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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the procedures and Accounting treatment 

of income tax Agency in accordance with the PSAK No. 46 and its impact on the 

financial statements presentation PT Marga Mitrakhatulistiwa. 

Analysis of application of PSAK No. 46 is done by using a descriptive qualitative 

research methods, namely accounting treatment in accordance with explains the PSAK 

No. 46 that affect the presentation of the financial statements, in particular the 

presentation of tax-deferred interest. 

This research result indicates that PT Marga Mitrakhatulistiwa has not 

implemented the registration and financial reporting based on PSAK No. 46. After 

enactment of PSAK No. 46 this, resulting in the emergence of an asset a tax-deferred as 

well as tax debt now on a balance sheet because different time that originated in a 

difference a method of depreciation. The results also indicated net profit of the company 

becomes less than 2008 to 2011 due to the burden of a tax-deferred as a result of the 

application of psak no. 46. 

Keywords: Tax, PSAK 46, Deffered Tax, Income Statement 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Sumber penerimaan atau pendapatan Negara berasal dari penerimaan 

perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan berupa hibah baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak, maka negara 

memperoleh dukungan untuk melancarkan roda pemerintahan. Disisi lain, apabila 

pemungutan pajak dilakukan secara tidak terkendali maka dapat mengakibatkan 

pemerasan bagi masyarakat. Sehingga, dalam melakukan pemungutan pajak harus 

sesuai dengan asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Penerimaan 

pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, karena pemerintah selalu memperbaiki 

sistem perpajakan di Indonesia. Di Indonesia, bidang perpajakan memiliki berbagai 

macam peraturan yang telah dimodifikasi kedalam perundang-undangan, dimana 

seluruh Wajib Pajak harus menaati peraturan pajak. Akan tetapi, tidak semua Wajib 

Pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi. Sehingga, hanya beberapa 

Wajib Pajak yang mengetahui perubahan-perubahan dalam perpajakan, dikarenakan 

perubahan peraturan perpajakan sangat cepat. 

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak 

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri 

berasal dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta Pajak Penghasilan (PPh). Salah 

satu sumber penerimaan pajak yang terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik 

PPh badan maupun PPh pribadi atau perorangan. Pajak penghasilan adalah pajak 

yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum 

lainnya. Pajak penghasilan dapat diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. 

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali pada UU Nomor 7 Tahun 

1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 50. Kemudian peraturan ini dirubah secara berturut-turut ke dalam UU No. 7 
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Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, dan UU No. 36 Tahun 

2008. 

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berisi tentang Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan, yang selanjutnya akan ditulis dengan PSAK, yang mengatur mengenai 

akuntansi pajak penghasilan, yaitu pada PSAK NO. 46. Pernyataan ini berisi tentang 

akuntansi pajak penghasilan yang merupakan suatu konsep sebagai alat ukur 

ekonomi pajak pada masa depan, yaitu aktiva dan kewajiban, yang ditimbulkan 

karena adanya perbedaan temporer. PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur 

perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu bagaimana 

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan pada 

periode mendatang dalam hal pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset 

(liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi 

lainnya pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. 

Penerapan PSAK No. 46 ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam 

perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Sebelum PSAK No. 46 diterapkan, 

perusahaan lazimnya menggunakan Tax Payable Method dalam akuntansi Pajak 

Penghasilan. Perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak 

penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak 

tangguhan. Aturan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi-

koreksi fiskal kerena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran 

pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara 

Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Dalam laporan 

keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai 

tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi dengan dasar 

pengenaan pajaknya. Pengakuan suatu aset mengandung makna bahwa jumlah 

tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan 

diterima oleh entitas pada periode masa depan. Apabila jumlah tercatat aset lebih 

besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomi kena 

pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan 

ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban untuk membayar 

menghasilkan pajak penghasilan pada periode masa depan merupakan liabilitas 

pajak tangguhan. Pada saat entitas memulihkan jumlah tercatat aset, perbedaan 
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temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba kena pajak. Hal ini dapat 

menimbulkan liabilitas pajak. 

Kemudian PSAK No. 46 direvisi pada tahun 2010 yang mengatur tentang 

pajak penghasilan yang diadopsi dari IAS 12. PSAK No. 46 (Revisi 2010) mulai 

efektif pada 1 Januari 2012. Adapun perbedaan PSAK No. 46 sebelum revisi dan 

sesudah revisi apabila dilihat dari definisi aset pajak tangguhan, pada PSAK No. 46 

sesudah revisi aset pajak tangguhan diakui akibat dari perbedaan temporer dapat 

dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak 

belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Sedangkan pada 

PSAK No. 46 sebelum revisi, tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi 

kredit pajak belum dimanfaatkan. Kemudian dalam pengakuan aset dan liabilitas 

pajak kini, dalam PSAK No. 46 (Revisi 2010), manfaat berkaitan dengan rugi pajak 

yang ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini periode sebelumnya diakui 

sebagai aset. Sedangkan dalam PSAK No. 46 sebelum revisi tidak diatur mengenai 

pengakuan aset dan liabilitas pajak kini. 

Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 (Revisi 2010), maka perusahaan harus 

melakukan perubahan dalam pencatatan, perhitungan, pelaporan dan penyajian 

dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Disini dapat dilihat bagaimana 

implementasi PSAK No. 46 (revisi 2010) terhadap laporan keuangan, terutama pada 

laporan laba rugi dalam penentuan laba bersih perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan merupakan laporan yang disorot dari berbagai pengguna, khususnya bagi 

investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sesuai dengan Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), tujuan dari 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan 

yang dimaksud dalam KDPPLK adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok dan kreditor usha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Salah 

satu informasi yang terpenting dalam laporan keuangan adalah laba rugi perusahaan. 

Laba dinilai penting karena laba menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam mengelola sumber daya yang ada. Besarnya laba yang didapat oleh 

perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pembayaran pajak yang akan dibayar ke 

Dirjen Pajak.  Semakin besar laba yang didapat maka semakin besar pula pajak yang 

harus dibayarkan. 
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Dalam menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan balance sheet 

liability method harus memahami konsep dari perbedaan temporer. Perbedaan yang 

diperoleh dari perbedaan akuntansi komersial dengan perbedaan dari akuntansi 

fiskal dijadikan sebagai dasar atas pelaporan SPT. Perbedaan temporer menurut 

PSAK No. 46 paragraf 07, didefinisikan sebagai berikut: 

“07 Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara 

jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.” 

Apabila perbedaan tersebut dapat ditentukan maka dapat dihitung jumlah aktiva 

pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan. 

Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46, perusahaan mengakui jumlah 

taksiran pajak penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang terutang 

menurut SPT berdasarkan tax payable method. Dengan diberlakukannya PSAK No. 

46, jumlah beban pajak yang harus diakui oleh perusahaan terdapat 2 (dua) unsur, 

yaitu pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax). Pajak kini (current 

tax) menurut PSAK No. 46 adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang 

(dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Sedangkan untuk 

menghitung besarnya pajak tangguhan (deffered tax) harus mengetahui perbedaan 

antara saldo menurut buku (per book) dengan saldo menurut fiskal (per SPT PPh 

Badan) atau menghitung jumlah perbedaan temporer (temporary differences), yaitu 

perbedaan metode pencatatan antara accounting base  dan tax base. Sehingga di 

dalam neraca dapat dilihat jumlah aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) dan 

kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities). Adanya pengakuan pajak 

tangguhan dapat mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan. Akan tetapi, 

pengakuan pajak tangguhan dapat mengurangi rugi bersih jika ada pengakuan atas 

manfaat pajak tangguhan. 

Dari sini dapat dilihat bagaimana implementasi PSAK No. 46 dapat 

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama terhadap laporan laba rugi. 

Pada praktiknya, perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan harus 

menghitung penghasilan setiap tahunnya dengan dua cara yang berbeda. Akuntan 

perusahaan haus membuat laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana laporan keuangan tersebut akan disajikan 

untuk pemegang saham. Selain itu, akuntan juga harus menyajikan laporan 

keuangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang sesuai 
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dengan ketentuan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Badan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan go public  

yang terlebih dahulu menerapkan PSAK No. 46, tentu akan menimbulkan suatu 

konsekuensi bagi reported net income perusahaan. Dimana laporan keuangan 

perusahaan disorot oleh berbagai pengguna, terutama bagi para investor yang akan 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “IMPLEMENTASI PENCATATAN PAJAK TANGGUHAN 

BERDASARKAN PSAK NO. 46 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN” (Studi kasus pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Agar masalah tidak meluas, maka penelitian ini perlu diberikan batasan-

batasan agar pembahasannya menjadi lebih terarah. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Ruang lingkup penelitian ini hanya ada satu objek penelitian, yaitu pada PT. 

Marga Mitrakhatulistiwa. 

b. Standar akuntansi yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan 

khususnya PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sebelum dan 

sesudah revisi, dan UU Perpajakan Terbaru tahun 2008. 

c. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan SPT PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa periode 2008-2011.  

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah PT. Marga Mitrakhatulistiwa sudah menerapkan pencatatan pajak 

tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum 

menerapkan PSAK No. 46? 

3. Bagaimana implementasi penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak 

penghasilan dan UU Perpajakan terhadap laporan keuangan PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah PT. Marga Mitrakhatulistiwa sudah menerapkan 

pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa belum menerapkan PSAK No. 46. 

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan PSAK No. 46 tentang 

akuntansi pajak penghasilan dan menurut UU Perpajakan pada PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis yaitu peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengaruh dari Undang-Undang tentang PPh terhadap perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Selain itu, penulis dapat mengetahui bagaimana 

pengaruh pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 sebelum dan 

sesudah revisi. 

2. Bagi perusahaan yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

dalam menilai kebijakan usahanya dan membantu untuk memahami dalam 

mengimplementasikan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46 

dan UU Perpajakan Terbaru sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan bagi 

perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori yang relevan yang digunakan dalam 

penelitian ini, landasan teori dan peneitian terdahulu, kerangka 

pemikiran. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

intrepetasi  hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Akuntansi 

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi 

Menurut Kieso (2008), laporan keuangan adalah: 

“Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it. These statements 

provide a  company’s history quantified in money terms. The financial 

statements most frequently provided are the balance sheet, the income 

statement, the statement of cash flows, and the statement of owners’ or 

stockholders’ equity.” 

Menurut PAI tujuan akuntansi atau laporan keuangan menurut berbagai 

sumber dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini. Prinsip Akuntansi Indonesia 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembiayaan dan investasi. 

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

Sementara itu, menurut SAK No. 1, Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 
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yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi nonkeuangan. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan 

atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Tujuan laporan keuangan ini diadopsi dari IASC. 

Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 dalam....., 

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: 

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan 

informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan 

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.” 

Adapun sifat-sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan Historis 

Laporan keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi. 

Tidak mencatat informasi yang akan terjadi dimasa depan. Sehingga 

informasinya bukan prediksi tetapi dari laporan historis kita bisa melakukan 

prediksi masa depan dalam keadaan situasi normal ataupun abnormal. 

2. Classification 

Informasi melalui laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan sifat 

dasar akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya misalnya 

klasifikasi perkiraan berdasarkan likuiditasnya, klasifikasi biaya produksi, 
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biaya operasi, berguna untuk kepentingan pemilik, kreditor, dan pemakai 

lainnya. 

3. Summarization 

Transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan 

dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu sesuai dengan 

pola yang sudah mapan dalam akuntansi sehingga lebih mudah dipahami 

dan dianalisa. 

4. Measurement Basis 

Dalam pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, ada bermacam-

macam metode pengukuran seperti harga pokok (cost), harga pasar 

(market), harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar atau 

Locom (Lower of Cost or Market), harga realisasi (realizable value), dan 

lain-lain. 

5. Verifiability  

Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai 

kebukti-bukti dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. 

6. Conservatism 

Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang belum pasti 

(uncertainty) atau yang belum terjadi. Dalam keadaan seperti ini laporan 

keuangan akan menginformasikan  dengan cara memilih angka yang kurang 

menguntungkan bagi entitas. Laporan keuangan memilih  dan menilai aset 

dan pendapatannya yang paling minimal. Jika ada potensi rugi atau belum 

terealisasi, sedang laba yang belum direalisasi, walau sudah ada indikasi 

laba belum dapat dicatat sebagai laba. Hal ini jelas menunjukkan 

keberpihakkan akuntansi kepada para pemilik modal, kapitalis atau pemilik 

perusahaan. Karena jika potensi laba itu akan terealisasi nantinya, maka 

akan dinikmati pemilik modal yang terus bertahan. Tapi positifnya supaya 

orang tidak over expectation. 

7. Technical Terminology 

Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah 

teknis akuntansi yang berlaku khusus untuk akuntansi yang harus dipahami 

para pembaca yang belum tent cocok dengan pegertian dalam disiplin ilmu 

yang lain. 
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2.1.2 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal. 

Menurut Siti Resmi (2009), penyebab perbedaan laporan keuangan 

komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip 

akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan 

penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. 

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi 

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum yang telah diakui secara 

umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui secara umum dalam 

dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi: 

a. Prinsip Konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode 

“terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian 

piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi 

komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. 

b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan 

harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh 

memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, 

pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai 

pengurangan/biaya. 

c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial 

mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. 

Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti 

alat-alat pertanian. 

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi 

a. Metode Penilaian Persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan 

memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan 

persediaan, seperti rata-rata (average), First in-First out (FIFO), Last in-

First out (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, 

dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, 

yaitu rata-rata (average), dan FIFO. 

b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan 

memilih metode penyusutan garis lurus, metode jumlah angka tahun, 

metode saldo menurun, dan lain-lain untuk semua jenis harta tetap 

berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan 
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lebih terbatas, antara lain metode garis lurus, dan metode saldo menurun 

untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk 

harta tetap berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. 

Disamping metodenya, yang membedakan besarnya penyusutan untuk 

akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial 

manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat 

suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat 

diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 

c. Metode Penghapusan Piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan 

piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam 

fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata 

tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam 

peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya 

diperbolehkan untuk industri tertentu seperti bank, sewa guna usaha 

dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan 

jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. 

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya. 

a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan 

merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, 

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. 

Contoh: 

 Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam 

bentuk natura. 

 Penghasilan deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, 

koperasi, BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan 

persyaratan tertentu. 

 Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari 

badan pasangan usaha. 

 Hibah, bantuan, sumbangan. 

 Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. 
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 Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak 

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh). 

b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan 

pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut 

harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut 

akuntansi komersial. Contoh: 

 Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi. 

 Penghasilan berupa hadiah undian. 

 Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 

 Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan. 

 Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 

ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-

lain). 

 Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah: 

 Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial 

kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal 

kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan 

(laba) kena pajak. 

 Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam 

akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam 

perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal 

kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan 

(laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 

tahun. 
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 Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang 

diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang 

melebihi kewajaran. 

d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya 

atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran 

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam 

rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan 

pada penghasilan netomenurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh, 

merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: 

 Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. 

 Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain 

usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi , 

dan pertambangan. 

 Pajak penghasilan. 

 Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan 

perpajakan. 

 Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu atau anggota. 

 Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau 

orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. 

2.1.3 Laporan Laba Rugi Komprehensif. 

Dalam PSAK No. 1, entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban 

yang diakui dalam satu periode, yaitu dalam bentuk satu laporan laba rugi 

komprehensif, atau dalam bentuk dua laporan, yaitu laporan yang menunjukkan 

komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah), dan laporan yang dimulai 

dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain 

(laporan pendapatan komprehensif). 

Informasi yang disajikan dalam laporan labaa rugi komprehensif, sekurang-

kurangnya harus mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a. Pendapatan, 
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b. Biaya keuangan, 

c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan 

menggunakan metode ekuitas, 

d. Beban pajak, 

e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: 

i. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan 

ii. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan 

pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari 

pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi 

yang dihentikan. 

f. Laba rugi, 

g. Setiap komponen dari pendapatan komprhensif lain yang diklasifikasikan 

sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf h). 

h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures 

yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dan 

i. Total laba tugi komprehensif. 

Dalam PSAK No. 1, entitas mengungkapkan pos-pos dibawah ini dalam 

laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba rugi untuk periode: 

a. Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non- 

pengendali, dan pemilik entitas induk. 

b. Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan 

kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pajak Penghasilan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(sehingga dapat dipaksakan) yang tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang langsung dipungut 

dari berbagai objek pajak. 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Perpajakan Edisi 

Revisi 2011: 
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“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas 

Negara untuk mebiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan 

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment.” 

 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

peraturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.2.2 Subjek Pajak 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak 

adalah: 

1. a. Orang pribadi; 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 
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3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: 

 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 

183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau 

 Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Subjek Pajak Badan, yaitu: 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

c. Subjek pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang  tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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2.2.3 Objek Pajak 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk 

menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam perusahaan pertambangan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
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6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

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

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19. Surplus Bank Indonesia. 

2.2.4 Tarif Pajak 

Berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2000, sampai dengan tahun pajak 2008 

tarif Pajak Penghasilan Badan menganut tarif Proporsional, yaitu: 

Tabel 2.1 Tarif Pajak 

Lapisan Penghasilan Tarif 

Rp. 0 s.d Rp 50.000.000,- 10% 

Rp 50.000.000,- s.d Rp 100.000.000 15% 

Di atas Rp 100.000.000 30% 

    Sumber: UU No. 17 Tahun 2000 

Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh badan menganut sistem tarif tuggal atau single 

tax yaitu 28% dan pada tahun pajak 2010 berubah menjadi 25%.  
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2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011, terdapat 

beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak 

kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asurasi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus 

dibayarkan. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikn besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarkat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
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2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Perbedaan Tetap (Permanent Differencees) 

Dalam buku Manajemen Perpajakan (Mohammad Zain, 2008), perbedaan 

tetap/permanen terjadi kerena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, 

sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

Begitu juga dengan beberapa biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh 

dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. 

Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Intraperiod, karena 

perbedaan permanen merupakan perbedaan yang mutlak  yang tidak ada titik 

temunya atau saldo tandingannya.   

Hal-hal yang termasuk beda tetap adalah: 

1. Pemberian kenikmatan atau natura 

2. Biaya jaminan tamu 

3. Sumbangan 

4. Rugi penarikan harta tetap dari pemakaian 

5. Pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pembeli hasil 

6. Pendapatan bunga 

7. Hibah dan warisan 

8. Bunga dan dividen 

2.3.2 Perbedaan Sementara (Temporary Differences) 

Dalam buku Manajemen Perpajakan (Zain Mohammad, 2008), perbedaan 

sementara terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada 

periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode 

akuntansi sekarang. Sementara itu, pada laporan keuangan komersial perusahaan 

mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode berjalan. Apabila 

dikaitkan dengan PSAK 46, maka yang digunakan dalam PSAK 46 adalah 

Metode Tangguhan (the deffered method) yang berarti bahwa PSAK 46 

menggunakan Alokasi Pajak Interperiod secara komprehensif. Hal ini 

menunjukkan bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK, akan terdapat: 
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a. Pada laporan laba/rugi (income statement) akan terdapat Beban PPh yang 

dihitung berdasarkan tarif orisinil dikalikan dengan penghasilan sebelum 

pajak. 

b. Pada neraca (balance sheet) akan terdapat PPh Terutang yang dihitung 

berdasarkan tarif orisinal dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. 

c. Apabila terdapat PPh Tangguhan (deffered income tax) maka perhitungannya 

hendaknya berdasarkan tarif orisinil dikalikan dengan perbedaan waktu pada 

saat terjadinya perbedaan tersebut. 

Dalam buku Manajemen Perpajakan (Mohammad Zain, 2008), perbedaan 

temporer dapat berupa: 

a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences), yaitu 

perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (taxable amount) 

untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat 

aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. 

Apabila taxable temporary differences dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 

17), maka akan terdapat future tax liability yang sama dengan deffered tax 

liability. 

b. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (deductible temporary 

differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah 

yang boleh dikurangkan (deductible amounts) untuk perhitungan laba fiskal 

periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai 

tercatat kewajiban dilunasi. Apabila deductible temporary differences 

dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), maka terdapat future tax refundable. 

Jumlah future tax refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang 

dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah deffered tax asset. 

c. Kompensasi kerugian 

Secara komersial, tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila 

terdapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 

lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian 

terjadi. 

d. Kredit Pajak Investasi (Investment Tax Credit) 
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Apabila suatu perusahaan membeli atau mengonstruksikan suatu aset 

tertentu, maka sejumlah presentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut 

dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh  Terutang pada tahun perolehan 

aset tersebut. Kredit pajak investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan 

antara Penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak, tetapi 

akan terdapat perbedaan antara beban pajak dan PPh Terutang. 

e. Alokasi Pajak Intraperiod (Intraperiod Tax Allocation) 

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah pajak penghasilan 

didistribusikan ke: 

1. Penghasilan operasional berkelanjutan. 

2. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut. 

3. Hal-hal luar biasa. 

4. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan. 

5. Penyesuaian dengan periode terdahulu. 

2.3.3 Rekonsiliasi Fiskal 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan 

(fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk melakukan penilaian 

terhadap kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan 

laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Menurut Siti Resmi 

(2009) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan 

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan 

perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan penghasilan dan biaya menurut 

akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap dan 

perbedaan waktu. Selain itu perbedaan karena rekonsiliasi fiskal juga 

menimbulkan koreksi positif dan koreksi negatif. Perbedaan dimasukkan sebagai 

koreksi positif apabila: pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut 

akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui 

menurut akuntansi, dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada 

menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal 

tetapi diakui menurut akuntansi. Sedangkan perbedaan dimasukkan sebagai 

koreksi negatif apabila: pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut 
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akuntansi atau seuatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek 

pajak) tetapi diakui menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih 

besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut 

fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi, suatu pendapatan telah dikenakan 

pajak penghasilan bersifat final. 

Dalam rekonsiliasi fiskal ada pengurangan yang diperbolehkan dan ada 

yang tidak diperbolehkan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, pengurangan yang 

diperbolehkan dalam Pasal 6 adalah:  

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain: 

i. Biaya pembelian bahan; 

ii. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 

dalam bentuk uang; 

iii. Bunga, sewa, dan royalti; 

iv. Biaya perjalanan; 

v. Biaya pengolahan limbah; 

vi. Premi asuransi; 

vii. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

viii. Biaya administrasi; dan 

ix. Pajak kecuali Pajak Penghasilan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 
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d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan; 

e. Kerugian 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: 

i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 

komersial; 

ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; 

iii. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau 

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 

bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 

atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya 

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

iv. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 

Yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrastrutur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; dan 
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m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 

(lima) tahun. 

3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan 

pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7.  

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, pengurangan yang 

tidak diperbolehkan dalam rekonsiliasi fiskal berdasarkan Pasal 9 adalah:  

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

i. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 

lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

ii. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 

yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

iii. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

iv. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

v. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

vi. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, 
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Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitug sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 
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2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

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

untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau 

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. 

2.3.4 PPh Kurang/Lebih Dibayar 

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 28 mengatur tentang pajak 

penghasilan lebih bayar, yaitu: 

1. Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang 

dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa: 

a. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 

b. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; 

c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, 

hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23; 

d. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang 

boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

e. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25; 

f. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (5). 

2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan 

pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Dalam Pasal 28A, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak 

ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak 

tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-

sanksinya. 
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Sedangkan dalam Pasal 29, apabila jumlah pajak terutang untuk suatu tahun 

pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi 

sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.  

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat 

dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang 

bersangkutan. 

2.3.5 Pajak Penghasilan 22 

Pajak penghasilan 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun 

berjalan yang dipungut oleh: 

 Bendaharawan pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 

negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 

termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat 

lain yang menjalankan fungsi yang sama; 

 Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti 

kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan 

 Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 

penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh 

Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang 

yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat 

mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal 

pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, 

serta kendaraan sangat mewah. 

a. Pemungut Pajak 

Pemungut PPh Pasal 22 adalah: 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas barang impor 

barang; 
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2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat 

Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas 

pembelian barang; 

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan 

pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) 

dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4; 

4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan 

Usaha Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT 

Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; 

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 

6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan 

bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; 

7.  Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atas 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul; 

8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

b. Objek Pemungutan PPh Pasal 22 

Yang merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah: 

1. Impor barang; 

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun 

Pemerintah Daerah; 

3.  Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara 

dan atau belanja daerah; 
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4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha 

yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, 

industri baja dan industri otomotif; 

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha 

selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix 

dan gas; 

6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan 

perikanan dari pedagang pengumpul. 

7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

2.3.6 Pajak penghasilan pasal 23 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur tentang pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya. 

a. Pemotong PPh Pasal 23 

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, 

yang terdiri atas: 

1. Badan Pemerintah 

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri; 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk usaha tetap 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 

23, yang meliputi: 
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a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan. 

b. Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 

Yang dikenakaan pemotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri 

atau Badan Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

c. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

Pengasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: 

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

3. Royalti. 

4. Hadiah, peghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan; dan 

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

d. Pengecualian Objek Pemotong PPh Pasal 23 

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong PPh Pasal 23 adalah: 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 
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3. 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: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah modal yang disetor; 

4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi; 

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

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

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

e. Tarif Pemotongan 

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah: 

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

a. Dividen; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

c. Royalti; dan 

d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21; 

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai, atas: 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan 
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b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari: 

1. Jasa penilai (appraisal); 

2. Jasa aktuaris; 

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4. Jasa perancang (design); 

5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 

(BUT); 

6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas: 

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan 

selain migas; 

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

9. Jasa penebangan hutan; 

10. Jasa pengolahan limbah; dll. 

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah 

lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh 

Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. 

2.3.7 Pajak Penghasilan Final 

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak 

penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan 

tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabiitas pajak tangguhan. 

Sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan, penghasilan yang 

telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, semua 

beban yang berhubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final 

tidak boleh dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut 

dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, 

penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak terdapat perbedaan temporer 

sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. 
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Dalam Exposure Draft PSAK 46 (revisi 2010), atas penghasilan yang telah 

dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan 

menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah PPh 

final yan terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada 

perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan pajak yang masih 

harus dibayar. Akun PPh final dibayar dimuka harus disajikan terpisah dari PPh 

final yang masih harus dibayar. 

2.3.8 Penyusutan dan Amortisasi 

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi 

merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, dan amortisasi 

merupakan konsep alokasi harga perolehan untuk harta tetap tidak berwujud.  

a. Penyusutan 

Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi 

dua golongan, yaitu: 

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan 

2. Harta berwujud yang berupa bangunan 

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu: 

1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 4 tahun. 

2. Kelompok 2: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 8 tahun. 

3. Kelompok 3: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 16 tahun. 

4. Kelompok 4: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 20 tahun. 

Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Permanen: masa manfaat 20 tahun. 

2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan 

yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. 

Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. 

b. Metode dan Tarif Penyusutan 

Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah dengan 

menggunakan metode garis lurus (straight line method), dan metode saldo 
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menurun (double declining method). Wajib pajak harus memilih salah 

metode untuk menhitung penyusutan. Metode garis lurus digunakan untuk 

semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun 

digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. 

 

Tabel 2.2 Pengelompokkan Harta Berwujud, Metode, dan Tarif Penyusutan 

Kelompok Harta 

Berwujud 
Masa Manfaat 

Tarif Depresiasi 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

 

4 Tahun 

8 Tahun 

16 Tahun 

20 Tahun 

 

 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

II. Bangunan 

Permanen 

Tidak Permanen 

 

20 Tahun 

10 Tahun 

 

5% 

10% 

 

- 

- 
Sumber: Buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 

c. Saat Dimulainya Penyusutan 

Penyusutan dimulai pada saat: 

1. Bulan dilakukannya pengeluaran; 

2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada 

bulan pengerjaan harta tersebut selesai; 

3. Dengan ijin dari Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada 

bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai 

menghasilkan. 

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Beban Penyusutan 

Menurut Hery (2012), untuk memperoleh besarnya beban penyusutan 

periodek secara tepat dari pemakaian suatu aktiva, ada tiga faktor yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu: 

1. Nilai Perolehan Aktiva (Asset Cost). 

Nilai perolehan suatu aktiva mencakup seluruh pengeluaran yang 

terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aktiva dapat 

digunakan. Jadi, disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang 
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diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aktiva harus 

disertakan sebagai harga perolehan. Nilai perolehan ini, yang sifatnya 

obyektif, dikurangi dengan estimasi nilai residu (jika ada), adalah 

merupakan dasar harga perolehan aktiva yang dapat disusutkan. Nilai 

perolehan dikatakan obyektif karena sifatnya dapat diuji oleh siapapun 

dan menghasilkan nilai yang sama. Nilai yang sama ini dapat dibuktikan 

melalui dokumen pengeluaran kas yang mendukung terjadinya transaksi 

perolehan aktiva tetap, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya yang 

dibutuhkan sampai aktiva siap digunakan. Nilai perolehan aktiva 

umumnya mencerminkan nilai pasar pada saat aktiva diperoleh. 

2. Nilai Residu/ Sisa (Residual or Salvage Value) 

Nilai sisa merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aktiva tidak 

dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi 

dimana aktiva dapat dijual kembali ketika aktiva tetap tersebut dihentikan 

dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aktiva berakhir). 

Besarnya estimasi nilai sisa sangat tergantung pada kebijakan menejemen 

mengenai penghentian aktiva tetap, dan juga tergantung pada kondisi 

pasar serta faktor lainnya. Bila perusahaan menggunakan aktivanya 

hingga secara fisik benar-benar usang dan tidak dapat memberi manfaat 

lagi, maka aktiva tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai sisa. 

Namun, jika perusahaan mengganti aktivanya setelah periode penggunaan 

yang relatif singkat, maka besarnya nilai sisa (yang tercermin oleh harag 

jualnya) secara relatif akan tinggi. Berdasarkan pandangan teoritis, setiap 

estimasi nilai residu harus dikurangkan dari nilai perolehan aktiva untuk 

mendapatkan nilai perolehan yang akan dialokasikan. Dalam praktek, 

seringkali nilai sisa ini diabaikan dalam menentukan beban penyusutan 

karena nilainya yang relatif kecil atau perhitungan yang pelik dimana 

manfaat yang didapat lebih rendah daripada waktu dan usaha yang 

dikorbankan untuk menaksir besarnya estimasi nilai sisa. 

3. Umur Ekonomis (Economic Life) 

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, umur ekonomis 

dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik dimana perusahaan 

dapat memanfaatkan aktiva tetapnya (masa manfaat) dan dapat juga 
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berarti sebagai jumlah unit produksi (output) atau jumlah jam operasional 

(jasa) yang diharapkan diperoleh dari aktiva. Karena faktor fisik maupun 

faktor fungsional, aktiva tetap selain tanah memiliki umur ekonomis yang 

terbatas. Faktor-faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aktiva 

tetap mencakup pemakaian, penurunan nilai (berhubungan dengan 

berlalunya waktu, dimana suatu aktiva tetap baik digunakan atau tidak 

digunakan akan mengalami penurunan nilai), dan kerusakan 

(penyebabnya dapat berupa kebakaran, banjir, gempa bumi atau 

kevelakaan yang cenderung mengurangi atau mengakhiri usia manfaat 

suatu aktiva). 

Sedangkan faktor fungsional yang membatasi umur aktiva adalah 

keusangan (obsolescence). Manfaat aktiva dapat hilang atau berkurang 

sebagai akibat dari perubahan teknologi. Meskipun aktiva secara fisik 

masih dapat digunakan, namun perubahan teknologi yang kian cepat akan 

secara otomatis memperpendek masa kegunaannya. Suatu contoh 

keusangan yang drastis adalah timbul pada aktiva tetap berupa komputer. 

Perubahan teknologi yang cepat menyebabkan barang elektronik tersebut 

menjadi usang sebelum aktiva itu sendiri rusak. 

Umur ekonomis aktiva dapat dinyatakan baik berdasarkan faktor 

estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat 

berupa bulanan atau tahunan, sedangkan faktor pemakaian sering berupa 

jumlah jam operasional atau jumlah unit produksi (output) yang 

dihasilkan dari aktiva tetap. Berdasarkan waktu yang dilampaui atau 

tingkat pemakaian inilah alokasi terhadap nilai perolehan aktiva dilakukan 

dengan suatu tarif alokasi yang telah ditentukan. Estimasi umur ekonomis 

memerlukan suatu pertimbangan (judgement) pihak manajemen yang pada 

umumnya berdasarkan pada pengalaman terhadap jenis-jenis aktiva yang 

serupa. Jadi, cara penentuan estimasi umur ekonomis sifatnya sama 

dengan cara untuk menentukan estimasi nilai residu, yaitu berdasrakan 

pertimbangan pribadi (subyektif).  
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2.4 PSAK No. 46 Akuntansi Pajak Penghasilan 

Setiap tahun, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan, yaitu 

untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yan berlaku 

umum dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya 

laba kena pajak atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba 

fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi, sehingga perusahaan tidak perlu 

melakukan pembukuan ganda untuk  tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap 

akhir tahun perusahaan diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal untuk 

melaporkan besarnya laba fiskal dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian 

terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak. 

Pengelompokkan penghasilan dan beban dalam peraturan perpajakan 

menyebabankan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dalam 

melakukan perhitungan laba fiskal memerlukan penyesuaian-penyesuaian 

berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta 

peraturan pelaksanaannya yang dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal. 

Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan pada 

tahun 2002 yang berisi tentang Pernyataan Standar Akuntansi yang mengatur 

tentang akuntansi pajak penghasilan, yaitu PSAK 46. PSAK 46 ini berisi tentang 

akuntansi pajak penghasilan untuk mengukur ekonomi pajak di masa depan karena 

adanya perbedaan temporer saat ini, yaitu dari sisi aktiva dan kewajiban.  

2.4.1 Tujuan PSAK No. 46 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan dari Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 (revisi 2010) adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan 

akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi 

pajak kini dan mendatang untuk hal berikut ini: 

a. Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang 

diakui dalam laporan posisi keuangan entitas; dan 

b. Transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan 

keuangan entitas. 

Pengakuan aset atau liabilitas pada laporan keuangan, mengandung makna 

bahwa entitas pelapor memiliki ekspektasi untuk memulihkan atau 

menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika besar 
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kemungkinan pemulihan dan penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan 

menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih  besar atau lebih kecil dari 

yang seharusnya dibanding seandainya pemulihan atau pelunasan tersebut tidak 

mempunyai konsekuensi pajak. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk 

mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas 

pengecualian tertentu. 

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul 

dari rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, 

penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pegungkapan 

informasi yang terkait dengan pajak penghasilan. 

2.4.2 Terminologi yang digunakan dalam PSAK No. 46 

Dalam PSAK No. 46 terdapat istilah baru yang digunakan, yaitu: 

a. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat 

dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal 

peraturan perpajakan mengizinkan. 

b. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak 

tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu 

periode. 

c. Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah nilai yang terkait 

dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. 

d. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi 

beban pajak. 

e. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba atau 

rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang 

(dilunasi). 

f. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada 

periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

g. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan 

perpajakan dan pajak kini dikenakan atas laba kena pajak entitas. 
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h. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu 

bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan  penghasilan 

yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis 

penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. 

Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau 

usaha tertentu. 

i. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas laba kena 

pajak (rugi pajak) untuk satu periode. 

j. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau 

liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan 

temporer dapat berupa: 

a. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang 

menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak 

(rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau 

liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. 

b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang 

menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba 

kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat 

aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. 

k. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk 

tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan diterima 

entitas pada saat memulihkan jumlah tercatat aset. 

l. Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi 

dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan 

dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. 

m. Surat ketetapan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral 

Pajak yang dapat berupa: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 
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c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah suatu surat keputusan yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang 

d. Surat Ketetapan pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan 

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

n. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan  oleh Direktorat Jendral 

Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan atau denda. 

2.4.3 Perbedaan PSAK No. 46 (Revisi 2010) dengan PSAK No. 46 1997 

Secara umum perbedaan antara PSAK 46 (revisi 2010) tentang Pajak 

Penghasilan dengan PSAK 46 (1997) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Perbedaan PSAK No. 46 revisi 2010 dengan PSAK No. 46 1997 

Perihal ED PSAK Revisi 2010 PSAK 46 (1997) 

Ruang Lingkup 1. Mencakup pajak domestik dan luar 

negeri berdasarkan laba kena pajak. 

2. Mencakup akuntansi untuk 

perbedaan temporer yang 

ditimbulkan dari hibah pemerintah 

dan kredit pajak investasi, tetapi 

tidak mencakup metode 

akuntansinya. 

Tidak diatur 

Definisi aset pajak 

tangguhan 

Aset pajak tangguhan diakui akibat dari: 

a. Perbedaan temporer dapat 

dikurangkan 

b. Akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi. 

c. Akumulasi kredit pajak belum 

dimanfaatkan, dalam hal peraturan 

perpajakan mengijinkan 

Tidak mengakui aset pajak 

tangguhan dari akumulasi 

kredit pajak belum 

dimanfaatkan 

Pengakuan aset dan Manfaat berkaitan dengan rugi pajak Tidak diatur 
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liabilitas pajak kini yang ditarik kembali untuk memulihkan 

pajak kini periode sebelumnya diakui 

sebagai aset. 

Perbedaan temporer 

kena pajak 

Perbedaan temporer kena pajak atas 

pengakuan awal goodwill dikecualikan 

dari pengakuan liabilitas pajak 

tangguhan 

Pengecualian pengakuan 

liabilitas pajak tangguhan 

yang timbul dari perbedaan 

temporer kena pajak 

goodwill yang amortisasinya 

tidak dapat dikurangkan 

untuk tujuan fiskal. 

Perbedaan temporer 

kena pajak untuk 

aset yang diukur 

pada nilai wajar 

Perbedaan jumlah tercatat aset 

terevaluasi dengan DPP adalah 

perbedaan temporer yang menimbulkan 

liabilitas pajak tangguhan 

Tidak diatur 

Perbedaan temporer 

kena pajak goodwill 

Tidak memperkenankan pengakuan 

liabilitas pajak tangguhan yang 

dihasilkan dari perbedaan jumlah tercatat 

goodwill dan DPPnya karena goodwill 

diukur sebagai sisa dan pengakuan 

liabilitas pajak tangguhan akan 

meningkatkan jumlah tercatat goodwill 

Tidak diatur 

Pengakuan awal 

aset atau liabilitas 

Terdapat pengaturan perbedaan teporer 

untuk instrumen keuangan majemuk 

Tidak diatur 

Perbedaan temporer 

dapat dikurangkan 

Pengaturan kemungkinan bahwa laba 

kena pajak tersedia terhadap perbedaan 

temporer dapat dikurangkan yang dapat 

dimanfaatkan ketika terdapat perbedaan 

temporer kena pajak yang memadai 

menurut otoritas perpajakan yang sama 

dan entitas kena pajak yang sama 

Tidak diatur 

Perbedaan temporer 

dapat dikurangkan 

Jumlah tercatat goodwill dari transaksi 

kombinasi bisnis yang lebih rendah dari 

Tidak diatur 
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goodwill DPPnya akan menimbulkan aset pajak 

tangguhan 

Rugi pajak belum 

dikompensasi dan 

kredit pajak belum 

dimanfaatkan 

Kriteria pengakuan aset pajak tangguhan 

karena akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi dan kredit pajak belum 

dimanfaatkan sama dengan kriteria 

pengakuan aset pajak tangguhan dari 

perbedaan temporer dapat dikurangkan 

Tidak diatur 

Investasi pada 

entitas anak, 

cabang, asosiasi dan 

bagian partisipasi 

dalam ventura 

bersama 

Mengakui liabilitas dan aset pajak 

tangguhan untuk semua perbedaan 

temporer kena pajak dan perbedaan 

temporer dapat dikurangkan 

Tidak diatur 

Pengukuran Mengukur aset dan liabilitas pajak 

tangguhan dengan tarif pajak dan DPP 

konsisten dengan ekspektasi dalam 

memulihkan atau menyelesaikan aset 

atau liabilitas. Dalam hal perbedaan 

perlakuan pajak terhadap pendistribusian 

laba, aset atau liabilitas pajak kini dan 

tangguhan diukur dengan tarif pajak 

terhadap laba yang tidak terdistribusi 

Tidak diatur 

Pos yang diakui 

diluar laporan laba 

rugi (pendapatan 

komprehensif lain 

dan ekuitas) 

a. Pajak kini dan tangguhan diakui 

diluar laporan laba rugi (OCI atau 

langsung dibebankan ke ekuitas). 

Jika pajak terkait pos-pos tersebut 

diakui diluar laporan laba rugi pada 

periode yang sama atau berbeda. 

b. Jumlah transfer secara netto dari 

pajak tangguhan apabila melakukan 

transfer surplus revaluasi ke saldo 

Tidak diatur 

Implementasi Pencatatan..., Flora Resha Ferliana, Ak.-Ibs, 2012



45 
 

 
 

laba dan pelepasan aset tetap. 

c. Jumlah pemotongan pajak atas 

dividen dibebankan ke ekuitas 

sebagai bagian dari dividen. 

Pajak kini dan 

tangguhan dari 

transaksi 

pembayaran 

berbasis saham 

Dalam hal terdapat pengurangan pajak 

sehubungan dengan remunerasi yang 

dibayar dengan saham, maka dapat 

menimbulkan perbedaan temporer 

Tidak diatur 

Penyajian  Tidak mengatur penyajian tersebut a. Penyajian terpisah 

aset/liabilitas pajak 

tangguhan dengan 

aset/liabilitas pajak kini 

b. Aset dan liabilitas pajak 

tangguhan tidak boleh 

disajikan dalam aset dan 

liabilitas lancar dalam 

neraca 

Saling hapus Mengatur syarat diperbolehkannya saling 

hapus atas aset pajak kini/tangguhan 

terhadap liabilitas pajak kini/tangguhan 

a. Memperbolehkan saling 

hapus aset pajak kini 

terhadap liabilitas pajak 

kini tanpa persyaratan. 

b. Tidak mengatur saling 

hapus untuk pajak 

tangguhan. 

Penyajian – Beban 

Pajak 

Penyajian terpisah untuk beban 

(penghasilan) pajak terkait laba rugi dari 

aktifitas normal jika menggunakan 

laporan laba rugi terpisah 

Tidak diatur 

Sumber: Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2010) 
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2.4.4 Cara Menghitung Pajak Tangguhan 

a. Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pajak Penghasilan 

Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus membuat dua 

laporan keuangan yang berbeda, yaitu laporan keuangan komersial yang 

ditujukan untuk menyediakan informasi kepada investor dan kreditor, dan laporan 

keuangan fiskal yang ditujukan untuk menghitung pajak dan mengisi ke dalam 

SPT dengan mengikuti peraturan perpajakan terbaru. Laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal berbeda dalam beberap hal, 

maka laba keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak seringkali berbeda. 

Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda 

dengan jumlah hutang pajak. Menurut Kieso (2008), laba keuangan sebelum 

pajak adalah istilah pelaporan keuangan yang sering diacu sebagai laba sebelum 

pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. 

Laba keuangan sebelum pajak (pretax financial income) ditentukan menurut 

GAAP dan diukur dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada 

investor dan kreditor. Sedangkan laba kena pajak (taxable income) atau laba 

untuk tujuan pajak, adalah istilah akuntansi pajak yang digunkan untuk 

menunjukkan jumlah yang menjadi dasar perhitungan hutang pajak penghasilan 

perusahaan. Laba kena pajak ditentukan menurut peraturan pajak yang dirancang 

untuk mendapatkan uang guna mendukung operasi pemerintah. Perbedaan antara 

beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan timbul karena untuk 

pelaporan keuangan, digunakan metode akrual penuh untuk melaporkan 

pendapatan, sementara untuk tujuan pajak digunakan dasar kas yang 

dimodifikasi. 

b. Kewajiban Pajak yang Ditangguhkan 

Menurut Kieso (2008), kewajiban pajak yang ditangguhkan (deffered tax 

liabilities) adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang disebabkan oleh 

perbedaan sementara kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak yang 

ditangguhkan menunjukkan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang 

sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun 

berjalan. Cara untuk menghitung kewajiban pajak yang ditangguhkan adalah 

dengan membuat skedul yang menunjukkan jumlah kena pajak yang dijadwalkan 

di masa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara yang ada sekarang. 

Implementasi Pencatatan..., Flora Resha Ferliana, Ak.-Ibs, 2012



47 
 

 
 

Jumlah kena pajak di masa depan dikalikan dengan tarif pajak sehingga diperoleh 

kewajiban pajak yang ditangguhkan pada akhir periode, seperti dijabarkan dalam 

rumus di bawah ini: 

                                                                   

Perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan mempunyai 

dua komponen, yaitu beban pajak tahun berjalan yang merupakan jumlah hutang 

pajak penghasilan selama periode berjalan, dan beban pajak yang ditangguhkan 

(deffered tax expense) yang merupakan kenaikan saldo kewajiban pajak yang 

ditangguhkan dari awal hingga akhir periode akuntansi. 

Pajak yang terutang dan harus dibayar akan dikredit ke hutang pajak 

penghasilan, kenaikkan pajak yang ditangguhkan dikredit ke Kewajiban Pajak 

yang ditangguhkan, dan penjumlahan kedua pos tersebut didebet ke Beban Pajak 

Penghasilan. Ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan adalah: 

(Dr) Beban Pajak Penghasilan   xxx 

(Cr) Kewajiban Pajak yang ditangguhankan  xxx 

  (Cr) Hutang Pajak Penghasilan   xxx 

Tujuan pertama dari akuntansi pajak penghasilan adalah mengakui jumlah 

hutang pajak atau yang dapat disanai kembali selama tahun berjalan. Tujuan 

kedua adalah mengakui kewajiban dan aktiva pajak yang ditangguhkan sebagai 

konsekuensi pajak di masa depan akibta adanya peristiwa yang telah diakui 

dalam laporan keuangan atau SPT Pajak. 

c. Aktiva Pajak yang Ditangguhkan 

Aktiva pajak yang ditangguhkan (deffered tax asset) adalah konsekuensi 

pajak yang ditangguhkan akibat adanya perbedaan sementara yang dapat 

dikurangkan. Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhkan menunjukkan 

kenaikkan pajak yang dapat diminta kembali di tahun-tahun mendatang sebagai 

akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada 

akhir tahun berjalan. Cara menghitung aktiva pajak tangguhan adalah: 
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Book basis of litigation liability     xxx 

Tax basis of litigation liability      xxx  _ 

Cummulative temporary differences at the end of year   xxx 

Tax Rate                x xxx 

Deffered tax asset at the end of year      xxx 

 

Cara lain untuk menghitung aktiva pajak tangguhan adalah dengan 

membuat skedul yang menunjuukan jumlah yang dapat dikurankan yang 

dijadualkan di masa depan sebagai akibat dari perbedaan semnetara yang dapat 

dikurangkan. 

Manfaat Pajak yang Ditangguhkan berasal dari kenaikan aktiva pajak yang 

ditangguhkan sejak awal sampai akhir perode akuntansi. Manfaat pajak yang 

ditangguhkan adalah komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Ayat jurnal 

untuk mencatat aktiva pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Beban Pajak Penghasilan  xxx 

(Dr) Aktiva Pajak yang Ditangguhkan xxx 

(Cr) Hutang Pajak Penghasilan  xxx 

Aktiva pajak yang ditangguhkan diakui untuk semua perbedaan sementara 

yang dapat dikurangkan. Akan tetapi, aktiva pajak yang ditangguhkan harus 

dikurangi oleh suatu penyisihan penilaian jika berdasarkan semua bukti yang 

tersedis lebih mungkin daripada tidak bahw sebagian atau seluruh aktiva pajak 

yang ditangguhkan itu tidak akan direaisasi. Lebih mungkin daripada tidak 

menunjukkan suatu tingkat kemungkinan yang setidaknya memiliki lebih besar 

dari 50%. 

2.4.5 Penyajian dalam Laporan Laba Rugi 

Perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan harus ditambahkan atau 

dikurangkan dari hutang pajak penghasilan dalam menghitung beban pajak 

penghasilan tergantung pada situasinya. Sebagai contoh, kenaikkan kewajiban 

pajak yang ditangguhankan akan ditambahkan ke hutang pajak penghasilan. 

sebaliknya, kenaikkan aktiva pajak yang ditangguhkan akan dikurangkan dari 

hutang pajak penghasilan. rumus untuk menghitung beban (manfaat) pajak 

penghasilan adalah sebagai berikut: 
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Dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, komponen-

komponen beban pajak penghasilan signifikan yang berkaitan dengan pajak 

berlanjut harus diungkapkan. Baik pada bagian tahun berjalan (jumlah hutang 

pajak penghasilan untuk periode tersebut) maupun bagian yang ditangguhkan dari 

beban pajak penghasilan dilaporkan. Pilihan lain adalah cukup melaporkan total 

beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi, kemudian dalam catatan atas 

laporan keuangan ditunjukkan pada bagian tahun berjalan dan bagian yang 

ditangguhkan. 

2.4.6 Prosedur untuk Menghitung dan Melaporkan Pajak Penghasilan yang 

Ditangguhkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hutang Pajak 

Penghasilan atau 

yang Dapat Didanai 

Kembali 

Perubahan Pajak 

Penghasilan yang 

Ditagguhkan 

Total Beban atau 

Manfaat Pajak 

Penghasilan 

± = 

Mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan sementara serta 

kompensasi ke depan yang ada. 

Mengukur aktiva pajak yang ditangguhkan untuk 

perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dan 

kompensasi kerugian ke depan (Gunakan tarif 

pajak yang ditetapkan). 

Mengukur kewajiban pajak yang ditangguhkan untuk 

perbedaan sementara kena pajak (Gunakan tarif pajak 

yang ditetapkan)  

Menetapkan akun penyisihan penilaian juka lebih 

mungkin daripada tidak bahwa sebagian atau 

seluruh aktiva pajak yang ditangguhkan tidak akan 

terealisasi. 

Dalam Neraca 

Mengklasifikasikan pajak yang ditangguhkan sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan aktiva atau 

kewajiban yang berkaitan dengannya. Laporkan satu jumlah bersih lancar dan bersih tidak lancar. 

Dalam Laporan Laba Rugi 

Melaporkan beban (manfaat) pajak tahun berjalan dan beban (manfaat) pajak yang ditangguhkan serta 

total beban (manfaat) pajak penghasilan. 

Gambar 1 Prosedur Menghitung dan Melaporkan Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan 
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2.4.7 Pencatatan Pajak Tangguhan 

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya 

koreksi positif, yaitu biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada 

menurut akuntansi. Aktiva pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar 

pajak yang akan digantikan di masa yang akan datang pada saat pemulihan 

perbedaan temporer. 

Sedangkan kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu 

menyebabkan terjadinya koreksi negatif, yaitu biaya/pengeluaran menurut fiskal 

lebih besar daripada menurut akuntansi. Kewajiban pajak tangguhan dapat 

disamakan seperti kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan 

datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. 

Pengakuan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan 

terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara 

laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan 

pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. 

Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Aset Pajak Tangguhan   xxx 

 (Cr) Pendapatan Pajak Tangguhan  xxx 

Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Beban Pajak Tangguhan   xxx 

 (Cr) Kewajiban Pajak Tangguhan  xxx 

2.4.8 Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Keuangan 

Dalam buku Manajemen Perpajakan (Mohammad Zain, 2008), 

beban/keuntungan pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi, 

harus dipecah dalam dua komponen, yaitu pajak kini (pajak penghasilan 

terutang), dan bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai 

beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan 

tarif). Beban/keuntungan hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut, 

operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif 

perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Komponen-

komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan 

oleh operasi yang berlanjut, dapat diungkapkan sebagai berikut: 
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1. Beban/keuntungan pajak kini. 

2. Beban/keuntungan pajak tangguhan, terpisah dari komponen lain yang 

tercatat. 

3. Kredit pajak investasi. 

4. Bantuan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan beban 

pajak penghasilan). 

5. Keuntungan karena kompensasi kerugian (juga mengakibatkan pengurangan 

beban pajak penghasilan). 

6. Beban pajak yang dihasilkan dari alokasi keuntungan pajak tertentu, baik 

terhadap modal yang disetor maupun menurunkan nilai goodwill atau aset 

tidak berwujud noncurrent lainnya dari entitas yang bersangkutan. 

7. Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan akibat 

perubahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan atau perubahan 

status perusahaan yang bersangkutan. 

8. Penyesuaian saldo penyisihan penilaian pada awal tahun akibat perubahan 

keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan terhadap kemampuan 

realisasi aset pajak tangguhan dimsa-masa yang akan datang. 

Dalam PSAK 46 revisi 2010, komponen utama beban (penghasilan) pajak 

diungkapkan secara terpisah, meliputi: 

a. Beban (penghasilan) pajak kini; 

b. Penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari 

periode sebelumnya; 

c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari 

timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya; 

d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif 

pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru; 

e. Jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui 

sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang 

digunakan untuk mengurangi beban pajak kini; 

f. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, 

atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk 

mengurangi beban pajak tangguhan; 
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g. Beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan (write-down), atau 

penyusunan kembali penurunan terdahulu atas aset pajak tangguuhan; dan 

h. Jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan kebijakan 

akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi sesuai 

dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, perubahan Estimasi 

Akuntansi, dan Kesalahan, dikarenakan tidak dapat dicatat secara 

retrospektif. 

Berikut ini merupakan hal-hal yang diungkapkan secara terpisah: 

a. Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-

transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas; 

b. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan 

komprehensif lain; 

c. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba 

akuntansi satu sama lain atau kedua bentuk berikut ini: 

i. Rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil 

perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan 

mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau 

ii. Rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak 

yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak 

yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. 

d. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan 

dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya; 

e. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang 

boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum 

dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan 

keuangan; 

f. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi 

pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi 

dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui; 

g. Berkenaan dengan setiap tipe perbedaan temporer, dan berkenaan dengan 

setiap tipe rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum 

dimanfaatkan: 
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i. Jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan 

posisi keuangan selama periode penyajian; 

ii. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laba 

rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset 

atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi 

keuangan; dan 

h. Berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait pada: 

i. Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan 

ii. Laba atau rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan 

untuk periode, bersamaan dengan jumlah periode akuntansi 

sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. 

i. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen pada pemegang saham 

entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan 

diotorisasi untuk diterbitkan tapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam 

laporan keuangan; 

j. Jika suatu kombinasi bisnis dimana entitas adalah pihak pengakuisisi yang 

menyebabkan perubahan pada jumlah diakui untuk aset pajak tangguhan 

praakuisisi, jumlah perubahan tersebut; dan 

k. Jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis 

tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi 

uaraian kejadian atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak 

tangguhan harus diakui. 

Entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang 

mendukung pengakuannya, jika: 

a. Penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak 

yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi 

perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan 

b. Entitas telah mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya 

dimana aset pajak tangguhan terkait. 

Hubungan beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu pendapatan tidak kena pajak, beban yang 

tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak), 

pengaruh rugi pajak, dan pengaruh tarif pajak luar negeri. 

Implementasi Pencatatan..., Flora Resha Ferliana, Ak.-Ibs, 2012



54 
 

 
 

Menurut Mohammad Zain (2008), perhitungan seluruh beban pajak 

penghasilan didasarkan pada penghasilan sebelum pajak dalam laporan keuangan 

komersial yang dikalikan dengan tarif orisinal, tidak termasuk perbedaan tetap, 

dengan catatan bahwa perusahaan menyusun rekonsiliasi (dengan presentase atau 

mata uang yang berlaku) antara beban pajak yang berkenaan dengan operasi 

berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif 

yang juga terkait dengan operasi berkelanjutan. Jumlah yang diperkirakan dan 

sifat dari setiap rekonsiliasi yang signifikan harus diungkapkan. Jumlah PPh 

terutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 

orisinal, sedangkan pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer dikalikan 

dengn tarif orisinal, atau perubahan saldo pajak tangguhan dalam tahun yang 

bersangkutan (saldo akhir dikurangi saldo awal). Jumlah beban pajak secara 

keseluruhan merupakan pajak tangguhan ditambah dengan beban pajak tahun ini. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Antonius (2007) menyatakan bahwa 

perusahaan harus menerapkan akuntansi pajak penghasilan dimana perlakuan 

akuntansi yang diterapkan berdasarkan PSAK 46, yang meliputi pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Apabila 

perlakuan akuntansi pajak penghasilan salah atau adanya tindakan yang dengan 

sengaja untuk melakukan salah saji dalam perhitungan dan penyajian pajak 

penghasilan maka dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan dan 

dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak. Antonius (2007) 

menyatakan bahwa kewajiban pajak yang ditangguhkan merupakan konsekuensi 

atas pajak yang ditangguhkan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan 

sementara. Hal ini menggambarkan bahwa akan adanya kenaikan hutang pajak 

dimasa yang akan datang. Sedangkan aktiva pajak tangguhan merupakan 

kenaikan nilai atas pengembalian beban pajak dimasa yang akan datang sebagai 

akibat dari pengurangan terhadap jumlah perbedaan sementara pada akhir tahun 

berjalan. 

Riduwan (2008) telah melakukan penelitian mengenai PSAK 46 dan 

koefisien respon laba akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas 

laba akuntansi pada periode setelah mengimplementasikan PSAK 46 lebih baik 
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dibandingkan dengan periode sebelum mengimplementasikan PSAK 46. 

Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (current tax) dan 

pajak tangguhan (deffered tax), menghasilkan laba akuntansi yang lebih 

informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baridwan (2001:48) dan Harmanto (2003:110) 

dalam Riduwan (2008) menyatakan bahwa metode akuntansi pajak penghasilan 

tampa alokasi pajak antar periode merupakan metode akuntansi yang 

mengakibatkan laba bersih perusahaan tidak merefleksikan keadaan yang 

sebenarnya, karena beban pajak penghasilan yang dilaporkan tidak sama antara 

laba sebelum pajak komersial dengan laba sebelum pajak menurut fiskal. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lucresia (2011), dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa perbedaan waktu yang terjadi mengakibatkan 

timbulnya kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan. Setelah 

mengimplementasikan PSAK 46 pada laporan keuangan perusahaan maka akan 

mengakibatkan laba bersih usaha atau laba setelah pajak menjadi lebih kecil. 

Dengan diakuinya konsekuensi pajak dimasa mendatang atau pajak tangguhan 

sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, maka laporan keuangan 

sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga laporan 

keuangan yang disajikan lebih relevan dan dapat diandalkan informasinya. 

 

2.6 Kerangka Teori 

Perhitungan laba bersih pada suatu perusahaan dengan peraturan 

perpajakan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut disebut dengan perbedaan 

temporer (temporary defferences). Perbedaan tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan waktu pencatatan dan metode pengakuan penghasilan dan beban 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dengan peraturan perpajakan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang 

Akuntansi Pajak Penghasilan pada paragraf 05, beban pajak (penghasilan pajak) 

terdiri atas beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan 

(penghasilan pajak tangguhan). Beban pajak dikaitkan dengan  laba akuntansi 

dengan ikut memperhitungkan perbedaan temporer dalam menghitung beban 

pajak dengan jumlah manfaat yang dimasa mendatang yang ditampilkan dalam 

aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. 
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 Gambar 2 MODEL TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba Komersial Koreksi Fiskal   

Laporan Keuangan 

Komersial 

Laba Fiskal 

PPh Terutang 

Beda Temporer  

dan Beda Tetap 

Pajak Kini Pajak Tangguhan 

Aktiva 
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Kewajiban

Tangguhan 

Beban Pajak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi 

pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 terhadap laporan 

keuangan pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa. 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa yang 

terletak di Jl. SMA 48 No. 1 Rt. 006/01, Pinang Ranti Jakarta 1350. PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

pembuatan marka jalan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Travers (1978) dalam Husein 

(1996), metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu 

gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay (1976) dalam Husein (1996), metode ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu 

sedang berlangsungnya proses riset. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Husein (1996), jenis penelitian ini 

merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun 

waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan 

dan kondisi sekitarnya. Alasan menggunakan penelitian studi kasus karena 

penulis ingin mencari penyelesaian permasalahan perusahaan yang berkaitan 

dengan penerapan PSAK No. 46. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Husein (2003), data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar 

dan sebagainya, sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  laporan keuangan 

perusahaan, dan SPT tahun 2008-2011. Teknik Pengumpulan Data 
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa tahun 2008-2011, dan 

laporan surat pemberitahuan (SPT) tahun 2008-2011. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ada beberapa cara, yaitu 

teknik wawancara, observasi, kuesioner, pengambilan sampel, dan 

dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui dokumentasi. 

a. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode yang terpenting 

dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari 

catatan-catatan tertulis di perusahaan tersebut. Dokumen tersebut 

digunkan untuk melakukan verifikasi maupun melakukan perbandingan 

untuk data-data lain yang telah diperoleh. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa tahun 2008-2010, dan laporan 

surat pemberitahuan (SPT) tahun 2008-2010. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan karakteristik yang nilai datanya 

bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Aset pajak tangguhan, yaitu kemungkinan pemulihan aset yang 

mengakibatkan pembayaran pajak pada masa yang akan datang menjadi 

lebih kecil. 

2. Kewajiban pajak tangguhan, yaitu kemungkinan pelunasan kewajiban 

yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode yang akan datang 

menjadi lebih besar. 
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3. Pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas laba kena 

pajak (rugi pajak) untuk satu periode. 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel  

Bagian ini membahas definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

a. Aset pajak tangguhan merupakan rugi fiskal yang masih dapat 

dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan 

adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan 

mengurangi beban pajak. Pengakuan aset pajak tangguhan didasarkan 

pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aset yang mengakibatkan 

pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih kecil sebagai 

akibat pemulihan aset yang tidak memiliki konsekuensi pajak. 

b. Kewajiban pajak tangguhan merupakan beban penyusutan aset tetap yang 

diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang 

diakui secara komersial, maka selisih tersebut akan mengakibatkan beban 

pajak kini menjadi lebih kecil, tetapi akan mengakibatkan pengakuan 

beban pajak yang lebih besar secara komersial pada periode mendatang. 

Pengakuan kewajiban pajak tangguhan disasarkan pada fakta adanya 

kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran 

pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat 

pelunasan kewajiban pajak. 

c. Pajak kini merupakan beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan 

tarif pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan dikalikan dengan 

penghasilan kena pajak (laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku). 

Besarnya pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung 

dengan mengalihkan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan 

laporan keuangan fiskal atau rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan 

tarif pajak yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua beda waktu dapat 

dikurangkan untuk tujuan fiskal karena semua harus sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dilihat dari sisi mekanis dan 

substansif, Purnawan (1995) menjelaskan seperti berikut ini. 

1. Secara Mekanis, di dalam tahapan analisis akan terjadi: 

 Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data menjadi informasi 

yang lebih mudah dipahami. 

 Penggunaan alat analisis bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun 

pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan. 

 Penginterpretasian atas berbagai informasi itu, dalam kerangka yang lebih 

luas atau  inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang muncul. 

2. Secara Substansif, di dalam tahapan analisis melakukan proses: 

 Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang 

ditemukan. 

 Mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. 

 Mencari penjelasan apakah konsep baru ini berlaku umum atau baru terjadi 

bila ada prakondisi tertentu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Marga Mitrakhatulistiwa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang pembuatan marka jalan. PT. Marga Mitrakhatulistiwa ini didirikan pada 

tanggal 11 Februari 1999. PT. Marga Mitrakhatulistiwa didirikan berdasarkan 

akta notaris nomor 63 dihadapan notaris Dradjat Darmadji, S.H. di Jakarta Pusat. 

Pendirian perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. 

dengan Surat Keputusan Nomor: C-5594.HT.01.01.TH.2000. 

Adapun susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: 

Komisaris  : Herry Partrisno 

Direktur Utama : Annie Sri Cahyani 

Direktur I  : Sentot Dwi Cahyono 

Direktur II  : Ir. Raden Mas Punto Wibisono 

Kegiatan usaha PT. Marga Mitrakhatulistiwa meliputi: 

1. Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum, seperti pemasangan rambu-

rambu lalu lintas, papan penunjuk arah, pengecatan jalan raya, pengaspalan 

jalan raya. 

2. Menjalankan usaha dibidang perawatan taman. 

 

4.2 Kebijakan Akuntansi PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

Pada dasarnya akuntansi perusahaan disajikan secara sederhana dan tidak ada 

kebijakan khusus yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, 

prosesnya tetap diusahakan mengikuti pedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pos-pos akuntansi 

perusahaan, yaitu: 

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, yaitu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan asa akrual dengan 

menggunakan konsep harga perolehan. Perusahaan tidak melakukan revaluasi 
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aktiva tetap meskipun perusahaan memiliki keleluasaan untuk melakukan hal 

tersebut. 

2. Piutang Usaha 

Perusahaan tidak membuat cadangan atas kerugian piutang usaha yang tidak 

dapat tertagih atau diragukan penagihannya. Piutang tersebut akan tetap ditagih 

meskipun perusahaan tersebut sudah bangkrut dengan cara mencicilnya hingga 

lunas. 

3. Aktiva Tetap dan Penyusutan 

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi 

penyusutan. Umur aktiva tetap ditentukan sesuai dengan kebijakan akuntansi 

yang berlaku umum. Metode pernyusutan yang digunakan adalah saldo 

menurun (declining method). Berikut adalah informasi perbandingan masa 

manfaat aktiva tetap menurut perusahaan dan menurut fiskal: 

Tabel 4.1 

Masa Manfaat Aktiva Tetap antara Perusahaan dengan Fiskal 

Aktiva 

Tetap 

Masa Manfaat 

(Perusahaan) 

Metode 

Penyusutan 

Peralatan Kantor: 

Komputer 

Meja 

Kursi 

Fax 

 

5 Tahun 

5 Tahun 

5 Tahun 

5 Tahun 

 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 

Mesin: 

Mesin Marka Otomatis 

Mesin Marka Manual 

 

10 Tahun 

10 Tahun 

 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 

Kendaraan Bermotor: 

Truk 

Mobil Kijang 

Mobil Pick Up 

 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 

Saldo Menurun 
Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

4. Biaya pemeliharaan 

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban saat terjadinya 

pengeluaran yang dapat memperpanjang masa manfaat aktiva tetap dan aktiva 

tetap disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku. 

5. Perpajakan 

Meskipun sudah ada ketentuan bahwa penerapan PSAK No. 46 tahun 1997 

yang kemudian direvisi pada tahun 2010, akan tetapi pada kenyataannya masih 
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banyak perusahaan yang belum menerapkan PSAK No. 46 tentang akuntansi 

pajak penghasilan pada laporan keuangannya. Demikian juga dengan PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa. PT. Marga Mitrakhatulistiwa melakukan perhitungan pajak 

penghasilan berdasarkan metode tanpa alokasi. Nilai pajak penghasilan 

diketahui berdasarkan jumlah laba kena pajak pada periode berjalan dikalikan 

dengan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan ini tidak 

memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan timbul dimasa 

mendatang 

6. Modal 

Struktur Modal pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar Perseroan   Rp. 100.000.000,00  

Modal yang telah ditempatkan  Rp.   25.000.000,00 

Modal yang telah disetor   Rp.   12.500.000,00 

 

4.3 Analisis Data dan Interpretasi 

4.3.1 Analisis Praktek Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT. MARGA 

MITRAKHATULISTIWA 

Laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatuistiwa disusun sesuai dengan 

kebijakan akuntansi yang telah dijelaskan diatas. Kebijakan ditetapkan dengan 

acuan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berarti bahwa praktek 

akuntansi pajak penghasilannya harus sesuai dengan PSAK 46. Akan tetapi, 

seperti yang terlihat pada laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa diatas, 

belum ada penerapan PSAK 46 pada akuntansi pajak penghasilannya meskipun 

secara umum laporan keuangannya telah disusun dengan acuan Standar 

Akuntansi Keuangan. Besarnya beban pajak penghasilan tahun berjalan (beban 

pajak kini) dihitung dari laba kena pajak dikalikan dengan tarif pajak 

penghasilan yang berlaku, dimana laba kena pajak (laba fiskal) merupakan hasil 

rekonsiliasi dari laba komersial. Kemudian beban pajak dicatat dan disajikan 

dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba sebelum pajak dan 

menghasilkan laba setelah pajak. Beban pajak juga dicatat pada posisi pasiva, 

yaitu pada posisi kewajiban lancar sebagai hutang pajak. Tidak ada pengakuan 

aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, dan beban 

(penghasilan) pajak tangguhan. PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum 
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menerapkan praktek akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan PSAK No. 

46 karena minimnya pemahaman tentang PSAK No. 46 yang disebabkan karena 

keterbatasan pegawai yang memahami tentang peraturan perpajakan dan cara 

pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

4.3.2 Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. MARGA 

MITRAKHATULISTIWA 

Berdasarkan data yang ada, penulis mencoba untuk membandingkan hasil 

rekonsiliasi fiskal menurut perhitungan penulis dengan perhitungan menurut 

perusahaan pada laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa periode 2008-

2011. Perhitungan rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2008-2011 adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.2 

Rekonsiliasi Fiskal 2008 

  Komersial 
Koreksi 

Fiskal 
Positif Negatif 

Pendapatan   8.406.261.304  

 

    8.406.261.304  

Harga Pokok Penjualan   7.746.962.255  

 

    7.746.962.255  

Laba Kotor      659.299.049           659.299.049  

Biaya Umum dan Administrasi   

 

    

Biaya Gaji      152.540.000  

 

       152.540.000  

Biaya Penyusutan        10.830.532           6.826.015             4.004.517  

Biaya Telepon        56.410.750           4.752.000           51.658.750  

Biaya Listrik          4.920.300  

 

           4.920.300  

Biaya Alat Tulis Kantor          3.865.500  

 

           3.865.500  

Biaya Perbaikan Kantor          6.200.000  

 

           6.200.000  

Biaya Perjalanan Dinas/Transportasi        62.825.000  

 

         62.825.000  

Biaya Benda Pos dan Fotocopy          3.460.250  

 

           3.460.250  

Biaya Lain-lain        11.437.500         11.437.500                           -  

Jumlah Biaya Administrasi dan Umum      312.489.832           289.474.317  

Laba/Rugi Sebelum Pajak      346.809.217           369.824.732  

Laba/Rugi Sebelum Pajak Dibulatkan      346.809.000  

 

       369.824.000  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

PPh Terutang : 10% x Rp   50.000.000 = Rp   5.000.000 

    15% x Rp   50.000.000 = Rp   7.500.000 

    30% x Rp 269.824.000 = Rp 80.947.200 + 

         Rp 93.447.200 
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Angka beban penyusutan didapat dari hasil perhitungan penyusutan pada 

aktiva mesin marka otomatis, mesin marka manual, kendaraan truk, mobil kijang 

dan mobil pick up. Beban penyusutan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan 

dengan penyusutan menurut akuntansi, sehingga menimbulkan koreksi positif 

sebesar Rp. 6.826.015. Sedangkan untuk beda tetap terjadi pada akun biaya 

telepon sebesar Rp. 4.752.000. Koreksi ini terjadi karena adanya pemakaian 

telepon untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka 

terjadi koreksi positif. Kemudian beda tetap juga terjadi pada akun biaya lain-lain 

sebesar Rp. 11.437.500. Koreksi ini terjadi karena pada biaya lain-lain ini terdiri 

dari sumbangan sebesar Rp. 1.500.000, biaya yang dikeluarkan untuk 

kepentingan pribadi, yaitu untuk pembayaran tagihan listrik rumah pribadi 

sebesar Rp. 2.150.000, dan imbalan berupa natura sebesar Rp. 7.787.500. 

  

Tabel 4.3 

Rekonsiliasi Fiskal 2009 

  Komersial 
Koreksi 

Fiskal 
Positif Negatif 

Pendapatan 

  

3.281.120.054  

 

    3.281.120.054  

Harga Pokok Penjualan 

  

2.490.506.870  

 

    2.490.506.870  

Laba Kotor 

     

790.613.184           790.613.184  

Biaya Umum dan Administrasi   

 

    

Biaya Gaji 

     

174.600.000  

 

       174.600.000  

Biaya Penyusutan 

       

28.222.633    16.209.083           12.013.550  

Biaya Telepon 

       

37.014.990      3.450.000           33.564.990  

Biaya Listrik 

       

12.881.075  

 

         12.881.075  

Biaya Alat Tulis Kantor 

         

2.790.500  

 

           2.790.500  

Biaya Perbaikan Kantor 

         

7.900.000  

 

           7.900.000  

Biaya Perjalanan Dinas/Transportasi 

       

49.260.000  

 

         49.260.000  

Biaya Benda Pos dan Fotocopy 

         

2.691.000  

 

           2.691.000  
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Komersial 

Koreksi 
Fiskal 

Positif Negatif 

Biaya Lain-lain 

         

9.631.700      9.631.700                           -  

Jumlah Biaya Administrasi dan Umum 

     

324.991.898           295.701.115  

Laba/Rugi Sebelum Pajak 

     

465.621.286           494.912.069  

Laba/Rugi Sebelum Pajak Dibulatkan 

     

465.621.000  

 

       494.912.000  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

PPh Terutang : 28% x Rp 494.912.000 = Rp 138.575.360 

Angka beban penyusutan didapat dari hasil perhitungan penyusutan pada 

aktiva mesin marka otomatis, mesin marka manual, kendaraan truk, mobil kijang 

dan mobil pick up. Beban penyusutan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan 

dengan penyusutan menurut akuntansi, sehingga menimbulkan koreksi positif 

sebesar Rp. 16.209.083. Sedangkan untuk beda tetap terjadi pada akun biaya 

telepon sebesar Rp. 3.450.000. Koreksi ini terjadi karena adanya pemakaian 

telepon untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka 

terjadi koreksi positif. Kemudian beda tetap juga terjadi pada akun biaya lain-lain 

sebesar Rp. 9.631.700. Koreksi ini terjadi karena pada biaya lain-lain ini terdiri 

dari biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk pembayaran 

tagihan listrik rumah pribadi sebesar Rp. 1.975.000, dan imbalan berupa natura 

sebesar Rp. 7.656.700. 

 

Tabel 4.4 

Rekonsiliasi Fiskal 2010 

  Komersial 
Koreksi 

Fiskal 
Positif Negatif 

Pendapatan   2.148.648.492  

 

    2.148.648.492  

Harga Pokok Penjualan   1.388.690.760  

 

    1.388.690.760  

Laba Kotor      759.957.732           759.957.732  

Biaya Umum dan Administrasi   

 

    

Biaya Gaji      266.400.000  

 

       266.400.000  

Biaya Penyusutan          15.099.494           15.099.494                           -  

Biaya Telepon        41.124.740           3.750.000           37.374.740  
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 Komersial 
Koreksi 

Fiskal 
Positif Negatif 

Biaya Listrik        13.985.195  

 

         13.985.195  

Biaya Alat Tulis Kantor          3.915.500  

 

           3.915.500  

Biaya Perbaikan Kantor        15.150.000  

 

         15.150.000  

Biaya Perjalanan Dinas/Transportasi        75.410.000  

 

         75.410.000  

Biaya Benda Pos dan Fotocopy          3.616.000  

 

           3.616.000  

Biaya Lain-lain        16.966.700         16.966.700                           -  

Jumlah Biaya Administrasi dan Umum      448.413.229           415.851.435  

Laba/Rugi Sebelum Pajak      311.544.503           344.106.297  

Laba/Rugi Sebelum Pajak Dibulatkan      311.544.000  

 

       344.106.000  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

PPh Terutang : 25% x Rp 344.106.000 = Rp 86.026.500 

Angka beban penyusutan didapat dari hasil perhitungan penyusutan pada 

aktiva mobil pick up. Beban penyusutan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan 

dengan penyusutan menurut akuntansi, sehingga menimbulkan koreksi positif 

sebesar Rp. 3.019.899. Sedangkan untuk beda tetap terjadi pada akun biaya 

telepon sebesar Rp. 3.750.000. Koreksi ini terjadi karena adanya pemakaian 

telepon untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka 

terjadi koreksi positif. Kemudian beda tetap juga terjadi pada akun biaya lain-lain 

sebesar Rp. 16.966.700. Koreksi ini terjadi karena pada biaya lain-lain ini terdiri 

dari biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk pembayaran 

tagihan listrik rumah pribadi sebesar Rp. 2.086.500,  imbalan berupa natura 

sebesar Rp. 12.380.200, dan sumbangan sebesar Rp. 2.500.000. 

 

Tabel 4.5 

Rekonsiliasi Fiskal 2011 

  Komersial 
Koreksi 

Fiskal 
Positif Negatif 

Pendapatan 

     

565.773.250  

 

  

     

565.773.250  

Harga Pokok Penjualan 

     

131.620.600  

 

  

     

131.620.600  

Laba Kotor 

     

434.152.650      

     

434.152.650  
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Komersial 

Koreksi 
Fiskal 

Positif Negatif 

Biaya Umum dan Administrasi   

 

    

Biaya Gaji 

     

278.500.000  

 

  

     

278.500.000  

Biaya Penyusutan 

       

12.955.120  

 

  3.238.780  

       

16.193.900  

Biaya Telepon 

       

18.722.720  

    

1.250.000    

       

17.472.720  

Biaya Listrik 

       

12.881.075  

 

  

       

12.881.075  

Biaya Alat Tulis Kantor 

         

3.204.500  

 

  

         

3.204.500  

Biaya Perbaikan Kantor 

         

6.400.000  

 

  

         

6.400.000  

Biaya Perjalanan Dinas/Transportasi 

       

37.410.000  

 

  

       

37.410.000  

Biaya Benda Pos dan Fotocopy 

         

2.808.000  

 

  

         

2.808.000  

Biaya Lain-lain 

       

10.642.600  

  

10.642.600                           -  

Jumlah Biaya Administrasi dan Umum 

     

383.524.015      

     

374.870.195  

Laba/Rugi Sebelum Pajak 

       

50.628.635      

       

59.282.455  

Laba/Rugi Sebelum Pajak Dibulatkan 

       

50.628.000  

 

  

       

59.282.000  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

PPh Terutang : 25% x Rp 59.282.000 = Rp 14.820.500 

Angka beban penyusutan didapat dari hasil perhitungan penyusutan pada 

aktiva mobil pick up. Beban penyusutan menurut fiskal lebih besar dibandingkan 

dengan penyusutan menurut akuntansi, sehingga menimbulkan koreksi negatif 

sebesar Rp. 3.238.780. Sedangkan untuk beda tetap terjadi pada akun biaya 

telepon sebesar Rp. 1.250.000. Koreksi ini terjadi karena adanya pemakaian 

telepon untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka 

terjadi koreksi positif. Kemudian beda tetap juga terjadi pada akun biaya lain-lain 

sebesar Rp. 10.642.600. Koreksi ini terjadi karena pada biaya lain-lain ini terdiri 

dari biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, yaitu imbalan berupa 

natura sebesar Rp. 10.642.600. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan 

rekonsiliasi fiskal menunjukkan pajak terhutang menurut perusahaan untuk tahun 

2008-2011 lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menurut penulis. Hal ini 

disebabkan karena perhitungan penyusutan menurut perusahaan tidak konsisten, 

sehingga hasil perhitungan pajaknya menjadi tidak akurat. 

Setelah menghitung rekonsiliasi fiskal dan mendapatkan hasil pajak 

terutang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan PPh kurang/lebih bayar. 

Berikut adalah hasil perhitungan PPh kurang/lebih bayar untuk tahun 2008-2011 

adalah: 

Tahun 2008: 

PPh Terutang : 10% x Rp   50.000.000 = Rp   5.000.000 

       15% x Rp   50.000.000 = Rp   7.500.000 

     30% x Rp 269.824.000 = Rp 80.947.200 + 

           Rp 93.447.200 

Kredit PPh 22       (Rp 32.956.861) 

Kredit PPh 23       (Rp 47.127.036) 

Kredit PPh 25       (Rp   2.091.873) 

STP PPh Pasal 25      (Rp      900.890) _ 

PPh Kurang Bayar (Pasal 29)      Rp 10.370.540 

Angka pada kredit PPh 22 didapat dari adanya pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Satker LLAJ Jawa Tengah, Satker Peningkatan KTD, dan Bea 

Cukai sebesar Rp 32.956.861. Kemudian angka pada kredit PPh 23 didapat dari 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang berasal 

dari modal. Dalam hal ini pemotongan pajak dilakukan oleh PT. JLJ sebesar     

RP 10.842.179, dan PT. Waskita Karya sebesar Rp 36.284.857. Sedangkan untuk 

kredit PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. 

Dan untuk STP PPh Pasal 25 merupakan denda yang harus dibayar oleh PT. 

Marga Mitrakhatulistiwa atas kurang bayar yang belum dibayarkan. 
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Tahun 2009: 

Pajak Terutang: 28% x Rp 494.912.000 =  Rp 138.575.360 

Kredit PPh 22     = (Rp   10.045.000) 

Kredit PPh 23     = (Rp   51.996.217) 

Kredit PPh 25          = (Rp     6.231.403) _ 

PPh Kurang Bayar (Ps. 29)   =  Rp   70.302.741 

Angka pada kredit PPh 22 didapat dari adanya pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 10.045.000. Kemudian angka pada 

kredit PPh 23 didapat dari pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 

Wajib Pajak yang berasal dari modal. Dalam hal ini pemotongan pajak dilakukan 

oleh PT. JLJ, Satker PLLAJ Lampung, Satker PLLAJ DEPHUB, Kuasa P.A. 

Toboali, dan PEMDA DKI Jakarta sebesar RP 51.996.217. Sedangkan untuk 

kredit PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. 

 

Tahun 2010: 

Pajak Terutang: 25% x Rp 344.106.000 =  Rp 86.026.500 

Kredit PPh 22     = (Rp 35.279.600) 

Kredit PPh 25     = (Rp   6.465.123) _ 

PPh Kurang Bayar (Ps. 29)   =  Rp 44.281.777 

Angka pada kredit PPh 22 didapat dari adanya pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Satker PLLAJ Jawa Tengah sebesar RP. 18.199.000, dan Ditjen 

Bea Cukai sebesar Rp 17.080.600. Sedangkan untuk kredit PPh 25 merupakan 

angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 

6.465.123. 

   

Tahun 2011: 

Pajak Terutang: 25% x Rp 59.282.000 =  Rp 14.820.500 

Kredit PPh 25     = (Rp   6.536.126) _ 

PPh Kurang Bayar (Ps. 29)   =  Rp   8.284.374 

Untuk tahun 2011, tidak ada kredit PPh 22 dan kredit PPh 23. Pada tahun 

2011 hanya ada kredit PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan 

setiap bulannya sebesar Rp. 6.536.126. 
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Setelah menghitung pajak penghasilan kurang/lebih bayar, maka tahap 

selanjutnya adalah menjurnal beban pajak kini. Maka ayat jurnal untuk mencatat 

beban pajak kini adalah: 

Tahun 2008: 

(Dr) Beban Pajak Kini    93.447.200 

  (Cr) PPh 22 dibayar di muka    32.956.861 

  (Cr) PPh 23 dibayar di muka    47.127.036 

  (Cr) PPh 25 dibayar di muka      2.091.873 

  (Cr) STP PPh Pasal 25         900.890 

  (Cr) Hutang PPh 29     10.370.540 

Tahun 2009: 

(Dr) Beban Pajak Kini    138.575.360 

  (Cr) PPh 22 dibayar di muka    10.045.000 

  (Cr) PPh 23 dibayar di muka    51.996.217 

  (Cr) PPh 25 dibayar di muka      6.231.403 

  (Cr) Hutang PPh 29     70.302.741 

 

 Tahun 2010: 

(Dr) Beban Pajak     86.026.500 

(Cr) PPh 22 dibayar di muka    35.279.600 

(Cr) PPh 25 dibayar di muka        6.465.123 

  (Cr) Hutang PPh 29     44.281.777  

 

 Tahun 2011: 

(Dr) Beban Pajak    14.820.500  

(Cr) PPh 25 dibayar di muka              6.536.126 

(Cr) Hutang PPh 29     8.284.374 

 

 

Implementasi Pencatatan..., Flora Resha Ferliana, Ak.-Ibs, 2012



72 
 

 
 

4.3.3 Analisis Pajak Tangguhan dan Pencatatannya 

Pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa terdapat perbedaan pencatatan pada 

akun aktiva tetap.  Dapat dilihat bahwa penyusutan aktiva tetap antara komersial 

dan fiskal tahun 2008-2011 memiliki perbedaan, dimana pada tahun 2008-2010 

beban penyusutan fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penyusutan menurut 

komersial, sedangkan untuk tahun 2011 beban penyusutan fiskal lebih besar 

dibandingkan dengan penyusutan komersial. Sebagai akibat atas perbedaan 

pencatatan tersebut, maka akan menimbulkan aset pajak tangguhan atau 

kewajiban pajak tangguhan. Adapun perhitungan menurut penulis adalah 

sebagai berikut: 

Tahun 2008: 

Aset Pajak Tangguhan: 30% x Rp  6.826.015 = Rp 2.047.805 

Maka jurnal untuk mencatat aset pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Aset Pajak Tangguhan     2.047.805 

  (Cr) Pendapatan Pajak Tangguhan     2.047.805 

 

Tahun 2009: 

Aset Pajak Tangguhan: 28% x Rp 16.209.083 = Rp 4.538.543 

Maka jurnal untuk mencatat aset pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Aset Pajak Tangguhan        4.538.543 

 (Cr) Pendapatan Pajak Tangguhan     4.538.543 

 

Tahun 2010: 

Aset Pajak Tangguhan: 25% x Rp 3.019.899 = Rp 754.975 

Maka jurnal untuk mencatat aset pajak tangguhan adalah: 

(Dr) Aset Pajak Tangguhan       754.975 

(Cr) Pendapatan Pajak Tangguhan      754.975 
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Tahun 2011: 

Kewajiban Pajak Tangguhan: 25% x Rp 3.238.780 = Rp 809.695 

Maka jurnalnya adalah: 

(Dr) Beban Pajak Tangguhan            809.695 

(Cr) Kewajiban Pajak Tangguhan     809.695  

 

Setelah melakukan analisa pajak tangguhan dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2008-2010 perbedaan temporer tersebut menimbulkan aset pajak 

tangguhan, dimana aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi negatif, 

yaitu beban atau pengeluaran menurut komersial lebih besar dibandingkan 

dengan menurut fiskal. Sedangkan untuk tahun 2011 perbedaan temporer 

menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, dimana kewajiban pajak tangguhan 

terjadi karena adanya koreksi negatif, yaitu beban atau pengeluaran menurut 

fiskal lebih besar dibandingkan dengan menurut komersial. 

 

4.3.4 Penyajian dalam Neraca 

2008 

Aktiva Tidak Lancar         

Aset Pajak Tangguhan   2.047.805 

 

2009 

Aktiva Tidak Lancar         

Aset Pajak Tangguhan   4.538.543 

 

2010 

Aktiva Tidak Lancar         

Aset Pajak Tangguhan   754.975 

 

2011 

Kewajiban Jangka Panjang        

Kewajiban Pajak Tangguhan  809.695 
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4.3.5 Penyajian dalam Laporan Keuangan 

Tabel 4.1 

Laporan Laba (Rugi) PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah 

 

Berdasarkan hasil penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan 

dapat dilihat bahwa laba bersih untuk tahun 2008-2011 menjadi lebih kecil 

setelah mengimplementasikan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 

No. 46 (1997) dan Undang-undang perpajakan tahun 2008. Penurunan laba yang 

terjadi sangat signifikan dibandingkan dengan laba sebelum pengimplementasian 

PSAK No. 46 dan Undang-undang Perpajakan. Penurunan laba untuk tahun 2008 

sebesar Rp 95.495.005, tahun 2009 sebesar Rp 141.066.098, tahun 2010 sebesar 

Rp 89.272.213, dan untuk tahun 2011 sebesar Rp 18.875.908.  

Penurunan laba bersih terjadi karena adanya beda temporer, yang 

disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan penyusutan menurut komersial 

dan fiskal, dan beda tetap yang disebabkan oleh biaya telepon dan biaya lain-lain. 

Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Marga Mitrakhatulistiwa adalah 

metode saldo menurun, sehingga penyusutannya semakin lama menjadi semakin 

kecil. Beban penyusutan yang semakin kecil ini menyebabkan laba sebelum pajak 

menjadi lebih besar dibandingkan dengan perhitungan penyusutan dengan 

menggunakan metode garis lurus. Sehingga semakin besar laba yang diperoleh, 

maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap 

tahunnya.  

4.3.6 Hasil Evaluasi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi dalam konteks yang sederhana. Pada prakteknya, PT. Marga 

  2008 2009 2010 2011 

Laba/Rugi Sebelum Pajak 346.809.217  465.621.286  320.369.698  50.628.635  

Manfaat (Beban) Pajak: 

 

  

 

  

Pajak Kini (93.447.200) (138.575.360) (86.026.500) (14.820.500) 

Pajak Tangguhan 2.047.805       2.490.738       (3.245.713)         (1.564.670) 

Manfaat (Beban) Pajak Bersih (91.399.395) (136.084.622) (89.272.213) (16.385.170) 

Laba Bersih 255.409.822  329.536.664  231.097.485  34.243.465  
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Mitrakhatulistiwa belum menerapkan perhitungan beban pajak sesuai dengan 

PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, baik PSAK 46 tahun 1997 

maupun PSAK 46 (revisi 2010). Perusahaan ini menggunakan penyajian 

akuntansi khususnya pajak penghasilan dengan metode yang sederhana. Metode 

yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan masih menggunakan 

metode tanpa alokasi, sehingga laporan keuangan yang disajikan PT Marga 

Mitrakhatulistiwa tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan dalam 

pengambilan keputusan tidak tepat. 

Setelah menerapkan PSAK No. 46 dalam laporan keuangan PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa, dapat dilihat bahwa laba bersih perusahaan mengalami 

perubahan yang diakibatkan dari perbedaan temporer pada aktiva tetap yang 

menyebabkan laba sebelum pajak meningkat dan pajak kini yang harus 

dibayarkan menjadi lebih tinggi, sehingga laba bersih setelah pajak menjadi lebih 

rendah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum menerapkan PSAK No. 46 tentang 

akuntansi pajak penghasilan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini 

dapat dibuktikan bahwa tidak ada pos aktiva pajak tangguhan dan kewajiban 

pajak tangguhan dalam neraca. Dalam perhitungan pajak terutangnya PT Marga 

Mitrakhatulistiwa masih menggunakan metode yang sangat sederhana yaitu 

dengan mengalikan laba sebelum pajak dengan tarif yang berlaku pada periode 

tersebut.  

b. PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum menerapkan praktek akuntansi pajak 

penghasilan, baik berdasarkan  PSAK No. 46 dan PSAK 46 (revisi 2010) karena 

minimnya pemahaman tentang PSAK No. 46 atau PSAK 46 (revisi 2010) yang 

disebabkan karena keterbatasan pegawai yang memahami tentang peraturan 

perpajakan dan cara pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. 

c. Setelah menerapkan PSAK No. 46 1997 dan berdasarkan UU Perpajakan pada 

laporan keuangan PT Marga Mitrakhatuliastiwa, ada perubahan dalam 

pengakuan beban pajaknya. Beban pajak yang harus dibayar untuk tahun 2008 

menjadi lebih kecil, karena adanya pemulihan aset sebesar Rp. 2.047.805, 

sehingga beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 91.399.395. Untuk tahun 

2009, beban pajak yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil karena adanya 

pemulihan jumlah tercatat aset yaitu sebesar Rp. 2.490.738, sehingga beban 

pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 136.084.622. Untuk tahun 2010, jumlah 

beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar karena timbul kewajiban 

sebesar Rp. 3.245.713, sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi Rp. 

89.272.213. Sedangkan untuk tahun 2011, jumlah beban pajak yang harus 

dibayar juga menjadi lebih besar karena menimbulkan beban sebesar 1.564.670. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan merupakan 

kebijakan akuntansi yang harus diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Aturan  ini telah efektif diberlakukan tahun 1999 dan telah direvisi pada tahun 

2010 yang mulai efektif pada tahun 2012. Sebaiknya PT. Marga 

Mitrakhatulistiwa mulai untuk menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010) dalam 

penyajian laporan keuangannya, agar dapat merefleksikan keadaan perusahaan 

yang sebenarnya. Dalam menerapkan aturan pada laporan keuangan suatu 

perusahaan memang tidak mudah, tetapi perlu adanya proses pembelajaran untuk 

memahami penerapan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46 yang 

telah direvisi  pada tahun 2010 agar dapat menerapkannya dengan benar. 

Sebaiknya pihak manajemen perusahaan memberikan pelatihan kepada akuntan 

agar dapat menerapkan PSAK No. 46 (revisi 2010) tentang akuntansi pajak 

penghasilan dan laporan keuangan yang dibuat tidak ada kesalahan lagi. Selain 

itu, manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangannya agar dalam penyusunan laporan keuangan angka yang 

dihasilkan menjadi lebih konsisten dan relevan dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan oleh keterbatasan yang ada. 

Keterbatasan tersebut yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu 

berupa laporan keuangan dan SPT Tahunan, sehingga peneliti tidak dapat 

mengidentifikasi transaksi-transaksi yang lain untuk dilakukan koreksi fiskal. 

Saran selanjutnya dapat melakukan penelitian pada industri lain, seperti 

perbankan, asuransi dan lain-lain. 
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Lampiran: Daftar Penyusutan Aktiva Tetap 

Tabel 1 Penyusutan Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 2 Penyusutan Fax 

Fax 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 1.500.000 

                               

600.000  

                                 

750.000      (150.000) 

2001  

                               

360.000  

                                 

375.000        (15.000) 

2002  

                               

216.000  

                                 

187.500           28.500  

2003  

                               

129.600  

                                 

187.500        (57.900) 

2004  

                               

194.400  

 

      194.400  

    

                           

1.500.000  

                              

1.500.000                      -  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

 

Komputer 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 10.400.000 

                          

4.160.000  

                              

5.200.000  

    

(1.040.000) 

2001  

                          

2.496.000  

                              

2.600.000  

        

(104.000) 

2002  

                          

1.497.600  

                              

1.300.000  

          

197.600  

2003  

                              

898.560  

                              

1.300.000  

        

(401.440) 

2004  

                          

1.347.840    

       

1.347.840  

    

                        

10.400.000  

                           

10.400.000  

                        

-  
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Tabel 3 Penyusutan Meja 

Meja 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 1.000.000 

                               

400.000  

                                 

500.000        (100.000) 

2001  

                               

240.000  

                                 

250.000          (10.000) 

2002  

                               

144.000  

                                 

125.000            19.000  

2003  

                                 

86.400  

                                 

125.000          (38.600) 

2004  

                               

129.600  

 

        129.600  

    

                           

1.000.000  

                              

1.000.000  

                      

-  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 4 Penyusutan Kursi 

Kursi 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 1.250.000 

                               

500.000  

                                 

625.000        (125.000) 

2001  

                               

300.000  

                                 

312.500          (12.500) 

2002  

                               

180.000  

                                 

156.250            23.750  

2003  

                               

108.000  

                                 

156.250          (48.250) 

2004  

                               

162.000  

 

        162.000  

    

                           

1.250.000  

                              

1.250.000  

                      

-  
(Sumber: PT. Marga Mitakhatulistiwa, diolah) 
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Tabel 5 Penyusutan Mesin Marka Otomatis 

Mesin Marka Otomatis 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 100.000.000 

                        

20.000.000  

                           

25.000.000  

    

(5.000.000) 

2001  

                        

16.000.000  

                           

18.750.000  

    

(2.750.000) 

2002  

                        

12.800.000  

                           

14.062.500  

    

(1.262.500) 

2003  

                        

10.240.000  

                           

10.546.875  

        

(306.875) 

2004  

                          

8.192.000  

                              

7.910.156  

          

281.844  

2005  

                          

6.553.600  

                              

5.932.617  

          

620.983  

2006  

                          

5.242.880  

                              

4.449.463  

          

793.417  

2007  

                          

4.194.304  

                           

13.348.389  

    

(9.154.085) 

2008  

                          

3.355.443  

 

       

3.355.443  

2009  

                        

13.421.773  

 

    13.421.773  

    

                      

100.000.000  

                         

100.000.000  

                        

-  
(Sumber: PT. Marga Mitakhatulistiwa, diolah) 

Tabel 6 Penyusutan Mesin Marka Manual 

Mesin Marka Manual 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 10.000.000 

                           

2.000.000  

                              

2.500.000      (500.000) 

2001  

                           

1.600.000  

                              

1.875.000      (275.000) 

2002  

                           

1.280.000  

                              

1.406.250      (126.250) 

2003  

                           

1.024.000  

                              

1.054.688        (30.688) 

2004  

                               

819.200  

                                 

791.016           28.184  

2005  

                               

655.360  

                                 

593.262           62.098  

2006  

                               

524.288  

                                 

444.946           79.342  
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Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2007  

                               

419.430  

                              

1.334.839      (915.408) 

2008  

                               

335.544  

 

      335.544  

2009  

                           

1.342.177  

 

   1.342.177  

    

                         

10.000.000  

                           

10.000.000                      -  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 7 Penyusutan Truk 

Truk 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 48.000.000 

                           

9.600.000  

                           

12.000.000    (2.400.000) 

2001  

                           

7.680.000  

                              

9.000.000    (1.320.000) 

2002  

                           

6.144.000  

                              

6.750.000  

      

(606.000) 

2003  

                           

4.915.200  

                              

5.062.500  

      

(147.300) 

2004  

                           

3.932.160  

                              

3.796.875  

        

135.285  

2005  

                           

3.145.728  

                              

2.847.656  

        

298.072  

2006  

                           

2.516.582  

                              

2.135.742  

        

380.840  

2007  

                           

2.013.266  

                              

6.407.227    (4.393.961) 

2008  

                           

1.610.613  

 

    1.610.613  

2009  

                           

6.442.451  

 

    6.442.451  

    

                         

48.000.000  

                           

48.000.000  

                      

-  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 
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Tabel 8 Penyusutan Mobil Kijang 

Mobil Kijang 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2000 24.150.000 

                           

4.830.000  

                              

6.037.500    (1.207.500) 

2001  

                           

3.864.000  

                              

4.528.125        (664.125) 

2002  

                           

3.091.200  

                              

3.396.094        (304.894) 

2003  

                           

2.472.960  

                              

2.547.070          (74.110) 

2004  

                           

1.978.368  

                              

1.910.303            68.065  

2005  

                           

1.582.694  

                              

1.432.727          149.967  

2006  

                           

1.266.156  

                              

1.074.545          191.610  

2007  

                           

1.012.924  

                              

3.223.636    (2.210.711) 

2008  

                               

810.340  

 

        810.340  

2009  

                           

3.241.358  

 

    3.241.358  

    

                         

24.150.000  

                           

24.150.000  

                      

-  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

Tabel 9 Penyusutan Mobil Pick Up 

Mobil Pick Up 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2002 90.000.000 

                         

18.000.000  

                           

22.500.000    (4.500.000) 

2003  

                         

14.400.000  

                           

16.875.000    (2.475.000) 

2004  

                         

11.520.000  

                           

12.656.250    (1.136.250) 

2005  

                           

9.216.000  

                              

9.492.188        (276.188) 

2006  

                           

7.372.800  

                              

7.119.141          253.659  

2007  

                           

5.898.240  

                              

5.339.355          558.885  

2008  

                           

4.718.592  

                              

4.004.517          714.075  
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Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2009  

                           

3.774.874  

                           

12.013.550    (8.238.676) 

2010  

                         

15.099.494  

 

  15.099.494  

    90.000.000                         90.000.000                                                   -  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 10 Penyusutan Mobil Pick Up 

Mobil Pick Up 

Tahun 

Biaya 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Perpajakan Selisih 

2011 64.775.600 

                         

12.955.120  

                           

16.193.900    (3.238.780) 

2012  

                         

10.364.096  

                           

12.145.425    (1.781.329) 

2013  

                           

8.291.277  

                              

9.109.069        (817.792) 

2014  

                           

6.633.021  

                              

6.831.802        (198.780) 

2015  

                           

5.306.417  

                              

5.123.851          182.566  

2016  

                           

4.245.134  

                              

3.842.888          402.245  

2017  

                           

3.396.107  

                              

2.882.166          513.941  

2018  

                           

2.716.886  

                              

8.646.499    (5.929.613) 

2019  

                           

2.173.508  

 

    2.173.508  

2020  

                           

8.694.034  

 

    8.694.034  

    

                         

64.775.600  

                           

64.775.600  

                      

-  
(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 
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Tabel 11. Penyusutan Tahun 2008  

   Komersial   Fiskal  

 Mesin Marka Otomatis      3.355.443                    -  

 Mesin Marka Manual         335.544                    -  

 Truk      1.610.613                    -  

 Kijang         810.340                    -  

 Pick Up      4.718.592      4.004.517  

 Total    10.830.532      4.004.517  

 

   (Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

  

Tabel 12. Penyusutan Tahun 2009  

   Komersial   Fiskal  

 Mesin Marka Otomatis    13.421.773                    -  

 Mesin Marka Manual      1.342.177                    -  

 Truk      6.442.451                    -  

 Kijang      3.241.358                    -  

 Pick Up      3.774.874    12.013.550  

 Total    28.222.633    12.013.550  

  

 (Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 13. Penyusutan Tahun 2010  

   Komersial   Fiskal  

 Pick Up    15.099.494                    -  

 Total    15.099.494                    -  

 (Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 

 

Tabel 14. Penyusutan Tahun 2011  

  Komersial Fiskal 

 Pick Up    12.955.120    16.193.900  

 Total    12.955.120    16.193.900  

(Sumber: PT. Marga Mitrakhatulistiwa, diolah) 
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