Buana 
19 PT. Agung Kuncoro Tex Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,1 Jetis Jaten 
20 PT. Java Tex Internusa Perkasa Jl. Mahabarata Banaran RT 06/ 07 Ngringo Jaten 
21 PT. Wonorejo Makmur Abadi Jl. Solo-Purwodadi Km 6,5 Wonorejo Gondangrejo 
22 PT. Sama Mandiri Jangganan, Kemiri, Kebakkramat 
23 CV. Industri Tangki Pono Turisari RT 02/ I Dagen Jaten 
24 PT. Harum Sari Kencana Tegal Rejo RT 03/ XI Dagen Jaten 
25 PT. Delta Merlin Sandang  Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,5 Pulosari Kebakkramat 

Tekstil 
26 PT. Tresno Joyo Jl. Raya Solo-Sragen Km 15 Pulosari Kebakkramat 
27 PT. Bengawan Tex Jl. Raya Solo-Sragen Km 8,2 Jetis, Jaten 
28 CV. Duta Wang Mandiri Jl. Adi Sucipto No. 41 RT 01/ VI Blulukan Colomadu 
29 PT. Lani Santoso Setiabdi Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,8 Pulosari Kebakkramat 
30 PT. Jamu Air Mancur Jl. Raya Solo-Sragen Km 7 Jaten 
31 PT. Palur Raya Jl. Raya Solo-Sragen Km 6,3 Ngringo Jaten 
32 PT. Apollo Agung Chemichal  Banaran, Ngringo, Jaten 

Industry 
33 PT. Tantra Tekstil Industry Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,8 Pulosari Kebakkramat 
34 PT. Poly Meditra Indonesia Turisari RT 01/ I Dagen Jaten 
35 CV. Dirgantara Box Bolon RT 03/ I Colomadu 
36 PT. Ratugra Mulya Jl. Raya Solo-Boyolali Km 12 Ngasem Colomadu 
37 CV. Guna Bangun Jl. Solo-Purwodadi Km 7 Selokaton Gondangrejo 
38 PT. Dunia Setia Sandang Asli Jl. Raya Palur Km 7,1 Kra 
39 CV. Woro Srikandi Jl. Tentara Pelajar No.9 Kembangan Colomadu 
40 CV. Mefi Caraka Getas RT 02/10 Jaten, Kra 
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41 PT. New Subur Tex Jl. Raya Solo-Sragen Km 14 Pulosari Kebakkramat 
42 Perusahaan Plastik Santosa Jl. Raya Solo-Sragen Km 9 Jetis Jaten 

43 PT. Multiyasa Abadi Sentosa 
Jl. Adi Sucipto No.41 Puspan Blulukan 
Colomadu 

44 PT. Mutu Gading Tekstil Jl. Solo-Purwodadi Km 1 Bulurejo Gondangrejo 
45 PT. Surya Kebaktex Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,8 Kebakkramat 
46 PT. Wijaya Kwarta Penta Jl. Mojo Celep Kidul RT 02/ III Dagen Jaten 
47 PT. Jetak Makmur Lestari Jl. Puter Distrik, Jetak, Wonorejo Gondangrejo 
48 Perusahaan Rokok Gama Jl. Adi Sucipto No. 290 Klodran Colomadu 

49 PT. Leganda Bintang Bola 
Jl. Solo-Purwodadi Km 5,7 Wonorejo 
Gondangrejo 

50 PT. Ifars Pharmaceutical  Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,9 Pulosari  
Laboratories Kebakkramat 

51 PT. Duta Kaisar Pharmacy Jl. Adi Sucipto No. 41 Blulukan Colomadu 
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DATA HASIL PENYEBARAN KUESIONER 
 

Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
1 0 0 1 0 1 0 1
2 0 0 0 1 1 0 1
3 0 1 1 0 1 0 1
4 1 1 0 1 0 0 1
5 1 0 1 1 1 1 1
6 1 1 0 1 0 0 0
7 1 1 1 1 1 1 0
8 1 1 1 1 1 1 1
9 0 0 0 0 0 1 0

10 0 0 0 1 0 1 0
11 1 0 0 0 1 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 1 0 1
14 0 1 0 0 1 0 1
15 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 0 1 1
17 0 0 0 0 1 0 1
18 0 1 0 1 0 0 0
19 1 1 1 1 1 1 1
20 0 0 0 0 1 1 0
21 0 0 0 1 0 1 0
22 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 0 1 1 1
24 1 1 1 0 1 1 1
25 0 1 0 1 0 0 0
26 1 1 1 1 0 1 0
27 0 1 0 0 1 0 1
28 1 0 0 1 0 1 0
29 1 1 1 0 1 1 0
30 0 1 0 1 1 0 1
31 1 1 1 1 1 1 1

Total 17 19 14 18 20 17 18
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X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 Y 
1 0 1 1 1 1 1 1 10
1 1 0 0 1 1 1 1 8
1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 0 0 1 0 0 1 1 8
1 1 1 1 1 1 1 1 14
0 0 0 0 1 1 0 0 5
1 1 0 0 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 1 1 15
1 0 0 0 1 1 0 1 5
1 1 0 1 1 1 0 1 8
1 0 0 0 0 1 0 1 5
0 1 0 1 1 1 1 1 6
1 0 0 0 0 1 0 0 5
1 0 0 0 1 1 0 1 7
1 1 1 1 1 1 0 1 14
1 1 1 1 0 0 1 1 12
1 1 1 0 1 1 0 1 8
0 0 0 0 1 1 0 0 4
1 0 0 1 1 1 1 1 13
1 0 1 1 1 1 0 1 8
0 0 0 1 1 1 0 1 6
1 1 1 1 1 1 1 1 15
1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 0 0 1 1 1 1 12
1 0 0 1 1 0 0 1 6
1 0 0 1 1 1 0 1 10
1 0 1 1 1 1 0 1 9
1 0 0 1 1 1 0 1 8
1 1 0 0 1 1 1 1 11
1 0 1 1 1 1 0 1 10
1 1 0 1 1 1 1 1 14

27 15 12 20 27 28 15 28 293
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UJI VALIDITAS ITEM PERTANYAAN 
 
Correlations 

Correlations

.343

.059
31

.563** .455*

.001 .010
31 31

.280 .264 .114

.128 .151 .540
31 31 31

.140 .103 .402* -.357*

.453 .582 .025 .049
31 31 31 31

.479** .077 .563** .280 .004

.006 .679 .001 .128 .981
31 31 31 31 31

.148 .264 .377* -.060 .599** -.114

.426 .151 .036 .749 .000 .540
31 31 31 31 31 31

.231 .089 .349 -.132 .519** .231 .453*

.212 .633 .054 .479 .003 .212 .011
31 31 31 31 31 31 31

.494** .447* .872** .234 .527** .573** .568** .487**

.005 .012 .000 .206 .002 .001 .001 .005
31 31 31 31 31 31 31 31

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

VALID

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
VALI

D

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations 
Correlations

.291

.113
31

.044 .451*

.816 .011
31 31

.180 .108 .117

.332 .562 .532
31 31 31

.099 .036 -.243 .525**

.598 .847 .188 .002
31 31 31 31

.613** .158 .178 -.012 -.120

.000 .395 .337 .947 .521
31 31 31 31 31

.317 .260 .441* .199 -.107 .317

.082 .158 .013 .282 .566 .082
31 31 31 31 31 31

.627** .530** .446* .226 .077 .646** .472**

.000 .002 .012 .221 .679 .000 .007
31 31 31 31 31 31 31

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

VALID

X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
VALI

D

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability 
 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P 
H A) 
 

Mean        Std Dev       Cases 
 

1.     X1                 .5484          .5059        31.0 
 2.     X2                 .6129          .4951        31.0 
 3.     X3                 .4516          .5059        31.0 
 4.     X5                 .6452          .4864        31.0 
 5.     X6                 .5484          .5059        31.0 
 6.     X7                 .5806          .5016        31.0 
 7.     X8                 .8710          .3408        31.0 
 8.     X9                 .4839          .5080        31.0 
 9.     X10                .3871          .4951        31.0 
 10.     X11                .6452          .4864        31.0 
 11.     X14                .4839          .5080        31.0 
 12.     X15                .9032          .3005        31.0 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     31.0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    .8127 
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Frequency Table 
X1

14 45.16 45.16 45.16
17 54.84 54.84 100.0
31 100.0 100.0

0
1
Total

Valid

Frequenc
y Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2

12 38.71 38.71 38.71
19 61.29 61.29 100.00
31 100.0 100.0

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3

17 54.84 54.84 54.84
14 45.16 45.16 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5

11 35.5 35.5 35.5
20 64.5 64.5 100.0
31 100.0 100.0

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X6

14 45.16 45.16 45.16
17 54.84 54.84 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X7

13 41.94 41.94 41.94
18 58.06 58.06 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X8

4 12.90 12.90 12.90
27 87.10 87.10 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X9

16 51.61 51.61 51.61
15 48.39 48.39 100.00
31 100.0 100.0

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X10

19 61.29 61.29 61.29
12 38.71 38.71 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X11

11 35.48 35.48 35.48
20 64.52 64.52 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X14

16 51.61 51.61 51.61
15 48.39 48.39 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X15

3 9.68 9.68 9.68
28 90.32 90.32 100.00
31 100.00 100.00

0
1
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent


