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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 

 

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 
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melakukan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas dan mematuhi aturan-aturan 

hukum yang berlaku. 

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. 

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. 

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. Di satu sisi, akuntan 

perusahaan harus menyediakan laporan keuangan kepada para pengguna eksternal 

(users) dan pemegang saham, dan di satu sisi akuntan juga harus menyediakan laporan 

keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam 

SPT Tahunan PPh Badan. Akuntan perusahaan harus membuat laporan keuangan 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana laporan keuangan 



   3 
 

tersebut akan disajikan untuk para pengguna eksternal (users). Selain itu, akuntan juga 

harus menyajikan laporan keuangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak, yang sesuai 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. 

PT Marga Mitrakhatulistiwa adalah salah satu wajib pajak badan yang beroperasi 

sebagai perusahaan kontraktor yang berlokasi di Jakarta. Dalam penyusunan laporan 

keuangannya sudah sesuai dengan SAK dan UU Perpajakan. Sehingga atas laporan 

keuangan tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan pajak penghasilan yang 

disebabkan karena adanya perbedaan waktu dalam perhitungan penyusunan aktiva tetap 

perusahaan. Sedangkan dalam penyajian perusahaan belum sesuai dengan PSAK 46 

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Didalam laporan keuangan PT Marga 

Mitrakhatulistiwa belum terdapat pos aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan. 

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 Masalah Penelitian 

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? 

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 terhadap laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa ? 
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BAB II LANDASAN TEORI 

2.1.1 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 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. Pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 6 adalah: 

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: Biaya yang secara langsung atau 

tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Bunga, sewa, dan royalti; Biaya 

perjalanan; Biaya pengolahan limbah; Premi asuransi; Biaya promosi dan penjualan 

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Biaya 

administrasi; dan Pajak kecuali Pajak Penghasilan; Penyusutan atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak 
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dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; Iuran 

kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

Kerugian selisih kurs mata uang asing; Biaya penelitian dan pengembangan 

perusahaan yang dilakukan di Indonesia; Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah; Sumbangan dalam rangka penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah;  

2.1.2 Beda Tetap ( Permanent Differences) 

Dalam modul pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu, beda tetap adalah 

perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan 

perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak 

memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan 

ini dapat mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba 

fiskal atau penghasilan kena pajak. Hal-hal yang termasuk beda tetap adalah 

pemberian kenikmatan atau natura, biaya jaminan tamu, sumbangan, rugi penarikan 

harta tetap dari pemakaian, pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung 

oleh pembeli hasil, pendapatan bunga, hibah dan warisan, bunga dan dividen. 

2.1.3 Perbedaan Sementara (Temporary Differences) 

Dalam modul pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu, perbedaan 

temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

kena pajak yang disebabkan oleh  ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di 

masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga berpengaruh terhadap laba 

akuntansi dan laba kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan ini dapat 

mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak 

yang satu ke tahun pajak berikutnya. Pajak Penghasilan Final 

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. 

2.1.4 Pencatatan Pajak Tangguhan 

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya 

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

akuntansi. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu 

menyebabkan terjadinya koreksi negatif, yaitu biaya/pengeluaran menurut fiskal 

lebih besar daripada menurut akuntansi.  

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 

2.1.5 Tarif PPh Badan 

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

tarif Pajak Penghasilan Badan menganut tarif Proporsional, yaitu: 

 

 

 

 

 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%.  

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% 



   7 
 

2.1 Kerangka pemikiran 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 MODEL TEORI 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

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 

Laba Komersial Koreksi Fiskal   

Laporan Keuangan 

Komersial 

Laba Fiskal 

PPh Terutang 

Beda Temporer  

dan Beda Tetap 

Pajak Kini Pajak Tangguhan 

Aktiva 

Tangguhan 

Kewajiban

Tangguhan 

Beban Pajak 
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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 

3.1.1 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 

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. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

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. 

3. Pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas laba kena pajak (rugi 

pajak) untuk satu periode. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 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. Kegiatan usaha PT. Marga Mitrakhatulistiwa meliputi usaha-usaha 

pemborongan umum, seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas, papan penunjuk arah, 

pengecatan jalan raya, pengaspalan jalan raya, dan usaha dibidang perawatan taman. 
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4.2 Analisis Data dan Interpretasi 

4.2.1 Analisis Praktek Akutansi Pajak Penghasilan pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum menerapkan PSAK No. 46 tentang 

Akuntansi Pajak Penghasilan. 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 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. 

Kemudian, aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Marga Mitrakhatulistiwa 

memiliki masa manfaat yang tidak relevan. Dengan kata lain perusahaan tersebut 

tidak menetapkan kebijakan akuntansi untuk menetapkan masa manfaat aktiva tetap, 

sehingga dalam perhitungan penyusutan aktiva tetapnya tidak konsisten dan selalu 

berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan penyusutan 

aktiva tetap perusahaan, penulis akan menggunakan kebijakan akuntansi yang 

berlaku umum agar perhitungan penyusutan aktiva tetap lebih konsisten. 

4.2.2 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:  
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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 

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 
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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  

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. 
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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  

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. 
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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  

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. 

 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. 
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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. 

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 



   15 
 

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. 

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 
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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 

 

4.3.1 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 
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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 

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. 

4.3.2 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 
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2011 

Kewajiban Jangka Panjang        

Kewajiban Pajak Tangguhan  809.695 

4.3.3 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.  

4.2.3 Hasil Evaluasi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Marga Mitrakhatulistiwa dalam 

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tetapi 

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

 

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 
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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. 

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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PSAK NO. 1 

PSAK NO. 46 

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 

UU No. 17 Tahun 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


