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MOTTO 

 

Rasa MALAS akan menghancurkanmu dan 

menjauhkanmu dari kesuksesan, Jika kamu 

melawan rasa malas tersebut kamu akan 

mendapatkan kesuksesanmu sendiri dan 

hidup bahagia. Jangan lupa juga beribadah 

dan menjalankan perintah-NYA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSEMBAHAN 

 

UNTUK ORANG TUA TERCINTA 

UNTUK KE 4 SAUDARAKU 

UNTUK SAHABAT-SAHABAT 

TERCINTA 

UNTUK CALON MASA DEPANKU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk 

melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Pajak adalah iuran dari rakyat 

kepada kas negara  berdasarkan  undang - undang  perpajakan  (yang  bersifat  

dipaksakan)  dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  atau  imbalan  lain  yang 

langsung  bisa  ditunjuk serta digunakan dalam pembayaran pengeluaran umum suatu 

negara. 

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak penghasilan 

dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan orang pribadi 

merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan 

antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)  5 tahun terakhir yatu pada tahun 2013 

sebesar 1.438.891,10., tahun 2014 sebesar 1.550.490,80., tahun 2015 sebesar 

1.508.020,37., tahun 2016 sebesar 1.555.934,20., dan tahun 2017 sebesar 1.736.060,10. 

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu official 

assesment system, self assesment system, dan withholding tax system. Untuk sistem 

pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar, yang disebut dengan self assessment system. 



 

 

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk 

menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis 

dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja 

usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi. 

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan 

menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan 

tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang 

disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal 

ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan 

biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan 

perpajakan.  

Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal 

untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar 

laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat 

diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Laporan keuangan perusahaan biasanya 

harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan 

sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan 

ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan 

Perpajakan. 



 

 

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial 

dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan 

keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, 

maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat 

mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan 

komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis 

Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersil Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan 

Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah koreksi fiskal dalam rangka perhitungan 

pajak penghasilan pada CV. Sinar Gemilang Makassar sudah sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku”? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan sudah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat di ambil beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut: 



 

 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau 

masukan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan dan membuat kebijakan 

untuk diterapkan pada masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dan sebagai persyaratan 

akademik untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akutansi STIE Nobel 

Indonesia Makassar. 

3.  Bagi pihak lain, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan menambah 

bahan masukan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian nantinya. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Akuntansi 

2.1.1 Definisi Akuntansi 

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan atau pengikhtisaran, dan 

pelaporan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi 

ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan (Lubis,2017). 

Akuntansi didefinisikan pula sebagai seperangkat pengetahuan yang 

mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan 

kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi 

tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan ekonomi (Pura,2013:4) 

Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari 

informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-

keputusan dari pemakai informasi tersebut. 

Dari definisi akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi 

meliputi : 

a. Pencatatan (Recording) 

Pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi 

keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi, 



 

 

seperti : nota, kuitansi, cek dan lain-lain) ke dalam buku harian (jurnal) yang 

tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis 

b. Penggolongan (Classifying) 

Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan 

perusahaan ke dalam akun buku besar. 

c. Peringkasan (Summarizing) 

Peringkasan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang 

sudah digolongkan ke akun buku besar ( pada bagian b) ke dalam neraca 

saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca 

saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. 

d. Pelaporan ( Reporting) 

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan , neraca, laporan perubahan 

modal/ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

(Harti,2011:5) 

2.1.2 Siklus Akuntansi Pajak 

Siklus Akuntansi Pajak merupakan proses pencatatan yang dimulai dari analisis 

bukti transaksi sampai dengan penyusutan laporan keuangan dan laporan pajak 

setiap periode 
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Daftar Gambar 2.2 Siklus Akuntansi Pajak 

Sumber : siklus akuntansi pajak, lubis irsan,2015;7
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2.2 Konsep Dasar Perpajakan 

2.2.1 Definisi Pajak 

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, 

pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada 

rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat “wajib”.  Ini artinya 

pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental 

unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela 

tetapi dipaksa oleh alat/pengawal raja. Perubahan arti pajak sebagaimana telah 

diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka 

memelihara kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, 

serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang ekonomi, 

sosial, politik dan kenegaraan. Selanjutnya PJA. Andriani mendefinisikan pajak secara 

lebih lengkap, yaitu Pajak adalah Iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan ( Hidayat dan Purwana, 2017:1). 

2.2.2 Definisi Akuntansi Pajak 

Akuntansi pajak adalah proses menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak 

terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery,2014:4). Proses akuntansi dimulai 

adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi 

keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam 

mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas 



 

 

transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik 

ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi,perusahaan cenderung 

menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan 

istilah Akuntansi Pajak (Lubis,2015:2). 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Pajak dalam impementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan 

dengan dengan masyarakat. Adapun fungsi pajak di antaranya : 

1. Anggaran (Budgetair) 

Anggaran (Budgetair) fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka 

penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBN), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun 

pembiayaan tidak rutin. 

2. Mengatur (Regulator) 

Mengatur (Regulator). Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang 

diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial 

yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3. Pendistribusian pendapatan (Redistribusi).  

Pendistribusian pendapatan (Redistribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan 

untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat 

berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas 

pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat 

inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi. 



 

 

4. Stabilitas 

Stabilitas. Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat 

kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan 

yang dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat 

dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi 

khusus daerah (Hidayat dan Purwana,2017:3). 

2.2.4 Objek Pajak 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan. Penghasilan ini dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima,baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama atau 

bentuk apa pun. Adapun yang termasuk pada penghasilan sebagai berikut : 

a. Imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, upah, tunjangan, 

honorarium komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya. 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti keuntungan 

karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai 

pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan yang diperoleh 

perseroan,persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada 

pemegang saham, sekutu, atau anggota. Keuntungan karena likuidasi, 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 



 

 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, dan badan keagamaan atau atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 

f.  Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

h. Royalti. 

i.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 



 

 

Selanjutnya jika dilihat dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan 

ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang 

tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

Undang- undang pajak penghasilan menganut penghasilan yang luas (global 

income tax). Oleh karena itu, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. 

Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita 

kerugian, maka kerugian tersebut dapat dapat dikompensasikan dengan penghasilan 

lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun 

demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat 

final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh 

digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. 

Pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di 

atas nilai nominalnya, sementara diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah 

nominalnya. Premium tersebut merupakan merupakan penghasilan bagi yang 

menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. 



 

 

Adapun yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan 

: 

a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang 

formula, atau rahasia perusahaan. 

b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu 

pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu 

pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya 

peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan 

pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya. 

c. Informasi yaitu informasi yang belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang 

industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa 

informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan 

riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian 

informasi disini adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, ahli hukum 

atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap 

orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama. 

Pada bagian sebelumya telah penulis uraikan apa saja yang menjadi objek pajak. 

Selanjutnya pada bagian ini akan penulis uraikan apa saja yang tidak termasuk atau tidak 

menjadi objek pajak : 

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak. 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 



 

 

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

c. Warisan. 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau pengganti penyertaan modal. 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

wajib pajak atau pemerintah. 

f.  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa. 

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal 

dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD 

yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan 

dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus 

mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai. 



 

 

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi. 

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksadana selama lima tahun 

pertama sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak. 

l.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut, merupakan 

perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-

sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan 

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

Terkait dengan penghasilan sebagaimana telah diuraikan, terdapat beberapa 

biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan. Adapun biaya yang dapat 

dikurangkan sebagai berikut : 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya 

pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 

gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi 

asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. 

b. Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 



 

 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan. 

e.  Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat telah dibebankan 

sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial, telah diserahkan perkara 

penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara ( DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 

piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, telah 

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan wajib pajak harus 

menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

i. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang 

boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, 

yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

j. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dapat 

dibagi dalam dua golongan, yaitu : 



 

 

a. Biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu 

tahun merupakan beban tahun yang bersangkutan. 

b. Biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. 

Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan Penghasilan 

Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung 

dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya atau pengeluaran untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak, tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya bunga atas pinjaman yang 

dipergunakan untuk membeli saham tidak boleh dikurangkan atau dibebankan, apabila 

dividen yang diterimanya bukan merupakan objek pajak. Akan tetapi, dalam hal ini biaya 

bunga pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham 

( Hidayat dan Purwana,2017:76). 

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 5 syarat 

pemungutan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).  

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).  

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).  

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo, 2011:2). 



 

 

2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak 

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan 

persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan 

selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E 

ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam 

negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh 

miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% 

dari tarif normal. 

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7),yaitu: 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 



 

 

 

 

2.2.8 Jenis dan Peraturan Pajak 

Adapun jenis dan peraturan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah transaksi pembayaran gaji, upah, honorarium, THR, bonus, 

komisi, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Peraturan perpajakannya 

yaitu UU 36/2008 Pasal 21, PER-31/2009 Jo PER-59/2009,PER-14/2013. 

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

PPh pasal 22 adalah transaksi penjualan barang kepada instansi Pemerintah 

yang menggunakan APBN/APBD, dan transaksi pembelian impor barang atau 

jasa dari luar daerah pabean. Peraturan perpajakannya yaitu UU 36/2008 Pasal 

22, PMK 154/2010, PER-57/2010. 

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah transaksi pembayaran dividen, bunga, 

royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali penghasilan yang telah dikenakan pph final, dan imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa 

lain selain jasa yang dipotong pph pasal 21. Peraturan perpajakannya yaitu UU 

36/2008 Pasal 23, PMK-80/2010, PMK-244/2008. 

 

 



 

 

4. Pajak Penghasilan (PPh) Final 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 ( Final) adalah transaksi pembayaran 

bunga bank, sewa tanah, dan atau bangunan, hadiah undian, bunga simpanan 

koperasi, jasa konstruksi, dan dividen dibayar kepada wajib pajak orang pribadi. 

Peraturan perpajakannya yaitu UU 36/2008 Pasal 4 ayat 2, PMK-187/2008 & 

PMK-244/2008. 

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah setiap penyerahan Barang atau Jasa Kena 

Pajak dalam daerah pabean. Peraturan perpajakannya yaitu UU 42/2009, PP 

1/2012, PP 24/2012,PMK-03/2010,PER-11/2013. 

6. Pajak Penjualan Barang Mewah 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah setiap penyerahan 

kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang tergolong barang 

mewah yang dilakukan oleh pabrikan atau pada saat melakukan impor. Tarif 

PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75% tergantung jenis barang kena 

pajak. Peraturan perpajakannya yaitu UU 42/2009, PP 24/2012. 

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran pajak badan usaha setiap 

bulan yang dihitung dari jumlah PPh badan terutang tahun lalu. PPh pasal 25 

dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Peraturan perpajakannya yaitu UU 

36/2008, PER-22/2008. 

8. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 



 

 

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba 

bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan 

penyesuaian fiskal. Peraturan perpajakannya yaitu UU 36/2008 Pasal 17, PP 

46/2013. Jika peredaran brutonya Rp. 4,8 M sampai dengan  

9. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), 

yaitu laba bersih yang diperoleh oleh orang pribadi yang memiliki kegiatan 

usaha atau hasil pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan 

peyesuaian fiskal. Peraturan perpajakannya yaitu UU 36/2008 Pasal 21, PP 

46/2013 (Lubis,2015:17). 

2.2.9 Pengelompokan Pajak 

Dalam hukum pajak, dikenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokan 

pajak. Pengelompokan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun pengelompokan 

yang dimaksud adalah : 

1. Pajak Berdasarkan Golongan  

a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain 

atau pihak ketiga. Secara administratif, pajak langsung dikenakan berulang-

ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi 

beban orang atau badan, tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak ketiga. Ini 

berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau perbuatan 

seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain. 

Jadi pajak ini tidak dipungut berdasarkan SKP dan tidak memiliki kohir. 

Misalkan, bea materai, bea balik nama, dan pajak-pajak lainnya. 



 

 

2. Pajak Berdasarkan Sifat 

a. Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib 

pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara 

objektif dan berhubungan dengan keadaan materiil seperti beban wajib 

pajak dalam teori gaya pikul. Adapun alasan lain adalah adanya hubungan 

tertentu antara fiskus dan subjek pajak seperti asas kebangsaan, domisili, 

dan sumber yang dikenal dengan cara pemungutan pajak. 

b. Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek 

seperti keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. 

Ini berarti, fiskus tidak mempersoalkan subjek pajak dalam negeri maupun 

luar negeri. Keadaan ini biasanya menyangkut kepemilikan atas benda 

seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Senjata Api,dan lain-lain. Perbuatan ini 

berarti wajib pajak melakukan tindakan antara lain : perpindahan atau 

pengalihan kekayaan dalam negara seperti bea balik nama, penyerahan 

barang dari pabrikan di dalam daerah pabean, penyetoran modal yang 

ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan sehingga membayar 

materai modal, penerimaan atau pengambilalihan uang kepada pihak lain 

seperti bea materai, pemindahan atau peralihan barang seperti bea masuk 

dan bea keluar, pemakaian barang di dalam negeri seperti, cukai tembakau, 

gula maupun minuman keras, dan peristiwa tertentu yang dapat 

menyebabkan utang pajak seperti Bea Warisan ( Hidayat dan 

Purwana,2017:23). 



 

 

2.3 Laporan Keuangan  

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan 

perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik 

yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di 

dalam laporan keuangan. 

2.3.2 Tujuan Umum Laporan Keuangan 

Tujuan umum laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, 

kewajiban dan ekuitas perusahaan. 

2. Memberikan  informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva neto (aktiva setelah dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul sebagai akibat dari usaha memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan, 

sehingga dapat memperkirakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva, 

seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya. 

5. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan 

laporan keuangan, yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan 

(Harti,2011:9). 

2.4 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk 



 

 

menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis 

dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja 

usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah 

laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek 

akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Edy, 2016). 

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 

timbul karena adanya perbedaan pada dasar penyusunan laporan keuangan. Perbedaan 

tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu perusahaan. 

Perbedaan ini terdiridari 2 (dua) macam : 

a. Beda waktu (timing differences). 

beda waktu mempunyai pengertian yaitu : perbedaan temporer kena pajak (taxable 

temporary differences).adalah perbedaaan temporer yang menimbulkan suatu 

jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam perhitungan laba fiskal periode 

mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat 

kewajiban tersebut dilunasi, dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

(deductable temporary differences).yaitu perbedaaan temporer yang menimbulkan 

suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductable amounts) dalam perhitungan laba 

fiskal periode mendatang pada saat nilai aktiva dipulihkan atau nilai tercatat 

kewajiban tersebut dilunasi.” 

b. Beda tetap (permanent differences). 

Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan beban berdasarkan 

ketentuan Undang-undang perpajakan dengan akuntansi yang sifatnya permanent. 

Artinya suatu penghasilan dan beban yang tidak diakui untuk selamanya dalam 



 

 

menghitung pajak terhutang. Akibatnya laporan keuangan komersial dan laporan 

keuangan fiskal akan berbeda selamanya berdasarkan kriteria ini tanpa ada koreksi 

pada waktu yang akan dating. Contoh : penghasilan yang dikenakan pph final (pasal 

4 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan), penghasilan yang bukan objek pajak 

(pasal 4 ayat (3) Undang-undang pajak penghasilan), pengeluaran yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih dan 

memelihara (pasal 9 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan) (Thontowie 

dkk,2010). 

2.5 Persamaan Akuntansi Komersil dan Akuntansi Fiskal 

Persamaan yang terdapat dalam akuntansi komersil dan akuntansi fiskal 

adalah sebagai berikut :  

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak 

boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus 

dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.  

2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan 

maupun bukan bangunan.  

3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut 

memiliki masa manfaat terbatas.  

2.6 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, 

antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting 

kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk 



 

 

melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, 

tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan 

pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk 

melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. 

Adapun perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal 

Masa manfaat: 
a. Masa manfaat ditentukan asset 

berdasarkan taksiran umur ekonomis 

maupun umur teknis 

b. Ditelaah ulang secara periodic 

c. Nilai residu bias diperhitungkan 

Harga perolehan:  

a. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai 

revaluasi. 

b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis 

menggunakan harga wajar. 

c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan 

nilai buku asset yang dilepas. 

d. Aset sumbangan berdasarkan harga 

pasar. 

 

 

Metode penyusutan:  
a. Garis lurus  

b. Jumlah angka tahun  

c. Saldo menurun/menurun ganda   

d. Metode jam jasa  

Masa manfaat: 
a. Ditetapkan berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan. 

b. Nilai residu tidak diperhitungkan 

 

 

Harga perolehan:  

a. Untuk pembelian menggunakan harga 

sesungguhnya. 

b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis 

menggunakan harga wajar. 

c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan 

nilai buku asset yang dilepas. 

d. Aset sumbangan berdasarkan harga 

pasar  

e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai 

revaluasi.  

Metode penyusutan:  
a. Untuk asset tetap bangunan adalah 

garis lurus. 

b. Untuk asset tetap bukan bangunan 

Wajib Pajak dapat memilih garis lurus 



 

 

e. Unit produksi  

f. Anuitas  

g. Sistem persediaan  

Perusahaan dapat memilih salah satu 

metode yang dianggap sesuai, namun 

harus diterapkan secara konsisten dan 

harus ditelaah secara periodik.  

 

Sistem penyusutan:  

a. Penyusutan individual  

b. Penyusutan gabungan/kelompok  

 

 

Saat dimulainya penyusutan:  

a. Saat perolehan  

Saat penyelesaian 

atau saldo menurun ganda asal 

diterapkan secara taat asas  

 

 

 

 

 

 

Sistem penyusutan:  

a. Penyusutan secara individual kecuali 

untuk peralatan kecil, boleh secara 

golongan  

 

Saat dimulainya penyusutan:  

a. Saat perolehan.  

Dengan izin Menteri Keuangan dapat 

dilakukan pada tahun penyelesaian 

atau tahun mulai menghasilkan. 

Sumber: Erly Suandy, 2008:35-36 

2.7 Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan  

Menurut (Lubis,2015:10) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat 

ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan 

keuntungan (gains). 

a. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas 

yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, 

bunga, dividen, royalti, dan sewa. 

b. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan, 

namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, 

biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut 

berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 



 

 

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep 

akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh 

Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 

bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga 

kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, yaitu:  

a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.  

b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final.  

c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. 

2.8 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya 

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka 

memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan 

tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi 

bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan 

untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan, bagi perusahaan, sumbangan 

yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh 

dibebankan sebagai biaya. Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah 

sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut 

terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga 

pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. 



 

 

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social 

ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga 

apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat 

dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

dibagi dalam 2 golongan yaitu:  

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun 

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 

administrasi dan bunga. 

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi 

(Notohatmodjo,2015). 

2.9 Perbedaan Nilai Persediaan dan Konsep Penyusutan 

Berikut ini adalah perbedaan antara konsep penyusutan dan nilai persediaan: 

a. Penilaian Persediaan  

Akuntansi Komersial Memperbolehkan memilih beberapa metode penghitung 

harga perolehan persediaan seperti metode rata-rata, FIFO, LIFO, pendekatan 

laba-bruto, pendekatan harga jual eceran dan lain-lain. Dalam fiskal harga 

diperbolehkan memilih 2 metode yaitu metode rata-rata atau FIFO.  

b. Konsep Penyusutan 



 

 

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti 

metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, saldo 

menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode 

berdasarkan jenis dan kelompok anuitas, metode persediaan, untuk jenis harta 

berwujud atau aktiva tetap. Dalam fiskal memilih metode penyusutan lebih 

terbatas meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta 

berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan 

dibatasi pada metode garis lurus saja.  

Disamping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan 

untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntasi komersial dan 

manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aktiva, 

sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau di tetapkan 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula dalam akuntansi komersial 

diperbolehkan mengakui nilai residu dalam menghitung penyusutan (Hanum,2017). 

Menurut ( Hidayat dan Purwana, 2017;95) Perusahaan dalam menjalankan 

usahanya, tentu harus melakukan penyusutan atas harta berwujud, baik terhadap benda 

bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan 

investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Penyusutan menurut PSAK Nomor 

17 merupakan alokasi sejumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat 

sesuai estimasi. Besaran penyusutan dibebankan kepada pendapatan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam periode akuntansi. Kriteria aset yang dapat di 

susutkan sebagai berikut : 

a. Memiliki kegunaan lebih dari satu periode akuntansi. 



 

 

b. Memiliki masa manfaat yang terbatas. 

c. Digunakan untuk produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau 

tujuan administrasi. 

Ketentuan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur 

Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 11 mengatur bahwa penyusutan atas 

pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan 

harta berwujud kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak guna bangunan, Hak guna 

usaha, dan Hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset yang 

disusutkan menurut ketentuan perpajakan memiliki syarat sebagai berikut : 

a. Harta berwujud. 

b. Memiliki masa mafaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

c. Digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Adapun cara penyusutan harta berwujud dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Penyusutan atas harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna 

bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk 

medapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis 

lurus (straight-line method), dan atau metode saldo menurun (declining balance 

method). Dalam hal ini, khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode 

garis lurus. 

b. Penyusutan pertama dimulai saat bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk 

harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai saat bulan selesainya pengerjaan 

harta. 



 

 

c. Wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai saat bulan harta 

digunakan untuk mendapatan, menagih dan memelihara penghasilan atau saat 

bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan dengan persetujuan Direktur 

Jenderal Pajak. 

d. Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) 

adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut sesuai tabel masa 

manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud. 

e. Menteri keuangan menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok 

harta berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud 

yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu. 

f. Saat terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta 

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya 

yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya 

penarikan harta atau tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan 

Direktur Jenderal Pajak. 

g. Saat terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang 

memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta 

tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

Wajib pajak diperbolehkan untuk memilih salah satu metode. Metode garis lurus 

diperkenankan untuk semua jenis kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode 

saldo menurun hanya atas harta berwujud bukan bangunan. Penyusutan ini berlaku 

pada saat bulan dilakukan pengeluaran, saat selesainya pekerjaan apabila masih dalam 

pekerjaan, saat harta berwujud mulai digunakan atau menghasilkan dengan seizin dirjen 



 

 

pajak . Tabel 2.3 berikut menggambarkan pengelompokan harta berwujud, metode 

serta tarif penyusutan : 

 

Tabel 2.2 Pengelompokan Harta Berwujud, Metode Serta Tarif Penyusutan 

 

Sumber : Data Primer. 

2.10 Perencanaan Pajak 

2.10.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Menurut Erly Suandy (2011;6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan 

dilakukan. 

Kelompok Harta Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Depresiasi 

Garis Lurus  Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan       

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,50% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,50% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

II. Bangunan        

Permanen 20 Tahun 5% - 

Bukan Permanen 10 Tahun 10% - 



 

 

2.10.2 Tujuan Perencanaan pajak 

Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha   wajib   pajak   adalah   

untuk   mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban  perpajakan, dengan 

cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai 

dengan Undang- undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, 

bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. 

2.10.3 Tahapan Pembuatan Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2008:13) agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan 

yang diharapkan,  

maka rencana itu dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:  

a. Menganalisis Informasi Yang Ada  

b. Buat Satu Model atau Lebih  Rencana Besarnya Pajak  

c. Evaluasi Atas Perencanaan Pajak  

d. Mencari  Kelemahan  dan Kemudian Meperbaiki Kembali Rencana Pajak. 

e. Mutakhirkan Rencana Pajak 

2.10.4 Bentuk – bentuk Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2009: 113) bentuk-bentuk perencanaan pajak yaitu:  

a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan  hukum (legal  

entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.  

b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.  



 

 

c. Mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya  atau  semaksimal  mungkin  dari  

berbagai  pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena 

pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.  

d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga 

diatur mengenai penggunaan  tarif  pajak  yang  paling  menguntungkan  antara  

masing-masing  badan  usaha (business entity).  

e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center  dan  ada  yang  hanya  

berfungsi sebagai cost center.  

f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan 

kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari 

lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket).  

g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 

dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 

metode masuk pertama keluar pertama (first in first out).  

h. Untuk   pendanaan   aktiva   tetap   dapat mempertimbangkan  sewa  guna  

usaha  dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena 

jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran 

leasing dapat dibiayakan seluruhnya.  

i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan  peraturan  

perpajakan  yang berlaku.  

j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi 

yang bukan objek pajak.  



 

 

k. Mengoptimalkan  kredit  pajak yang di perkenankan, untuk ini  wajib pajak  

harus jeli untuk memperoleh informasi  mengenai pembayaran pajak yang dapat 

dikreditkan.  

l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.  

m. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh  Direktorat  jenderal  

pajak  dilakukan terhadap wajib pajak yang:   SPT lebih bayar, SPT   rugi,   tidak   

memasukkan   SPT   atau terlambat memasukkan SPT, terdapat informasi 

pelanggaran, dan emenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh dirjen pajak. 

2.10.5 Peran Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan  

Ada dasarnya tujuan manajemen pajak serupa dengan  tujuan  manajemen 

keuangan yaitu  sama-sama  untuk  memperoleh  likuiditas  dan  laba  yang  diharapkan  

oleh  perusahaan.  Suandy  (2008:6) menyatakan bahwa ada  dua tujuan pajak   yaitu   

menerapkan  peraturan perpajakan  secara  benar  dan  usaha  efisiensi  untuk mencapai 

laba dan likuiditas yang seharusnya. 

2.11 Koreksi Fiskal 

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib 

pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib 

pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan 

kena pajak) (Edy,2016). 

Jenis koreksi fiskal adalah sebagai berikut : 

 

 



 

 

1. Koreksi Fiskal Positif 

Menurut Pandiangan (2014:151), penyesuaian fiskal positif adalah 

penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung 

penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh yang bersifat menambah 

penghasilan. Penyesuaian fiskal positif timbul karena adanya : 

a. Biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan 

ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya.  

b.  Perbedaan pada saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena 

penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan 

menurut metode akuntansi komersial. 

c. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam 

penghasilan komersial (Pandiangan,2014:154). 

2. Koreksi Fiskal Negatif 

Menurut Pandiangan (2014:151), penyesuaian fiskal negatif adalah 

penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung 

penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh yang bersifat mengurangi 

penghasilan. Penyesuaian fiskal negatif bagi WP badan dilakukan diantaranya 

menyangkut hal-hal berikut (Pandiangan, 2014:157).  

a. Penyusutan dan amortisasi fiskal. 

b. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta 

peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan 



 

 

lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial tetapi dapat 

diakui secara fiskal. 

2.12 PPh Badan 

2.12.1 Pengertian PPh Badan dan Ketentuan PPh Badan 

PPh badan adalah penghasilan kena pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh 

dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal. Ketentuan PPh Badan 

dibagi atas 3 kelompok, yaitu : 

a. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 

Rp50 M per tahun (Pasal 17 UU PPh). Tarif pajak = 25%. 

b. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai 

dengan Rp50 M per tahun (Pasal 31E UU PPh). Tarif pajak = 25% x 50% = 12,5%. 

c. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai 

dengan Rp4,8 M per tahun (Peraturan Pemerintah No.46/2013). Tarif pajak final 

= 1% dari peredaran bruto sebulan mulai tahun berikutnya (Lubis,2015). 

2.12.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. 

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Badan Usaha atas Penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan 

digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif Pajak PPh Badan adalah 

berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :  

a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %  

b. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah 

sebesar 25 % 



 

 

c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan 

tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih 

rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.  

d. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% 

atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 

peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah). 

e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak 

dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.  

f. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan 

seterusnya ( Kalalo & Batbual,2016). 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian 

penulis adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul 

Rumusan 

Masalah 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 2 3 4 5 
Gindo M. 

Sigalingging 

(2010)  

Rekonsiliasi 

Laporan 

Keuangan 

Untuk 

Menghitung 

PPh 

Terhutang 

pada PT. 

Jamsostek 

(Persero) 

Cabang 

Medan  

Bagaimanakah 

pengaruh 

koreksi fiskal 

dalam meng-

hitung PPh 

badan yang 

terutang?  

Penelitian 

deskriptif  

Secara umum perusahaan 

telah melakukan koreksi 

fiskal dengan baik. 

Pengelompokan terhadap 

biaya dan pendapatan yang 

akan dikoreksi memudahkan 

koreksi pada akhir tahun, 

sehingga tidak perlu lagi 

dihitung mana biaya yang 

dapat dikurangkan atau yang 

tidak bisa dikurangkan. 

1 2 3 4 5 
Abda 

Darminta 

Siregar 

(2011) 

Analisis 
Koreksi 

Fiskal untuk 
Menghitung 
Besarnya 

PPh 
Terutang 

pada PT 
Perkebunan 
Nusantara III 

(Persero) 
Medan  

Bagaimana 
koreksi fiskal di 

PT Perkebunan 
Nusantara III 
(Persero) 

Medan? Apakah 
ketepatan 

koreksi fiskal 
sudah sesuai 
dengan 

peraturan pajak 
yang berlaku? 

Penelitian 

deskriptif  

Untuk kepentingan pajak, 

perusahaan membuat koreksi 

fiskal atas perhitungan laba rugi 

sesuai dengan UU perpajakan 

untuk menghasilkan 

penghasilan kena pajak yang 

menjadi dasar dalam 

menghitung besarnya pajak 

yang terutang perusahaan. 

Perusahaan menemukan 

perbedaan temporer dan 

perbedaan tetap dalam hal 

pengakuan penghasilan dan 

beban antara Standar Akuntansi 

Keuangan dan undang-undang 

perpajakan. 

Asep Safaat 

Hidayat 

(2013) 

Analisis  

Rekonsiliasi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Dalam 

Menentukan 

Pajak Peng-

hasilan(PPh) 

Terutang 

(Studi kasus 

Apakah penda- 

patan atau 
beban yang 
dikoreksi pada 

laporan 
keuangan kome-

rsial 
PT.Indomix 
Perkasa sudah 

sesuai dengan 
peraturan 
perpajakan?  

Penelitian 

deskriptif  

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara 

laba-rugi menurut 

komersial dengan laba-rugi 

menurut fiskal. Perbedaan 

ini terjadi karena dilakukan 

koreksi fiskal terhadap 

biaya-biaya dan 

penghasilan dalam laporan 

keuangan komersial 



 

 

pada PT. 

Indomix 

Perkasa 

Tahun Pajak 

2010) 

Berapa jumlah 

penghasilan 
kena pajak pada 

PT. Indomix 
Perkasa yang 
sebagai dasar 

penentuan pajak 
terhutang tahun 
pajak 2010? 

berdasarkan peraturan 

perpajakan. 

Sumber: Data Diolah 

 

 

2.14 Kerangka Pikir 

Jadi untuk kerangka pikir ini dimana peneliti akan meneliti pada CV. Sinar 

Gemilang Makassar. Dari Perusahaan ini yang peneliti butuhkan adalah data-data 

mengenai laporan keuangan atau lebih tepatnya peulis akan mengambil laporan 

keuangan perusahaan yang dimana laporan keuangan ini peneliti akan analisis atau 

melakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan fiskal, laporan 

keuangan fiskal inilah yang akan dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan 

terutang. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa antara laporan keuangan komersil 

dan laporan keuangan fiskal itu ada perbedaan dari hasil analisis ini atau hasil dari 

koreksi ini yang mana menghasilkan berapa PPh terutang yang akan perusahaan 

bayarkan, nanti akan kita kembalikan atau feedbacknya akan kembali kepada CV. Sinar 

Gemilang Makassar. Sebagai bentuk rekomendasi. 

Berdasarkan Uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang koreksi fiskal laporan 

keuangan komersil dalam perencanaan pajak penghasilan terutang dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CV. Sinar Gemilang Makassar 

Laporan Keuangan Komersial 

Koreksi Fiskal 

Laporan Keuangan Fiskal 

PPh Terhutang 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada CV. Sinar Gemilang Makassar 

yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin Permata Sari. Makassar, Sulawesi Selatan. 

Waktu penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data yaitu 1 (satu) bulan. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data yang sesuai dengan penelitian melalui pencatatan dan dokumen 

untuk mendapatkan data yang dapat mendukung penelitian. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 

atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari 

data yang diperlukan peneliti dari jurnal, majalah, makalah, media cetak dan lain 

sebagainya, yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan 

kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam 

pembahasan. 

 

 



 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif dan Data 

Kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2014 : 224) Data Kualitatif ialah data yang tidak 

menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang 

terpola) dan data yang di hasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang di temukan di lapangan sedangkan Data Kuantitatif 

adalah data yang bersifat numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan dengan 

mengunakan statistik. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder dan Data Primer. 

Sugiyono (2012: 193), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari:  

1. Data Primer 

Data Primer Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal 

perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat 

wawancara langsung dan pembagian kuisioner.Data primer dalam penelitian ini 

adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam 

pembuatan laporan keuangan. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait 

dalam pembuatan laporan keuangan. 

 



 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode Analisis yang digunakan adalah Deskriptif. Metode deskriptif Menurut 

Sugiyono (2013) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang lebih luas. 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial 

yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva 

tetap serta data lain yang diperlukan. 

2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya 

laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, 

beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban 

lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari 

perusahaan. 

3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan 

koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan 

koreksi fiskal. 

4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva 

tetap secara komersial. 

5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya 

koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap. 



 

 

6. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu 

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan 

yang harus dibayar perusahaan. 

8. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terhutang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum CV. Sinar Gemilang  

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Perusahaan ini bergerak dalam usaha dagang didirikan pada tahun 

2010 dengan nama CV. Sinar Gemilang dengan alamat kantor BPH (Bumi 

Permata Hijau) Makassar. Perusahaan ini adalah main distributor PT. 

Sinar Medow Tbk. Jakarta. Adapun Produk yang dipasarkan adalah 

mentega dan minyak padat dengan merek Gold Bullion Grand,  Gold 

Bullion Flake Pastry, Gold Bullion Prime (cake margarine), Gold Bullion 

Bos (Butter Oil Subtitute), Gold Bullion Merrywhip (Lemak Nabati), Gold 

Bullion Marville ( Butter Replacer) dan Gold Bullion Award(Margarine). 

Sebagai main distributor CV. Sinar Gemilang menjadi salah satu 

distributor yang sangat potensial di Indonesia Timur. Sampai saat ini 

sudah memiliki customer kurang lebih 1.000 outlet dan perusahaan-

perusahaan industri kue dan roti di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 

Sebagai perusahaan yang masih berstatus CV. Maka perusahaan 

dikendalikan oleh pemilik sebagai Owner Equity.  

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang terpercaya 

dan unggul di bidang distributor dan perdagangan. 

 



 

 

b. Misi 

Misi dari perusahaan ini adalah memberikan kualitas pelayanan pra 

dan purna jual ke konsumen, memberikan reward prestasi kepada 

outlet yang memiliki pembelian yang besar, memberikan pelatihan dan 

pendampingan Chef yang berpengalaman dan menjaga hubungan baik 

bersama mitra baik pricipal maupun costumer. 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan perusahaan 

secara efektif dan efisien, maka diperlukan pembagian tugas-tugas bagi 

para anggota organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu pihak perusahaan 

CV. Sinar Gemilang menyusun struktur organisasi perusahaan. 

Perusahaan ini melibatkan 1 orang Direktur, 1 orang manager 

pemasaran dan dibantu oleh beberapa staf penjualan, pengaihan,sopir dan 

SPG, 1 orang manager keuangan dan dibantu oleh staff keuangan, 

akuntansi dan perpajakan, 1 orang bagian gudang dan 1 orang bagian 

pembelian . Struktur Organisasi Perusahaan Secara keseluruhan dijelaskan 

pada gambar berikut : 



 

 

 

Sumber :  CV. Sinar Gemilang 

Daftar Gambar 2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

4.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang pada Struktur Organisasi Perusahaan  

Adapun uraian tugas dan fungsi dari bidang- bidang tugas yang terdapat pada 

struktur organisasi CV. Sinar Gemilang tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Direktur  

Tugas dan Fungsinya : 

a.  Memimpin dan bertanggungjawab pada semua aktivitas yang 

dibawahinya, mulai dari perencanaan proses hingga 

bertanggungjawab pada hasil akhir proses. 

b. Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan secara 

fungsional. 

c. Bertanggungjawab langsung kepada perusahaan mengenai 

kegiatan operasional perusahaan. 
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2. Manager Pemasaran 

Tugas dan fungsinya : 

a. Membuat strategi dalam dalam pemenuhan target perusahaan  

dan cara mencapai target tersebut. 

b. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar. 

c. Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh 

karyawan dibagian pemasaran 

d. Membuat laporan pemasaran kepada direksi. 

3. Sopir  

Tugas dan fungsinya : 

a. Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem,oli, lampu, air 

radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai. 

b. Mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan perintah. 

c. Mengantarkan produk yang siap untuk dijual. 

d. Memperbaiki kerusakan kecil  kendaraan agar dapat berfungsi 

dengan baik. 

e. Membersihkan mobil. 

f. Melakukan service penggantian suku cadang yang sudah rusak 

dibengkel. 

4. Sales Promotion Girl (SPG) 

Tugas dan Fungsinya : 

a. Memiliki penampilan yang menarik dan cerdas. 



 

 

b. Memiliki pengetahuan dan komunikasi yang baik untuk 

pelanggan. 

c. Mampu memasarkan produk ke calon konsumen. 

5. Manager Keuangan  

Tugas dan Fungsinya : 

a. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan 

transaksi produk untuk tahun yang akan datang. 

b. Mengumpulkan semua anggaran, mengolah dan menyusunnya 

kedalam anggaran perusahaan baik dalam bentuk anggaran 

bulanan maupun tahunan. 

c. Membuat daftar upah dan gaji untuk setiap bagian agar setiap 

orang menerima upah dan gaji sesuai dengan waktu dan hasil 

kerjanya. 

d. Membayar gaji karyawan. 

e. Melaksanakan dan mengawasi pembukuan sesuai dengan kode 

rekening dalam sistem administrasi yang telah ditetapkan. 

f. Menyiapkan semua laporan secara up to date di bantu oleh 

bagian akuntansi dan perpajakan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

g. Melakukan evaluasi terhadap setiap pengeluaran untuk 

administrasi sesuai dengan yang telah dianggarkan di dalam 

anggaran, serta mencari langkah-langkah pengamanan lebih 

lanjut guna menghindari kemungkinan terjadinya 



 

 

penyimpangan penggunaan dana dari anggaran yang telah 

ditetapkan. 

h. Membina hubungan kerjasama secara baik dalam 

memperlancar kegiatan administrasi perusahaan secara 

keseluruhan. 

6. Bagian Gudang 

Tugas dan Fungsinya : 

a. Menjaga dan mensupply segala keperluan operasional 

perusahaan. 

b. Mengawasi dan menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan 

yang tersimpan di gudang, baik yang telah digunakan maupun 

yang belum digunakan. 

c. Bertanggungjawab penuh pada aset yang tersimpan digudang. 

4.1.5 Produk 

Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. 

Dalam marketing produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar 

dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Berikut beberapa 

produk yang dipasarkan pada CV. Sinar Gemilang : 

a. Gold Bullion Grand 

Gold Bullion Grand adalah perpaduan margarin dan mentega 

berkualitas tinggi. Diformulasikan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

penyimpanan, waktu produksi dan biaya berbagai aplikasi pembuatan kue 

tanpa kehilangan kekayaan yang disediakan oleh mentega. 



 

 

b. Gold Bullion Flake Pastry 

Gold Bullion Flake Pastry adalah Lemak lipat berkualitas tinggi yang 

tidak memiliki aroma, mudah dalam pengerjaan dan pembuatan untuk 

adonan puff pastry yang memberikan hasil maksimal, 

c. Gold Bullion Prime (Cake margarine) 

Gold Bullion Prime ( Cake margarine) adalah terbuat dari minyak 

sawit pilihan yang kemudian dikembangkan menjadi margarin yang ideal 

untuk memanggang kue dan roti, yang menghasilkan aroma mentega yang 

sedap ketika di oven. 

d. Gold Bullion Award(Margarine) 

Gold Bullion Award(Margarine) adalah Margarine dari minyak nabati 

hasil sulingan yang dikembangkan secara khusus untuk kondisi di 

Indonesia sehingga sangat cocok untuk pembuatan berbagai kue, roti 

manis, dan kue kering dengan aroma mentega . 

e. Gold Bullion Bos (Butter Oil Subtitute) 

Gold Bullion Bos ( Butter Oil Subtitute) adalah pengganti minyak 

mentega terbaik untuk produksi berbagai cake, roti, dan kue kering. 

BOS menghasilkan aroma mentega yang lezat dengan citarasa yang 

nikmat untuk kreasi anda. 

f. Gold Bullion Merrywhip (Lemak Nabati) 

Gold Bullion Merrywhip (Lemak Nabati) adalah Shortening dengan 

kualitas terbaik yang dibuat khusus untuk krim dekorasi dan filling 



 

 

dengan hasil tekstur halus, berkilau dan lembut. Merrywhip tidak 

meninggalkan lapisan lilin di dalam mulut. 

g. Gold Bullion Marville ( Butter Replacer) 

Gold Bullion Marville ( Butter Replacer) adalah margarin pengganti 

mentega yang dapat membantu menghemat dalam pembuatan roti. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Laporan Laba Rugi CV.Sinar Gemilang Tahun 2018 

CV. Sinar Gemilang merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan 

pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki 

kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Laba-Rugi dapat dilihat 

sebagai berikut : 



 

 

 

Sumber : CV. Sinar Gemilang 

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa CV. Sinar Gemilang belum 

melakukan penyesuaian untuk membayar pembayaran pajak. Dari data yang ada 

terlihat bahwa CV. Sinar Gemilang mengalami keuntungan sebesar Rp. 

193.071.419. tetapi data itu hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa 

dilakukan rekonsiliasi. Hal ini menunjukan bahwa CV. Sinar Gemilang mengikuti 

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang ada bukan 

mengikuti Undang-undang Perpajakan yang berlaku. 

URAIAN

PENDAPATAN USAHA 16.690.297.075    

-                                

HARGA POKOK PENJUALAN 16.043.515.237    

LABA KOTOR 646.781.839          

BIAYA OPERASI -                                

GAJI,UPAH,BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR 341.494.895          

BIAYA LISTRIK,AIR &TELEPHONE 12.368.976            

BIAYA ATK & PERLENGKAPAN 799.638                  

BIAYA TRANSPORTASI 17.024.225            

BIAYA PENYUSUTAN &AMORTASI 83.488.063            

PIUTANG TAK TERTAGIH -                                

BIAYA PEMASARAN/ PROMOSI -                                

TOTAL BIAYA USAHA 455.175.796          

191.606.042          

PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA -                                

PENDAPATAN BUNGA BANK 1.666.333              

PENDAPATAN LAINNYA 24.616.359            

BIAYA ADMINISTRASI & BUNGA BANK 24.817.315            

PENDAPATAN & (BEBAN) LAIN-LAIN 1.465.377              

LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK 193.071.419          

CV SINAR GEMILANG

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

Tabel 2.4



 

 

Dalam hasil penelitian pada CV. Sinar Gemilang dapat dilihat bahwa 

perusahaan memiliki suatu laporan laba-rugi yang sesuai dengan Standart 

Akuntansi Keuangan tapi belum menerapkan prinsip Undang – Undang 

Perpajakan yang berlaku. Hal ini mungkin saja dapat membuat pihak perusahaan 

mengalami kekeliruan dalam pembayaran pajak, akan lebih baik jika laporan Laba 

– Rugi juga di masukan data koreksi fiskal positif dan negatif. 

 Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersial yaitu laporan 

Laba – Rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan laba-rugi 

komersial menjadi laporan laba-rugi menurut fiskal, untuk menentukan laba kena 

pajak dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan berdasarkan data-

data yang diperoleh terkait dengan hal tersebut. 

4.2.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi CV.Sinar Gemilang Tahun 2018 

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang 

berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba 

yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi 

dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (permanent 

differences) dan beda waktu (timing differences), (Siti Resmi 2008:339). 

Berikut laporan rekonsiliasi laporan laba rugi CV. Sinar Gemilang. 

 



 

 

 

Sumber : CV. Sinar Gemilang 

Berdasarkan data di atas dalam tabel 2.5 yang menunjukkan koreksi fiskal 

dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba-rugi periode 1 januari – 31 Desember 

2018 dari CV. Sinar Gemilang, dapat dilihat bahwa terdapat 1 akun dalam laporan 

laba-rugi yang telah dikoreksi positif dan 1 akun dikoreksi negatif. Dalam akun 

yang dikoreksi fiskal positif dan negatif tersebut masing-masing terdapat beban-

beban yang tidak dapat diakui dalam peraturan perpajakan sebagai beban yang 

akan mengurangi pendapatan. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal laporan 

laba-rugi komersial CV. Sinar Gemilang ke laba-rugi fiskal, akun-akun tersebut 

harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan 

mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari CV. Sinar Gemilang. Akun 

POSITIF NEGATIF

PENDAPATAN USAHA 16.690.297.075        16.690.297.075    

-                                    -                                

HARGA POKOK PENJUALAN 16.043.515.237        16.043.515.237    

LABA KOTOR 646.781.839              646.781.839          

BIAYA OPERASI -                                    -                                

GAJI,UPAH,BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR 341.494.895              341.494.895          

BIAYA LISTRIK,AIR &TELEPHONE 12.368.976                12.368.976            

BIAYA ATK & PERLENGKAPAN 799.638                      799.638                  

BIAYA TRANSPORTASI 17.024.225                17.024.225            

BIAYA PENYUSUTAN &AMORTASI 83.488.063                83.488.063            

PIUTANG TAK TERTAGIH -                                    -                                

BIAYA PEMASARAN/ PROMOSI -                                    -                                

TOTAL BIAYA USAHA 455.175.796              455.175.796          

TOTAL LABA USAHA 191.606.042              191.606.042          

PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA

PENDAPATAN BUNGA BANK 1.666.333                   1.666.333                -                                

PENDAPATAN LAINNYA 24.616.359                24.616.359            

BIAYA ADMINISTRASI & BUNGABANK (24.817.315)               333.267                      (25.150.581)           

TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA 1.465.377                   (534.223)                 

LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK 193.071.419              333.267                      1.666.333                191.071.819          

Tabel 2.5
CV SINAR GEMILANG

REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

URAIAN SALDO KOMERSIAL SALDO FISKAL
KOREKSI FISKAL

(Dalam Rupiah)



 

 

yang dikoreksi fiskal positif yaitu, akun Biaya Administrasi dan bunga bank 

dikoreksi positif sebesar Rp.333.267 dan Pendapatan bunga bank sebesar 

Rp.1.666.333.  

Akun Biaya Administrasi dan bunga bank tersebut harus dikoreksi positif, 

karena berdasarkan catatan Atas laporan Keuangan yang dilampirkan dan 

informasi yang diperoleh, di dalam akun tersebut terdapat akun biaya bunga bank 

yang di dalamnya termasuk beban PPh pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp.333.267 . 

Menurut peraturan perpajakan yang berlaku tentang pajak penghasilan yang diatur 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga beban tersebut harus 

dikoreksi positif. Jadi dalam rekonsiliasi fiskal akun Biaya Administrasi dan 

bunga bank dalam Laporan laba/rugi komersial tersebut dikoreksi positif sebesar 

jumlah beban PPh pasal 4 ayat 2 yang termasuk dalam biaya bunga bank yaitu 

Rp.333.267. Kemudian akun lainnya yang juga harus dikoreksi negatif adalah 

akun Pendapatan bunga bank sebesar Rp. 1.666.333 dikoreksi negatif karena tidak 

diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal.  

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang CV. Sinar Gemilang 

Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru diatur melalui Undang-undang 

(UU) perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut diatur 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. 

Undang-undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara 



 

 

menghitung dan melunasi pajak terutang. Untuk lebih jelas dapat diuraikan dalam 

tabel 2.6 sebagai berikut : 

Tabel 2.6 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang CV. Sinar 

Gemilang

 

Sumber : data diolah. 

Setelah laporan keuangan komersial dikoreksi  menjadi laporan 

keuangan fiskal, maka dapat diketahui penghasilan kena pajak. 

Penghasilan yang terhutang dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 

36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang  Pada tabel di 

atas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Pada poin penghasilan kena pajak berjumlah Rp. 191.071.819 

berdasarkan pada perhitungan yang terdapat pada  tabel 2.6 . 

1 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 191.071.819

2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

a 4.800.000.000 x Penghasilan Kena Pajak

Peredaran Bruto

4.800.000.000 x 191.071.819  54.950.773    

16.690.297.075

b =  Penghasilan Kena Pajak - PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan

=  191.071.819 -  54.950.773 136.121.046 

3 Perhitungan PPh

a = 50% x 25% x Dari PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan

= 50%  x  25%  x  54.950.773 6.868.847      

b = 25% x Dari PKP Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Potongan

= 25% x  136.121.046 34.030.261    

c Total PPh Terutang  (3a + 3b) 40.899.108    

Jumlah

Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak 

Mendapatkan Fasilitas Potongan

Dari Penghasilan Kena Pajak Yang 

Mendapatkan Fasilitas Potongan

Dari Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak 

Mendapatkan Fasilitas Potongan

Penghasilan Kena Pajak Yang 

Mendapatkan Fasilitas Potongan

KETERANGAN PerhitunganNO



 

 

2. Pada poin perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) Sebelum 

menghitung PPh terutang maka di buatkan perhitungan untuk 

menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 

potongan dan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas 

potongan yaitu pada poin dua bagian (a) untuk yang mendapatkan 

fasilitas yaitu Rp.4.8000.000.000 dibagikan dengan peredaran bruto 

dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak maka itulah total 

penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak 

mendapatkan fasilitas pada yaitu pada poin dua bagian (b) penghasilan 

kena pajak dikurangi dengan pkp yang mendapatkan fasilitas potongan 

maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan 

fasilitas. 

3. Pada tabel perhitungan PPh poin (a) Dari Penghasilan kena pajak yang 

mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan 

dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka 

itulah jumlah dari perhituang pph untuk yang mendapat fasilitas atau 

potongan sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari 

penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau 

potongan yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan 

potongan maka itulah jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat 

fasilitas atau potongan. 

4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang yaitu total dari 

penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan 



 

 

ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan 

fasilitas atau potongan. 

Tabel 2.7 Perhitungan PPh Pasal 25 

PPH Terutang  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rp.15.817.734/12 

Rp. 40.899.109 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 25.081.374 

Dikurangi Kredit Pajak 

 

-PPh Pasal 21 

 

-PPh Pasal 22 

 

-PPh Pasal 23 

 

-PPh Pasal 24 

 

-PPh Pasal 25 

 

PPh Kurang Bayar (PPh 

Pasal 29) 

 

Rp. 15.817.734 

 

Perhitungan PPh pasal 

25 untuk tahun berjalan 

 

PPh Terutang( Dasar 

Pengenaan Pajak) 

 

 

PPh Pasal 25 

 

 

 

 

Rp. 15.817.734 

 

 

 

Rp. 1.318.145 

 

sumber : data diolah. 

Berdasarkan tabel 2.7  diatas, menunjukkan bahwa perhitungan PPh  

kurang bayar (PPh pasal 29) dapat dilakukan dengan mengurangi PPh terutang 

dengan Kredit Pajak yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 

PPh pasal 24 dan PPh Pasal 25 atau PPh yang dibayar sendiri sehingga untuk 

mencari PPh pasal 25 maka PPh terutang dikurangi dengan Kredit Pajak kecuali 

PPh Pasal 25 dibagi 12, itulah angsuran PPh 25 perbulan.  



 

 

4.2.4 Daftar Penyusutan dan Amortisasi CV. Sinar Gemilang 

Seperti yang kita ketahui untuk menghitung penyusutan terdapat 

dua metode yaitu menggunakan metode garis lurus dan metode saldo 

menurun. Pada CV.Sinar Gemilang hanya menerapkan metode garis lurus 

sebagai berikut : 

Sumber : CV. Sinar Gemilang 

Pada Tabel 2.8 diatas perusahaan hanya menggunakan metode 

garis lurus untuk menghitung semua aktiva tetapnya. Untuk penyusutan 

fiskal dan untuk penyusutan komersialnya terlihat sama dan tidak ada 

selisih penyusutan. 

A. AKTIVA TETAP

HARTA BERWUJUD

Kelompok 2

  Mobil DD 8569 41,000               42,500,000           27,890,625             GL 5,312,500                       

  Mobil 41,791               175,440,000         162,647,500          GL 21,930,000                    

42,401               215,050,000         215,050,000          GL 26,881,250                    

Kelompok 2 -                               -                                -                                        

  Proofing 6,800,000             4,462,500               GL 850,000                          

  Oven 41,000               42,500,000           27,890,625             GL 5,312,500                       

  Mixer - B 41,000               7,650,000             5,020,313               GL 956,250                          

  mixer - K 41,000               3,400,000             2,231,250               GL 425,000                          

  Kompor Gas 41,000               255,000                 167,344                   GL 31,875                             

  Kulkas 41,000               1,275,000             836,719                   GL 159,375                          

  Dispenser 41,000               144,500                 94,829                     GL 18,063                             

  Rice Cooker 41,000               212,500                 139,454                   GL 26,563                             

  Gas Elpiji 12 Kg 41,000               765,000                 502,032                   GL 95,625                             

  Gas Elpiji 3 Kg 41,000               212,500                 139,454                   GL 26,563                             

  Meja Demo 41,000               1,700,000             1,115,625               GL 212,500                          

Kelompok 1 -                               -                                -                                        

  Komputer + Print 41,000               2,975,000             929,688                   GL -                                        

  Meja Meeting 41,000               1,445,000             451,563                   GL -                                        

  Kursi Meeting 41,000               1,700,000             531,250                   GL -                                        

  Meja Kantor 41,000               1,360,000             425,000                   GL -                                        

  Kursi plastik 41,000               520,200                 162,563                   GL -                                        

  Meja Direktur + Kursi 41,000               2,550,000             796,875                   GL -                                        

  Meja Plastik 41,000               63,750                   19,923                     GL -                                        

  Biaya pra operasional 41,000               2,125,000             664,063                   GL -                                        

Kelompok 4 -                               -                                -                                        

KELOMPOK BANGUNAN -                               -                                -                                        

  Permanen 41,000               425,000,000         302,812,500          GL 21,250,000                    

Penyusutan Fiskal -                               -                                83,488,063                    

Penyusutan Komersial -                               -                                83,488,063                    

Selisih Penyusutan -

Tabel 2.8

Laporan Khusus SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Badan

Daftar Penyusutan dan Amortisasi

Kelompok/ Jenis Harta 
Bulan/Tahun 

Perolehan Harga Perolehan

Nilai Sisa Buku 

Fiskal Awal Tahun

Metode Penyusutan/ 

Amortisasi

Penyusutan/Amort. 

Fiskal Tahun ini



 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Laporan Laba Rugi CV.Sinar Gemilang Tahun 2018 

Berdasarkan hasil  penelitian menunjukkan bahwa CV. Sinar 

Gemilang di Makassar belum melakukan penyesuaian untuk membayar 

pembayaran pajak.  Hal ini terlihat bahwa CV. Sinar Gemilang mengalami 

keuntungan pada tahun 2018, tetapi data itu hanya berdasarkan laporan 

keuangan yang ada  pada laporan keuangan maka hal tersebut dilakukan 

rekonsiliasi.  Pada dasarnya CV. Sinar Gemilang sudah mengikuti Laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan  dan sudah mengikuti 

Undang-undang Perpajakan yang berlaku.    

Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersial yaitu 

laporan Laba – Rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan 

laba-rugi komersial menjadi laporan laba-rugi menurut fiskal, untuk 

menentukan laba kena pajak dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan 

(PPh) badan berdasarkan data-data yang diperoleh terkait dengan hal 

tersebut. 

4.3.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi CV.Sinar Gemilang Tahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Sinar Gemilang 

menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba-rugi 

periode 1 januari – 31 Desember 2018 pada CV. Sinar Gemilang, dapat 

dilihat bahwa terdapat 1 akun dalam laporan laba-rugi yang telah dikoreksi 

positif dan 1 akun dikoreksi negatif.  Dalam akun yang dikoreksi fiskal 

positif dan negatif tersebut masing-masing terdapat beban-beban yang tidak 



 

 

dapat diakui dalam peraturan perpajakan sebagai beban yang akan 

mengurangi pendapatan. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal laporan 

laba-rugi komersial pada CV. Sinar Gemilang ke laba-rugi fiskal, akun-akun 

tersebut harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan 

mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari CV. Sinar Gemilang 

Makassar.  Akun yang dikoreksi fiskal positif yaitu, akun Biaya Administrasi 

dan bunga bank dikoreksi positif   dan korektif negative  pendapatan bunga 

bank.  Akun Biaya Administrasi dan bunga bank tersebut harus dikoreksi 

positif, karena berdasarkan catatan Atas laporan Keuangan yang dilampirkan 

dan informasi yang diperoleh, di dalam akun tersebut terdapat akun biaya 

bunga bank yang di dalamnya termasuk beban PPh pasal 4 Ayat 2.  

Menurut peraturan perpajakan yang berlaku tentang pajak 

penghasilan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, UU Nomor 36 Tahun 

2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan 

merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, 

sehingga beban tersebut harus dikoreksi positif. Jadi dalam rekonsiliasi fiskal 

akun Biaya Administrasi dan bunga bank dalam Laporan laba/rugi komersial 

tersebut dikoreksi positif sebesar jumlah beban PPh pasal 4 ayat 2 yang 

termasuk dalam biaya bunga bank.  Kemudian akun lainnya yang juga harus 

dikoreksi negatif adalah akun Pendapatan bunga bank dikoreksi negatif 

karena tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal.  

 

 



 

 

4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang CV. Sinar Gemilang. 

 Untuk perhitungan  penghasilan dihitung berdasarkan tarif sesuai 

dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan. Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang dapat 

di uraian sebagai berikut.    

1. Pada poin penghasilan kena pajak  dihitung berdasarkan pada perhitungan 

yang terdapat pada  tabel 2.4 . 

2. Pada poin perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) Sebelum 

menghitung PPh terutang maka di buatkan perhitungan untuk menghitung 

penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan 

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas potongan yaitu 

pada poin dua bagian (a) untuk yang mendapatkan fasilitas  dibagikan 

dengan pendapatan bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak 

maka itulah total penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang 

tidak mendapatkan fasilitas pada yaitu pada poin dua bagian (b) 

penghasilan kena pajak dikurangi dengan pkp yang mendapatkan fasilitas 

potongan maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak 

mendapatkan fasilitas. 

3. Pada tabel perhitungan PPh poin (a) Dari Penghasilan kena pajak yang 

mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan 

dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah 

jumlah dari perhituang pph untuk yang mendapat fasilitas atau potongan 

sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari penghasilan kena 



 

 

pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan yaitu 25% 

dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah 

jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan. 

4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang yaitu total dari 

penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan 

ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan 

fasilitas atau potongan. 

4.3.4 Daftar Penyusutan dan Amortisasi CV. Sinar Gemilang 

Seperti yang kita ketahui untuk menghitung penyusutan terdapat 

dua metode yaitu menggunakan metode garis lurus dan metode saldo 

menurun. Pada CV.Sinar Gemilang hanya menerapkan metode garis lurus.  

Mmetode garis lurus untuk menghitung semua aktiva tetapnya. Untuk 

penyusutan fiskal dan untuk penyusutan komersialnya terlihat sama dan 

tidak ada selisih penyusutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan CV. Sinar Gemilang laporan 

keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil hampir sama kecuali untuk dua 

akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya administrasi & bunga bank 

dan koreksi fiskal negatif pendapatan bunga bank. Dalam rangka perhitungan 

pajak penghasilan terutang laporan keuangan fiskal pendapatan dan biaya-biaya 

yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasinal perusahaan tidak 

dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam laba rugi. Sehingga berdasarkan hasil 

analisis laporan keuangan fiskal pada perusahaan CV. Sinar Gemilang sudah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas  maka penulis mengemukakan saran-

saran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan penghitungan besarnya 

PPh terhutang, sebaiknya CV. Sinar Gemilang harus tetap mengikuti peraturan 

perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Untuk peneliti 

selanjutnya, jika ingin mengangkat judul seperti penelitian ini maka sebaiknya 

diharapkan agar dapat menggunakan lebih dari 2 tahun agar memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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