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ABSTRACT
Value Added Tax (VAT) which has the greatest potential in Bandung, contributes as the largest tax based on the type
of tax but also has a high tax risk. Tax planning is an instrument that can mitigate dispute of value added tax. This
research was conducted to explain and analyse the legislation or process of mitigation value added tax dispute through
tax planning. This research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth
interviews. The results of this study indicate that optimal tax planning can reduce the high tax risk of value added tax
by slowing down the dispute.
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ANALISIS MITIGASI SENGKETA PAJAK TERHADAP PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI MELALUI PERENCANAAN PAJAK
ABSTRAK
Pertambahan Nilai (PPN) yang potensi terbesarnya ditemui di Kota Bandung, selain menyumbang pajak terbesar
berdasarkan jenis pajaknya juga memiliki risiko pajak yang tinggi. Perencanaan pajak merupakan instrumen yang
mampu memitigasi sengketa pajak PPN. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme
atau proses mitigasi sengketa pajak PPN melalui perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perencanaan pajak yang optimal mampu menurunkan risiko PPN yang tinggi daengan menekan jumlah
sengketa PPN.
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di pulau jawa dengan porsi 60.74% atau

PENDAHULUAN
Penerimaan negara dari pajak menyumbang

sebanding dengan 16,2 juta perusahaan atau

penerimaan negara terbesar setiap tahunnya.

usaha. Sensus yang dilakukan 10 tahun sekali itu

Rincian penerimaan pajak sampai dengan

menjabarkan jumlah usaha atau perusahaan

Agustus 2019 menunjukkan kontribusi sektor

dengan sektor non pertanian di Jawa Barat

perpajakan tertinggi adalah PPh Migas serta

menempati urutan kedua tertinggi setelah Jawa

PPN. Tingginya pendapatan yang diperoleh atas

Timur (Badan Pusat Statistik, 2016).

PPh dan PPN tidak hanya mempengaruhi jumlah

Dari total 79 kabupaten-kota yang berada di

pendapatan negara saja, tetapi penerimaan pajak

Jawa Barat, kota Bandung merupakan kontribusi

ini juga mempengaruhi rasio pajak (OECD,

terbesar tingginya jumlah usaha atau perusahaan

2019).

di Jawa Barat dengan angka kontribusi sebesar

(Hidayat, 2015) mengatakan bahwa risiko

7,47% (Badan Pusat Statistik, 2017). Jumlah

Pajak Pertambahan Nilai merupakan risiko pajak

usaha yang semakin banyak akan berbanding

tertinggi atas klasifikasi risiko pajak berdasarkan

lurus dengan penerimaan pajak yang dihasilkan

jenis pajaknya.

dari daerah atau kota tersebut, khususnya

Melemahnya setoran PPh Non Migas dan
PPN akibat tingkat kepatuhan wajib pajak yang

penerimaan pajak atas PPN.
Pajak Pertambahan Nilai yang menyumbang

masih rendah serta restitusi pajak yang menjadi

jumlah

batu sandungan bagi pemerintah membuat

penerimaan pajak negara justru merupakan salah

penerimaan pajak pada tahun 2019 dipastikan

satu jenis pajak yang berisiko tinggi, baik

mengalami penurunan (Pratiwi dan Liana, 2019).

berisiko terhadap penghindaran pajak maupun

PPN, sebagaimana UU PPN, ialah pajak yang

berisiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak.

dikenakan terhadap pemakaian barang serta jasa

Risiko pemeriksaan untuk PPN sangat tinggi

di wilayah pabean yang dikenakan secara bertaraf

karena tingkat penyelewengan yang juga tinggi

atas tiap jenis produksi dan distribusi. Banyaknya

dalam beberapa kasus yang menyangkut jual beli

jumlah

barang (Hidayat, 2015).

usaha

atau

perusahaan

berpotensi

meningkatkan pendapatan pajak baik Pajak
Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
Badan

Pusat

signifikan

terhadap

Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak
masukan. Maraknya pemakaian faktur pajak
fiktif dan perdagangan pada penyerahan BKP dan

Ekonomi tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat

JKP yang dilakukan oleh pengusaha merupakan

26,71 juta usaha atau perusahaan di Indonesia

bentuk

yang

pertanian.

merugikan penerimaan negara sehingga kinerja

Berdasarkan sensus tersebut, diperoleh informasi

pelayanan publik menurun (Yamin, Luyianto dan

bahwa konsentrasi mayoritas perusahaan berada

Titi Muswati Putranti 2009).

di

sektor

melalui

cukup

Sensus

bergerak

Statistik

yang

non

penyelewengan

pajak

yang

dapat
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Sementara itu, terdapat perencanaan pajak

(2) Untuk mengetahui jenis industri yang

yang berpotensi membantu wajib pajak dalam

rentan memiliki kasus sengketa pajak

menjalankan kewajibannya. Perencanaan pajak

atas

ialah tahap pertama dalam manajemen pajak.

Bandung.

Pajak

Pertambahan

Nilai

di

Manajemen pajak itu sendiri ialah suatu sarana

(3) Untuk menganalisis proses mitigasi

yang dapat dilakukan oleh wajib pajak guna

sengketa pajak atas Pajak Pertambahan

mengerjakan kewajiban perpajakannya dengan

Nilai melalui perencanaan pajak.

menekan jumlah pajak yang harus dibayar guna

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan

mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan.

bukti empiris terkait kriteria penghindaran pajak

Pada perencanaan pajak ini, fokus utamanya

atas Pajak Pertambahan Nilai yang merugikan

tidak hanya untuk meminimalkan utang pajak

negara, jenis industri yang rentan terhadap

perusahaan, tetapi fokus utamanya adalah

sengketa PPN, dan mekanisme pencegahan

membuat tujuan agar pelaksanaan kewajiban

sengketa PPN melalui perencanaan pajak.

pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan

Melalui penelitian ini, kesadaran wajib pajak

efisien (Budi, 2013). Salah satu perencanaan

akan kebutuhan dan kepentingan perencanaan

pajak terkait pengkreditan pajak masukan

Pajak Pertambahan Nilai diharapkan semakin

dijelaskan dalam Pasal 9 UU PPN.

tinggi. Melalui penelitian ini, praktisi pajak

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka
identifikasi masalahnya ialah :

diharapkan mampu menyadarkan wajib pajak
akan fungsi dan tugas utamanya sebagai pemberi

(1) Bagaimana kriteria penghindaran pajak

jasa konsultasi perpajakan sehingga sengketa

atas Pajak Pertambahan Nilai yang

pajak, khususnya sengketa Pajak Pertambahan

merugikan negara?

Nilai, minim ditemui. Melalui penelitian ini,

(2) Industri apa saja yang rentan terhadap

diharapkan fiskus dapat melihat bukti nyata di

sengketa pajak atas Pajak Pertambahan

lapangan yang dihadapi oleh wajib pajak terkait

Nilai di Bandung?

pemenuhan

hak

dan

kewajiban

Pajak

(3) Bagaimana proses mitigas sengketa

Pertambahan Nilainya sehingga mampu menjadi

pajak akan Pajak Pertambahan Nilai

pedoman fiskus dalam menyediakan fasilitas

melalui perencanaan pajak?

kebutuhan wajib pajak. Melalui penelitian ini,

Tujuan penelitian ini yakni:
(1) Untuk

diharapkan dapat menyampaikan contoh nyata

menganalisis

penghindaran

pajak

atas

kriteria

bagi akademisi dalam implementasi perencanaan

Pajak

pajak atas PPN dan perannya yang mampu

Pertambahan Nilai yang berpotensi
merugikan negara.

memitigasi sengketa PPN.
Penelitian akan berlangsung dari Januari
2020 sampai dengan Maret 2020. Lokasi
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penelitian dalam penelitian ini adalah tempat

Penelitian ini menggunakan instrumen interview

wawancara

Tempat

dalam proses perolehan datanya dari KPP Madya

penelitian yang digunakan yakni sebagai berikut:

Bandung, konsultan pajak di TaxAcc Consulting

dengan

narasumber.

(1) Kantor KPP Madya Bandung.

dan salah satu akademisi Unpad.

Jalan Asia Afrika No.114, Cikawao,

Penelitian ini akan menganalisis mitigasi

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung,

sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai

Jawa Barat 40261.

melalui perencanaan pajak di Bandung yang akan

(2) Kantor

Konsultan

Pajak

(TaxAcc

Consulting).
Jl.

melibatkan KPP Madya Bandung selaku fiskus
yang menangani usaha dalam bentuk badan di

Ayuwangi

No.2

Singgasana

Bandung, TaxAcc Consulting selalu konsultan

Pradana, Cibaduyut Wetan, Kecamatan

Pajak di Bandung yang terdaftar di IKPI (Ikatan

Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa

Konsultan Pajak Indonesia) cabang Bandung

Barat 40238.

untuk

(3) Kantor Akademisi.

mengetahui

bagaimana

proses

perencanaan pajak atas PPN yang biasa ditangani

Jl. PH.H. Mustofa No.35 Neglasari,

di Bandung, serta salah satu akademisi Akuntansi

Kecamatan

Perpajakan

Cibeunying

Kaler,

Bandung, Jawa Barat 40124.

Unpad

guna

mengetahui

teori

perencanaan pajak yang sesungguhnya.
Penelitian ini menggunakan data primer.
Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif

METODE
Penelitian ini bertujuan untuk memahami

bersifat induktif, yaitu membangun kesimpulan

fenomena yang menjadi objek penelitian, yaitu

penelitian dengan cara mengabstraksikan data-

mitigasi sengketa PPN, dengan memberikan

data empiris yang ditemukan di lapangan.

bukti empiris dan disajikan dengan kata-kata.

Berdasarkan objek penelitian ini, yaitu

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

mengenai mekanisme atau proses mitigasi

studi ini adalah pendekatan kualitatif.

sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian ini merupakan applied research

melalui perencanaan pajak di bandung, maka

yang tergolong sebagai penelitian survei. Applied

informan yang tepat dalam menunjang penelitian

research merupakan jenis penelitian yang

ini adalah sebagai berikut :

bertujuan untuk memfasilitasi manajerial dalam
mengambil keputusan.

(1) Fiskus, dalam hal ini diwakili oleh KPP
Madya

Peneliti menggunakan survei pendapat dari

Bandung

yang

direpresentasikan oleh Bapak Didit

beberapa responden dalam mengumpulkan data

Rahman,

penelitian

Pengawasan dan Konsultansi (Waskon)

ini,

sehingga

penelitian

ini

digolongkan pula sebagai penelitian survei.

Account

Representative

IV KPP Madya Bandung.
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(2) Bapak Nur Hidayat, selaku konsultan

dengan tax avoidance dan tax evasion. Tax

pajak di Bandung yang terdaftar di IKPI

avoidance cenderung mencari celah peraturan

cabang Bandung

perpajakan, sedangkan tax evasion menggunakan

(3) Bapak Sony Devano, selaku akademisi,

cara yang ilegal dalam melakukan penghindaran

informan yang memberikan informasi

pajak.

teori perencanaan pajak serta sengketa

menggunakan tax evasion merupakan tindakan

pajak yang kemudian dapat dikaitkan

yang

dan pandangan akademisi terhadap

penghindaran pajak dengan cara ini tidak

implementasi perencanaan pajak di

mungkin tidak merugikan negara.

Bandung.
Penelitian
penghindaran

ini
pajak

Karenanya,

dikecam

oleh

penghindaran

pemerintah.

pajak

Sebab,

Sejalan dengan definisi sengketa pajak yang
terbatas
PPN

pada

kriteria

yang berpotensi

merugikan negara, industri yang rentan memiliki
kasus sengketa PPN, serta proses mitigasi
sengketa PPN melalui perencanaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tax planning, tax evasion, dan tax avoidance
merupakan strategi yang digunakan oleh wajib
pajak untuk meminimalisir beban pajaknya.
Tetapi, hanya strategi yang sesuai dengan aturan
perpajakan saja-lah yang diperbolehkan untuk
digunakan oleh wajib pajak.
Menurut akademisi, langkah pertama yang
harus dilakukan dalam perencanaan pajak adalah
melihat aturan perpajakan yang berlaku, sehingga
dari peraturan tersebut wajib pajak dapat
melakukan perencanaan pajak yang legal dan
tidak termasuk ke dalam tax evasion maupun tax
avoidance.
Penghindaran pajak melalui tax planning
merupakan penghindaran pajak yang sepenuhnya
memanfaatkan peraturan perpajakan. Lain halnya

dikemukakan dalam Undang-Undang, menurut
fiskus, sengketa pajak ini dimulai dari proses
keberatan, banding, gugatan, sampai peninjauan
kembali. Proses sengketa pajak ini diawali
dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana dalam
SPT tersebut wajib pajak menghitung atau
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem
yang demikian ini, yaitu self assessment system,
merupakan satu dari tiga sistem perpajakan yang
dianut oleh Indonesia.
Sistem perpajakan self assessment system
yang mewajibkan wajib pajak untuk menjalankan
semua

kewajibannya

secara

mandiri

ini

berpotensi mengalami sengketa apabila dalam
memenuhi kewajibannya wajib pajak tidak
mengikuti

regulasi

perundang-undangan

perpajakan yang benar.
Pemerintah, dalam hal ini kementerian
keuangan,

mempunyai

kewenangan

untuk

mengawasi setiap wajib pajak melalui AR
(Account Representative) yang terdapat di setiap
KPP. Kemudian, apabila terdapat disimilaritas
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antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan

terhadap peraturan perpajakan yang terbatas,

data yang dimiliki oleh AR, maka AR akan

penafsiran yang berbeda antara wajib pajak

melakukan peneguran kepada wajib pajak.

dengan fiskus merupakan penyebab sengketa

Selanjutnya apabila wajib pajak tidak patuh maka

pajak yang universal ditemui.

AR dapat mengusulkan pemeriksaan. Hasil dari

Teori dan praktik perpajakan tentu memiliki

pemeriksaan yang tak disetujui oleh wajib pajak

disimilaritas. Disimilaritas inilah yang kemudian

berpeluang menimbulkan sengketa pajak. Wajib

mampu memiliki banyak penafsiran, sehingga

pajak yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan

penafsiran yang dianut oleh wajib pajak mungkin

pajak dapat mengajukan keberatan.

berbeda dengan penafsiran yang dianut oleh

Menurut fiskus, sengketa pajak dapat terjadi

fiskus.

karena adanya perbedaan perhitungan jumlah

Selain perbedaan penafsiran yang berpotensi

pajak yang terutang atau jumlah pajak yang

menimbulkan sengketa pajak, sengketa pajak

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut

PPN umumnya diakibatkan oleh ketidakpatuhan

penghitungan wajib pajak dengan pihak pajak

wajib pajak dalam menunaikan kewajiban

atau

berupa

perpajakannya, seperti telat bayar dan telat lapor.

perbedaan pandangan objek atau bukan objek

Berdasarkan keterangan fiskus, industri

pajak, saat terutang pajak, atau perhitungan pajak

yang kerap kali mengalami sengketa pajak PPN

yang pada intinya terdapat perbedaan cara

adalah

pandangan wajib pajak dengan fiskus. Selain itu,

memproduksi pakaian jadi secara masal dengan

Bapak Didit menambahkan, apabila wajib pajak

jumlah yang banyak ini kerap kali mengalami

mengajukan keberatan berarti terdapat suatu hal

sengketa pajak PPN karena tidak transparannya

yang tidak disetujui oleh wajib pajak atas hasil

transaksi yang dilakukannya.

fiskus.

Perbedaan

ini

dapat

pemeriksaaan pajaknya dan bersifat material.
Peraturan

yang

silih

berganti,

sistem

industri

garmen.

Industri

yang

Guna melakukan mitigasi terhadap sengketa
pajak

PPN

yang

merupakan

risiko

self

perpajakan yang digunakan oleh Indonesia, yaitu

assessment system ini, fiskus tentu mempunyai

self assessment system, serta kompleksnya aturan

langkah

pendukung undang-undang ini menuntut semua

fiskus, melaksanakan tugas sesuai dengan

wajib pajak untuk mengerti dan mampu

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

mengimplementasikan ketetapan pajak tersebut

merupakan langkah preventif yang dilakukan

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di

oleh fiskus.

lain sisi, tidak semua wajib pajak mampu
mengikuti

dan

mendalami

perkembangan

peraturan perpajakan.
Tidak hanya pemahaman wajib pajak

preventif.

Berdasarkan

keterangan

Perencanaan pajak merupakan upaya yang
bisa

dilakukan

oleh

wajib

pajak

guna

meminimalisir risiko perpajakan yang ada.
Perencanaan pajak umumnya bertujuan untuk
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meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar

sebenarnya perencanaan pajak sah-sah saja

oleh wajib pajak.

dilakukan selama tidak bertentangan dengan

Perencanaan pajak yang baik, sebagaimana
menurut konsultan pajak, dilakukan dari proses
awal

pembentukan

perusahaan,

peraturan perpajakan yang berlaku.
Tingginya jumlah usaha dan perusahaan di

yaitu

Kota Bandung yang berpotensi mengumpulkan

memutuskan bisnis apa yang akan dilakukan,

PPN lebih banyak dari kota dan kabupaten lain di

apakah akan mengukuhkan diri sebagai PKP,

Jawa Barat disandingkan dengan fakta tingginya

apakah akan melakukan penyerahan BKP atau

risiko sengketa pajak PPN membuat mitigasi

JKP, dan perencanaan pajak lainnya yang akan

sengketa pajak PPN diperlukan.

terus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut
masih ada. Artinya, perencanaan pajak

Menurut akademisi, jalan

yang dapat

PPN

ditempuh oleh wajib pajak guna memitigasi

yang terintegrasi dapat dilakukan dari proses hulu

sengketa pajak PPN adalah dengan menyamakan

sampai hilir.

konsep perpajakan yang akan dianutnya dengan

Perencanaan pajak PPN yang sudah menjadi
konsumsi

umum

pengendalian

(Pohan, 2011) mengatakan bahwa tujuan

pengkreditan PM. Sebagaimana Pasal 9 Ayat 9

perencanaan pajak adalah untuk memenuhi

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PM

kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan

dapat dikreditkan paling lama tiga bulan setelah

efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berakhirnya masa pajak apabila PM yang dapat

berlaku; meminimalisir beban pajak

dikreditkan tersebut belum dikreditkan dengan

terutang; memaksimalkan laba setelah pajak; dan

PK pada masa pajak yang sama.

meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika

Ketetapan

yang

adalah

fiskus, dalam hal ini adalah AR.

demikian

itu

secara

terjadi

pemeriksaan.

Demikian,

yang

dalam

gamblang menjelaskan bahwa wajib pajak dapat

perencanaan pajak PPN maka tentu tujuannya

melakukan perencanaan pajak PPN-nya melalui

tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara

pengkreditan PM yang dimilikinya. Demikian,

benar. Bapak Sony Devano selaku akademisi pun

kebijakan ini diharapkan mampu membuat cash

sepemahaman dengan tujuan perencanaan pajak

flow wajib pajak menjadi lebih ekonomis.

PPN yang demikian itu.

Menurut

konsultan

pajak,

peraturan

perpajakan di Indonesia masih mempunyai ruang
untuk

melakukan

Perencanaan

pajak

penghindaran pajak
mengurangi

pajak

perencanaan
merupakan

pajak.

salah

satu

yang bertujuan untuk
secara

legal

(Hantoyo,

Shinung Sakti, Kertahadi, 2016). Demikian,

KESIMPULAN
Sebagaimana

pembahasan

pada

bab

sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa
hal, yaitu :
1) Kriteria

penghindaran

pajak

yang

merugikan negara adalah :
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a. Penghindaran pajak yang tidak

b. Jenis industri yang memiliki banyak

berpatutan dengan kaidah peraturan

kasus sengketa pajak PPN di Kota

perpajakan

Bandung, menurut fiskus, adalah

yang

berlaku

di

Indonesia.

industri garmen.

b. Pada dasarnya terdapat tiga hal yang
erat kaitannya dengan penghindaran

3) Mekanisme atau proses mitigasi sengketa
pajak PPN melalui perencanaan pajak :

pajak, ketiga hal tersebut adalah tax

a. Mitigasi sengketa PPN melalui

planning, tax avoidance, serta tax

perencanaan pajak dilakukan dari

evasion.

awal perusahaan tersebut akan

c. Tax planning adalah penghindaran

didirikan dan akan terus dilakukan

pajak yang mengikuti peraturan

sepanjang

perpajakan

masih berdiri.

yang

berlaku,

perusahaan

tersebut

sedangkan tax avoidance adalah

b. Tujuan perencanaan pajak yang

penghindaran pajak yang mencari

substansial adalah meningkatkan

celah peraturan perpajakan yang

kepatuhan

berlaku. Sementara itu, tax evasion

menjalankan hak dan kewajiban

adalah penghindaran pajak yang

perpajakannya.

tidak

menggunakan

kaidah

c.

wajib

pajak

dalam

Pada dasarnya, perencanaan pajak

peraturan perpajakan yang berlaku.

dapat dilakukan oleh semua orang

Karenanya,

pajak

yang mendalami ilmu perpajakan

termasuk

dan akuntansi. Keselarasan ilmu

penghindaran pajak yang illegal dan

perpajakan dan akuntansi menjadi

berpotensi merugikan negara.

penting dimiliki oleh perencana

melalui

penghindaran

tax

evasion

2) Jenis industri yang rentan sengketa PPN di
Bandung:

pajak. Oleh karenanya wajib pajak
dapat

a. Terlepas dari jenis industri yang

melakukan

perencanaan

pajaknya sendiri ataupun dengan

digeluti, sebenarnya semua jenis

menggunakan konsultan pajak.

industri rentan mengalami sengketa

d. Perencanaan pajak tidak menjamin

pajak PPN. Risiko ini dimiliki oleh

wajib pajak terhindar dari sengketa

semua

yang

pajak PPN. Sebab, tax planning dan

melakukan transaksi penyerahan

tax evasion memiliki perbedaan

atau pembelian BKP maupun JKP

yang tipis. Namun perencanaan

serta telah dikukuhkan sebagai

pajak

PKP.

mampu memitigasi sengketa pajak

jenis

industri

yang

terintegrasi

dinilai
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PPN. Tetapi, kesadaran wajib pajak
akan kebutuhan perencanaan pajak
dan pengetahuan terhadap tugas
konsultan pajak masih rendah.
Karenanya, tidak sedikit wajib
pajak

yang

konsultan

baru

pajak

mendatangi

ketika

terjadi

sengketa pajak.
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