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ABSTRAK 

 

IQBAL TAWAKAL. 2012. 8323097658. Analisi Penerapan Perencanaan 

Pajak Penghasilan Pada Koperesi “X”. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan 

pajak untuk mengefisiensikan pembayaran pajak pada Koperasi “X” 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2000. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian analisis 

deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang 

dapat digunakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak kepada 

pemerintah sebagai kewajiban. Oleh karena itu pihak koperasi sepatutnya 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu 

mengikuti perubahan dan perkembangannya. Dan ada karyawan secara 

khusus untuk menangani pajak. 

Kata kunci: Perencanaan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, 

Efisiensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

IQBAL TAWAKAL. 2012. 8323097658. Analysis of Income Tax Planning 

Application in Cooperative "X. Accounting Diploma Course. Accounting 

Major. Faculty of Economy. State University of Jakarta. The aim of this 

research is to know about description of tax planning to make payment of 

tax more efficient for Cooperative “X” on tax rules on 2000. 

The kind of this research is analytical description, to collect information 

using by observation, interview, and documentation. 

Tax planning is a part of tax management, the company can use to 

manage and finally reduce payment of tax to government as responsibility. 

Because that the cooperative should know and understand about the rules 

of tax in generally and always follow the changed and the growth. If 

necessary the cooperative use employee who to manage tax. 

Key words: Planning, Tax Planning, Income Tax, Efficient. 
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telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan karya 

ilmiah ini dari awal hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. 
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