ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
TERHADAP BEBAN PAJAK
(Studi Kasus Pada PT X)

Oleh

Lintang Lestari Hartati
200612044

SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat
Dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2010
1
Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
TERHADAP BEBAN PAJAK
(Studi Kasus Pada PT X)

Oleh
Lintang Lestari Hartati
200612044

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif
2010

Jakarta, Oktober 2010
Dosen Pembimbing Skripsi

(Gunawan SE, MM)

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Lintang Lestari Hartati

NIM

: 200612044

Judul Skripsi

: Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Pemerintah
Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Terhadap Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT X)

Pembimbing Skripsi

(Gunawan, SE, MM)

Tanggal Lulus: 4 Oktober 2010

Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian

(Dr. Siti Sundari)

Ketua Jurusan Akuntansi

(Etika Karyani SE, Ak, MSM)

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama

: Lintang Lestari Hartati

NIM

: 200612044

Judul Skripsi

: Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Pemerintah
Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Terhadap Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT X)

Tanggal Ujian Komprehensif

: 4 Oktober 2010

Penguji

:

Ketua

: Dr. Siti Sundari

Anggota

: 1. Gunawan SE, MM
2. Ari Sunardi SE, Ak, MSi

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif:
Pada

: 4 Oktober 2010

Dengan hasil : LULUS
Penguji,
Ketua,

(Dr. Siti Sundari)
Anggota I,

(Gunawan SE, MM)

Anggota II,

(Ari Sunardi SE, Ak, MSi)

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam
rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan
Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School.
Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa
perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk
menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Ibu Dr. Siti Sundari selaku ketua STIE Indonesia Banking School.
2. Bapak Nugroho Endopranoto, SE, MBA selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Antyo
Pracoyo, SE, Msi selaku Wakil Ketua III STIE Indonesia Banking School.
3. Bapak Gunawan, SE, MM selaku dosen pembimbing yang sudah banyak
memberikan waktu dan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan
masukan yang bermanfaat selama masa penulisan skripsi ini.
4. Ibu Etika Karyani, SE, Ak, MSM selaku pembimbing akademik dan Ketua
Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School.
5. Para Dosen serta staff STIE Indonesia Banking School, yang telah memberikan
arahan, kritik, dan saran serta bantuan lainnya.
6. PT Trikarsa, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan
memberikan banyak informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam menyusun
skripsi ini.

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

7. Kedua orang tua serta kakak dan adik tercinta, Mursid Rustam dan Joice Mursid
serta Hara dan Tisya yang telah memberikan dukungan secara moril maupun
materiil.
8. Sahabat-sahabat SMA Bakti Mulya 400 angkatan 5 Danthi, Damar, Pucil, Dara,
Manda, Adam, Dandy, Kopay, Kemal, Wibi dan lainnya.
9. Sahabat-sahabat STIE Indonesia Banking School, serta teman-teman lain yang
tidak dapat disebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung
memotivasi, memberikan doa, dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis
terbuka dengan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat disempurnakan. Akhir kata
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terima kasih kepada seluruh
pihak yang sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, September 2010

Lintang Lestari H.

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

ABSTRACT
The highest income in every country comes from tax that used to improve social
welfare. Constructions are one of the tax subjects who have an obligation to pay tax.
Two years ago, governments made changes in tax regulations of income taxes for
constructions into a final tax with the aim that taxpayer easier in carrying out their tax
liability.
The purpose of this study is to determine the influence calculating the amount of
tax, the effect of changes in tax rules on expenses to be paid by the company and know
the problems that arise from changes in these rules. With the change in the company
certainly have advantages and drawbacks which will be analyzed.
The conclusion of this analysis, with the enforcement of a final tax, PT X pay
taxes two times greater so that PT X profit after tax lower than before. However, this
new regulation makes PT X easier in calculating the income tax from the construction
business.

Keywords: Income, Income tax, Constructions
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang terkandung dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap
bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam melaksanakan pembangunan serta pemerintahan negara, pemerintah
membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Dana tersebut salah satunya, diperoleh
dari Penerimaan Pajak, karena fungsi pajak itu sendiri adalah sebagai sumber pendapatan
(budgetair) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak merupakan pilihan
yang tepat dalam membangun negara, karena jumlah pajak yang diterima setiap
tahunnya relatif stabil. Tahun 2006 penerimaan pajak yaitu sebesar 72,34%, tahun 2007
71,49%,

tahun

2008

68,33%,

dan

tahun

2009

75,55%

(sumber:www.fiskal.depkeu.go.id). Dengan demikian pendapatan pajak dapat dijadikan
penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dalam membantu menyediakan berbagai
prasarana.
Di satu sisi, pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan
pemerintahan negara, akan tetapi bagi masyarakat (Wajib Pajak), pajak adalah beban
yang harus ditanggung dan tidak dapat dihindarkan. Di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
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Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal
1 tertulis pengertian pajak adalah sebagai berikut:
“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.
Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang tidak terlepas
dari pembayaran pajak serta menjalankan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
seperti perusahaan lainnya. Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 adalah layanan Jasa Konsultasi
Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan
layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Dalam Rakyat Merdeka,
Prospek Industri Konstruksi, Soeharjoso sebagai Ketua Umum Gabungan Pelaksana
Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengatakan, Pasar Konstruksi pada tahun 2010
diproyeksikan akan naik 10 persen dari tahun 2009 yang mencapai Rp 170 triliun, karena
selama beberapa tahun terkahir pasar konstruksi atau nilai proyek terus mengalami
peningkatan. Seiring dengan peningkatan nilai proyek maka pajak yang dibayarkan
usaha Jasa Konstruksi pun akan meningkat.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam Bataviase mengatakan
bahwa penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh Badan sebesar Rp 46 triliun. Pajak
Penghasilan (PPh) Usaha Jasa Konstruksi timbul karena adanya penghasilan yang
diperoleh dari pemberian Jasa Konstruksi. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur dalam
Undang-Undang Perpajakan No.7 Tahun 1983 yang kemudian diubah terakhir menjadi
Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 2
Undang-Undang tersebut disebutkan penghasilan-penghasilan yang dikenai pajak
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bersifat final. Penghasilan yang dimaksud termasuk penghasilan dari usaha Jasa
Konstruksi. Undang-Undang PPh ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 2, atas penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Final berarti tarif yang
berlaku adalah tarif proporsional yang dikalikan dengan Penghasilan Bruto Usaha Jasa
Konstruksi. Tarif final sebelumnya juga telah diberlakukan untuk Usaha Jasa Konstruksi
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, namun objek dari pengenaan PPh
Final terbatas pada Pengusaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil dan
nilai pengadaannya sampai dengan Rp 1 Miliar. Sedangkan yang bersifat final pada
peraturan baru yaitu semua Usaha Jasa Konstruksi baik yang berkualifikasi Usaha Kecil
(dengan tarif yang berbeda) maupun Menengah ataupun Besar, baik yang memiliki
kualifikasi Pengusaha Konstruksi maupun yang tidak memiliki kualifikasi.
PT X merupakan salah satu perusahaan dalam bidang usaha Jasa Konstruksi yang
membayar PPh, selain itu PT X juga mengalami transisi atas perubahan peraturan pajak
atas PPh dari yang tidak final menjadi final. Perubahan peraturan yang terjadi memaksa
perusahaan untuk mengubah cara pelaksanaan dan berdampak pada Usaha Jasa
Konsturksi khususnya pada beban PPh PT X. Besar tidaknya dampak tersebut tentunya
membutuhkan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan serta saran yang baik bagi
perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka itu penulis ingin mengungkap lebih lanjut
mengenai PPh Badan pada PT X. Judul yang dipilih oleh penulis yaitu:
“Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan
Dari Usaha Jasa Konstruksi Terhadap Beban Pajak PT X”.
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1.2

Identifikasi Masalah
a. Berubahnya pelaksanaan pengenaan PPh Final pada PT X.
b. Adanya perubahan peraturan yang mempengaruhi beban pajak final pada laporan
keuangan PT X.
c. Adanya perubahan peraturan PPh yang menyebabkan timbulnya masalah bagi PT
X.
d. Timbul kelebihan serta kelemahan akibat perubahan peraturan yang dialami PT
X.

1.3

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini

yaitu:
a. Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan PPh Final pada PT X?
b. Apakah pengaruh perubahan peraturan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi dari segi

beban pajak final pada laporan keuangan PT X?
c. Adakah masalah yang timbul akibat perubahan peraturan PPh atas Usaha Jasa

Konstruksi?
d. Apakah kelebihan serta kelemahan yang timbul akibat perubahan peratuan yang

dialami oleh PT X?

1.4

Pembatasan Masalah
Pada penelitian kali ini, penulis hanya berfokus pada Pajak Penghasilan Badan

PT X tahun 2009 karena Peraturan Pemerintah dikeluarkan pada tahun 2008 dan pada
tahun tersebut PT X masih membutuhkan penyesuaian atas perubahan peraturan. Penulis
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mengambil Tahun Pajak 2009 dengan alasan PT X mulai menerapkan peraturannya
secara efektif pada tahun tersebut.

1.5

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mengetahui pelaksanaan pengenaan PPh Final pada PT X.
b. Menganalisis pengaruh perubahan perlakuan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi dari
segi beban pajak final PT X.
c. Menganalisis permasalahan yang akan timbul pada PT X akibat perubahan
peraturan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi.
d. Menganalisis kelebihan serta kelemahan yang timbul akibat perubahan peraturan
perpajakan yang dialami oleh PT X.

1.6

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini bagi:
a. Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta
memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan.
b. Pembaca atau pihak yang berkepentingan, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan tambahan informasi khususnya mengenai Pajak Penghasilan.
c. Penulis, diharapkan menambah pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan
khususnya pada Usaha Jasa Konstruksi.

1.7

Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara

sistematis. Masing-masing bab tersebut, yaitu:
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BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan
dengan mendasari penyusunan skripsi serta kerangka pemikirannya.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam Bab ini penunlis menguraikan tentang pemilihan obyek penelitian, data
yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab ini penulis menguraikan gambaran umum obyek penelitian, yaitu
profil dari PT X yang dijadikan objek penelitian dan pembahasan hasil dari analisis yang
telah dilakukan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran peneliti
terhadap obyek penelitian sehingga penelitian ini lebih bermanfaat.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak
Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai
dengan Undang-Undang yang sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara
langsung. Beberapa ahli pajak mengungkapkan definisi pajak itu sendiri dengan katakata yang berbeda. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani oleh Maksum Priangga,
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada
Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya,
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi
atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan
sebesar-besarnya kemakmuan rakyat.”
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Oleh karena itu dapat disimpulkan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan
ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan Pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat
ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak
kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang
tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
c. Pemungutan Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun yang
pembangunan.
d. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak
tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.
e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran
Negara

yang

diperlukan

untuk

menutup

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan, Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi
mengatur / regulatif).

2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan
karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang berfungsi untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, maka menurut Siti
Resmi (2007) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
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a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
b. Fungsi Regulerend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.
c. Fungsi Stabilitas
Pajak mempunyai fungsi stabilitas, artinya dengan adanya pajak, pemerintah
memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas
harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan atara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan Pajak,
penggunaan Pajak yang efektif dan efisien.
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, artinya pajak yang diperoleh
negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum yang
berguna bagi masyarakat.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak
Menurut Siti Resmi (2007) terdapat bebagai jenis pajak, yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompoan menurut golongan, menurut sifat, dan
menurut lembaga pemungutannya.
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a. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain.pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang
bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan
yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan
barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
b. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya
baik

berupa

mengakibatkan

benda,

keadaan,

timbulnya

perbuatan,

kewajiban

atau

membayar

peristiwa

yang

pajak,

tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun
tempat tinggal.
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
c. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
umumnya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Bumi dan Banguna (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik
daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
masing-masing.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak
Adam Smith menuliskan dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations oleh
Erly Suandy (2008) mengenai asas pemungutan pajak yaitu:
a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan
dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif
terhadap Wajib Pajak.
b. Asas Certainty (asas kepastian hukum):
Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang
melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
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c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas
kesenangan):
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling
baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau disaat
Wajib Pajak menerima hadiah.
d. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis):
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi
biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.5 Sistem pemungutan pajak
Menurut Mardiasmo (2009), ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pajak yang memberikan
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang.
Ciri-ciri official assessment system:
-

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Fiskus,

-

Wajib Pajak bersifat pasif, dan

-

Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh
Fiskus.

b. Self Assessment System
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab,

kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
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Ciri-ciri Self Assessment System:
-

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri

-

Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang, dan

-

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System
Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada Pihak Ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri Withholding System yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga, selain pihak Fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak
Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang
Perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Mardiasmo (2009)
menuliskan bahwa pada dasarnya tarif pajak dapat digolongkan kedalam empat golongan
sebagai berikut:
a. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh:
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
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b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal
berapapun adalah Rp.1.000,00
c. Tarif Progresif
Presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh:
Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00

Tarif Pajak
5%
15%
25%
30%

Sumber: Mardiasmo (2009)

Menurut kenaikan presentase tarifnya, progresif dibagi:
-

Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar

-

Tarif progresif tetap

: kenaikan presentase tetap

-

Tarif progresif degresif

: kenaikan presentase semakin kecil

d. Tarif Pajak Degresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
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2.2

Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan
Pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46 adalah pajak yang dihitung
berdasarkan Peraturan Perpajakan dan Pajak ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
Perusahaan.

2.2.2 Subyek Pajak Penghasilan
Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 tentang Pajak
Penghasilan, yang dimaksud dengan subjek Pajak Penghasilan, yaitu:
a. 1. Orang Pribadi
Yaitu orang yang dilahirkan dan bertempat kedudukan di Indonesia atau
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
b. Badan
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan,
“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.”
c. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang
Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di
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Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia, yang dapat berupa:
-

tempat kedudukan manajemen

-

cabang perusahaan

-

kantor perwakilan

-

gedung kantor

-

pabrik

-

bengkel

-

gudang

-

ruang untuk promosi dan penjualan;

-

pertambangan dan penggalian sumber alam;

-

wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

-

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;

-

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

-

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan;

-

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

-

agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

-

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau

digunakan

oleh

penyelenggara

transaksi

elektronik

untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.3 Obyek Pajak Penghasilan
Obyek Pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi
atau Badan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan
pasal 4 ayat 1, yang menjadi Obyek Pajak 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:
a. 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
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
-

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

-

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
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-

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun

-

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 di antara pihakpihak yang bersangkutan, dan

-

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tambahan pengembalian pajak
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
i.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

j.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
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k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
l.

Keuntungan selisih kurs mata uang asing

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. Premi asuransi
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan
s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.4 Bukan Obyek Pajak Penghasilan
Pengasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan menurut UndangUndang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3, antara lain:
a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan
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2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
b. Warisan
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi beasiswa
f. 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
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
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memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor.
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan
i.

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

j.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
l.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak

dalam

bidang

pendidikan

dan/atau

bidang

penelitian

dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
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(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan
Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Tahun 2000, tarif pajak penghasilan yaitu:
Tabel 2.2
Tarif PPh Orang Pribadi s/d Tahun 2008
No
1
2
3
4
5

Penghasilan
≤ Rp 25.000.000
Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000
Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000
≥ Rp 200.000.000

Tarif
5%
10%
15%
25%
35%

Sumber: www.pajak.go.id

Tabel 2.3
Tabel Tarif PPh Badan s/d Tahun 2008
No
Penghasilan
Tarif
1 ≤ Rp 50.000.000
10%
2 Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
15%
3 ≥ Rp 100.000.000
30%
Sumber: www.pajak.go.id

Undang-Undang tersebut diubah menjadi No.36 Tahun 2008, dengan tarif :
Tabel 2.4
Tarif Orang Pribadi Tahun 2009 s/d sekarang
No
Penghasilan
Tarif
1 ≤ Rp 50.000.000
5%
2 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000
15%
3 Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000
25%
4 ≥ Rp 500.000.000
30%
Sumber: www.pajak.go.id
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Pada tahun 2009, tarif PPh Badan yang tadinya menganut Sistem Progresif
berubah menjadi Sistem Tarif Tunggal atau Single Tax Rate atau tarif proporsional yaitu
28% dan pada tahun 2010 ini tetap menggunakan tarif tunggal namun besarnya tarif
berubah menjadi 25%. Tarif ini menguntungkan bagi perusahaan-perushaan besar yang
sebelumnya dikenakan tarif lapisan tertinggi 30%, akan tetapi bagi perusahaanperusahaan kecil tentu saja merasa dirugikan, karena yang biasanya dikenakan tarif
dengan lapisan kena pajak rendah mengalami perubahan tarif menjadi lebih tinggi.

2.2.6 Menghitung Pajak Penghasilan dan Pelunasannya
Menurut Tulis dan Fransisca (2010), perhitungan dan pelunasan PPh sesuai
dengan pasal 25, maka dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu:
a. Mencicil PPh tiap bulan melalui SPT Masa PPh pasal 25 yaitu Pajak Penghasilan
yang masih harus dibayar tahun lalu dibagi dengan banyak masa pajak dalam satu
tahun pajak (12).
b. Melunasi pajak sesudah akhir tahun melalui SPT Tahunan yaitu dengan
membayar pajak yang masih harus dibayar melalui perhitungan pajak yang
terutang dikurangi dengan pajak yang telah dibayar seperti PPh pasal 25, 21, 22,
23, dan 24.
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Berikut ini merupakan cara perhitungan Pajak Penghasilan atas Perusahaan
Badan:
Penghasilan Bruto

Rp 300.000.000

Dikurangi:
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih,

Rp 98.000.000

dan memelihara.
2. Penyusutan dan amortisasi

Rp 12.000.000

3. Iuran Dana Pensiun yang mendapat

Rp 2.000.000

Persetujuan Menteri Keuangan
4. Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya

Rp 1.000.000

dalam 5 tahun (berturut-turut)
Rp 113.000.000
Penghasilan Bersih (PKP)

Rp 187.000.000

Pajak Terutang = PKP x tarif
25% x Rp 187.000.000

Rp 46.750.000

Dikurangi:
1. PPh yang diangsur sendiri
-

PPh pasal 25 (angsuran satu periode)Rp

2.000.000

2. PPh yang dipotong orang lain
-

PPh pasal 22 Rp 1.500.000

-

PPh pasal 23 Rp

450.000

-

PPh pasal 24 Rp

750.000

PPh yang masih harus dibayar

Rp

2.700.000

Rp 42.050.000
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2.2.7 Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan salah satu cara yang dilakukan
oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak dari Wajib Pajak. Perhitungan
PPh Final ini sangat sederhana karena perhitungannya hanya sekali hitung yaitu dengan
menggunakan tarif tunggal, sehingga Wajib Pajak tidak perlu repot dalam
memperhitungkan pajaknya. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak
Penghasilan yang kemudian dijelaskan dalam Peratuan Pemerintah No. 51 Tahun 2008,
pengenaan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu dekenakan dengan
pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.
Karakteristik PPh Final yaitu:
a. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan
penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada
SPT Tahunan
b. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak
dapat dikreditkan
c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat Final tidak dapat dikurangkan.

2.2.8 Obyek Pajak Penghasilan Final
Ada beberapa penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Final menurut UndangUndang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, yaitu:
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi
b. Penghasilan berupa hadiah undian
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c. 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
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan,
dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

2.2.9 Tarif Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final

No
1.

Tabel 2.5
Tarif Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final
Obyek Pajak

Tarif

Penghasilan dan transaksi penjualan saham di
Bursa Efek:
- Untuk semua transaksi semua saham

0,1% x Penghasilan Bruto

- Untuk transaksi penjualan saham pribadi

(0,1% Penghasilan Bruto +
0,5% x nilai saham pada
saat IPO)

2.

Penghasilan Ventura dari tansaksi penjualan 0.1% x Penghasilan Bruto
saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangan usaha

3.

Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan

4.

Penghasilan

yang

diterima

Wajib

10% x Penghasilan Bruto

Pajak 1,2% x Penghasilan Bruto

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
5.

Penghasilan

yang

diterima

Wajib

Pajak 2,64% x Penghasilan Bruto

Perusahaan Pelayaran Luar Negeri dan/atau
Penerbangan Luar Negeri
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6.

Pengasilan yang diterima/diperoleh berupa
bunga atau diskonto obligasi yang dijual di
Bursa Efek:

7.

- Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri

15% x Penghasilan Bruto

- Diterima Wajib Pajak Luar Negeri

20% x Penghasilan Bruto

Penghasilan selisih lebih karena revaluasi 10% x selisih lebih nilai
AktivaTtetap

8.

pasar dari nilai ….

Pungutan PPh atas penyerahan premium, solar,
premix kepada:

9.

- SPBU Pertamina

0,25% x Penjualan

- SPBU Swastanisasi

0,30% x Penjualan

Pungutan PPh oleh Pertamina dan Badan 0,30% x Penjualan
Usaha selain Pertamina atas penyerahan
minyak tanah, gas LPG dan pelumas ke
penyalur (distributor)

10.

Pungutan PPh oleh industri rokok pada saat 0,12% x Bandrol
penjualan rokok di Dalam Negeri

11.

Penghasilan yang diterima oleh perusahaan

a. 5% x Penghasilan Bruto

Real Estate, atas kegiaan Pengalihan Hak Atas

b. 1% x Penghasilan Bruto

Tanah dan Bangunan

Untuk Rumah Sederhana –
Rumah Susun Sederhana

12.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak

a. 2% x Penghasilan Bruto

yang usahanya Pelaksana Konstruksi

Pelaksana

Konstruksi

Kualifikasi Usaha kecil
b. 4% x Pengasilan Bruto
Pelaksana
tidak

Konstruksi
memiliki

kualifikasi usaha
c. 3% x Penghasilan Bruto
Pelaksana

Konstruksi

yang selain huruf a dan
b.
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13.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak a. 4% x Penghasilan Bruto
yang usahanya Perencaaan Konstruksi

Perencanaan Konstruksi
memiliki

Kualifikasi

Usaha
b. 4%x Penghasilan Bruto
Perencanaan Konstruksi
tidak

memiliki

Kualifikasi Usaha.
Sumber: Mulyo Agung (2009)

2.3

Usaha Jasa Konstruksi

2.3.1 Gambaran Umum Usaha Jasa Konstruksi
Di dalam Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2008 pasal 1 pengertian Jasa
Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi. Berikut ini merupakan pengertian mengenai jasa konstruksi yang
tertera pada pengertian tersebut:
a. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau Badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan
bangunan fisik lain.
b. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau Badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi
yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
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(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).
c. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau Badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi,
yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

2.3.2 Pengakuan Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi
Menurut PSAK 34 mengenai akuntansi kontrak konstruksi, pendapatan dari
kontrak konstruksi tediri dari:
a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan
b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif,
sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat
diakui secara andal.
Menurut Kieso (2008), Metode Pengakuan Pendapatan terdiri atas 2 (dua), yaitu:
a. Percentage of Completion Method
Pada metode ini, pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode
berdasarkan tahap pekerjaan. Metode ini digunakan apabila tafsiran biaya untuk
menyelesaikan kontrak jangka panjang dapat ditentukan secara layak. Dasar dari
tahap penyelesaian pekerjaan ini adalah cost to cost basis dimana tingkat
presentase penyelesaian diperoleh dengan membandingkan biaya kontrak tahun
berjalan dengan perkiraan total biaya sampai dengan kontrak selesai.
Persentase tingkat penyelesaian tersebut kemudian dikalikan dengan perkiraan
pendapatan/laba kotor sehingga diperoleh pendapatan/laba kotor tahun berjalan.
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b. Completed Contract Method
Pada metode ini, penghasilan diakui pada saat kontrak selesai. Selama
pelaksanaan kontrak tidak ada pengakuan terhadap hasil yang berkenaan dengan
tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak.
Bila hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi, pendapatan kontrak dan biaya
yang berhubungan dengan konstruksi harus diakui masing-masing sebagai
pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas
kontrak pada tanggal neraca (percentage of completion). Dalam hal kontrak harga
tetap, hasil kontak konstruksi dapat diestimasi secara andal bila semua hal-hal
berikut ini dapat terpenuhi:
1. Total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal,
2. Besar kemungkinan manfaat keekonomian yang berhubungan dengan
kontrak tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan,
3. Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap
penyelesaian kontrak pada tanggal neraca dapat diukur secara andal, dan
4. Biaya kontrak yang dapat diatribusi ke kontrak dapat diidentifikasi
dengan jelas sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan
estimasi sebelumnya.
5. Bila hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal:
6. Pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya
tersebut diperkirakan dapat dipulihkan (recoverable), dan
7. Biaya kontrak harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.
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2.3.3 Pajak Penghasilan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tarifnya
Usaha Jasa Konstruksi merupakan perusahaan yang juga diwajibkan untuk
membayar pajak atas penghasilan yang diterima seperti layaknya perusahaan lainnya.
Pengenaan atas penghasilan dari Jasa Konstruksi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah
No. 51 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8, yang mengatur bahwa Penyedia Jasa adalah Orang
Pribadi atau Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan
pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Pengenaan Tarif Final yang mulai
diberlakukan sejak tahun 2008 ini mengatur bahwa penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi dikenakan PPh Final.
Pada Peraturan Pemerintah No.140 Tahun 2000 pasal 3, dijelaskan mengenai
besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh Pengguna Jasa atau
disetor sendiri oleh Wajib Pajak Penyedia Jasa yang bersangkutan dengan tarif:
a. 4% (empat persen) dari jumlah Bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa
Perencanaan Konstruksi,
b. 2% (dua persen) dari jumlah Bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa
Pelaksanaan Konstruksi,
c. 4% (empat persen) dari jumlah Bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia Jasa
Pengawasan Konstruksi.

Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan tarif diatas hanya berlaku bagi
Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai Usaha Kecil berdasarkan sertifikat yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwewenang, serta mempunyai nilai pengadaan sampai
dengan Rp1.000.000.000- (satu milyar rupiah).
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Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan
Pemerintah No.51 mengenai perubahan ketiga atas Pajak Penghasilan Usaha Jasa
Konstruksi, dimana peraturan tersebut menjelaskan bahwa seluruh penghasilan dari
berbagai kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikenakan PPh Final dengan tarif:
a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil,
b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha,
c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
d. 4% (empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki Kalifikasi Usaha,
e. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat Final diatas langsung dipotong oleh Pengguna
Jasa/Pemilik Proyek pada saat pembayaran. Sehingga peran Pemilik Proyek adalah
sebagai Pemotong Pajak.
Pada tanggal 4 Juni 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai
Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. Pada peraturan ini pemerintah
mempertegas aturan main dengan tujuan untuk menyeragamkan Pajak Usaha Jasa
Konstruksi yang mendapatkan kontrak sesudah atau sebelum peraturan mengenai
pengenaan Pajak Final dikeluarkan. Berikut ini adalah penjelasan perihal Peraturan
Pemerintah No 40 Tahun 2009:
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Tabel 2.6
Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009

Uraian

Sifat
Referensi
Tarif PPh
Perencana/ Pemotongan
Peraturan
Pelaksana Pengawas
PPh

1. Kontrak ditandatangani
sebelum 31/8/2008
a. untuk pembayaan kontrak
atau bagian dari kontrak
s/d 31/12/2008
1. Kualifikasi Usaha Kecil
a) nilai kontrak s/d Rp 1M
b) nilai kontak di atas
Rp 1M
2. Tidak memiliki Kualifikasi
Usaha
3. Kualifikasi Usaha
Menengah dan Besar
b. Untuk pembayaran kontrak
atau bagian dari
kontrak setelah 31/12/2008
1. Kualifikasi Usaha Kecil
2. Tidak memiliki
Kualifikasi Usaha
3. Kualifikasi Usaha
Menengah dan Besar

2%

4%

PPh Final

2%

4%

PPh 23

4,5%

4,5%

PPh 23

2%

4%

PPh 23

2%

4%

PPh Final

4%

6%

PPh Final

3%

4%

PPh Final

PP
140/2000
PP
140/2000
Per0/PJ/06
PP
140/2000

PP
51/2008
PP
51/2008
PP
51/2008

2. Kontrak ditandatangani pada
tanggal 1/1/2008 atau
setelahnya
a. Kualifikasi Usaha Kecil
b. Tidak memiliki Kualifikasi
Usaha
c. Kualifikasi Usaha Menengah
dan Besar

2%

4%

PPh Final

4%

6%

PPh Final

3%

4%

PPh Final

Sumber: Prianto Budi S. (2009)
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PP
51/2008
PP
51/2009
PP
51/2010

2.4

Penelitian Paralel
Dampak Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Usaha Real

Estat Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Riski Retno Andini, 2010)
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah dampak, permasalahan serta
kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan
dari usaha jasa konstruksi. Undang-Undang Pajak Penghasilan berubah menjadi No. 36
tahun 2008, dimana Real Estat merupakan salah satu obyek pajak yang dikenakan tarif
final. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah:
a. Penghasilan yang diterima dari usaha real estat yang dilakukan PT XYZ selama
tahun 2009 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 dikenakan tarif
final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan karena perusahaan tidak melakukan jual beli rumah sederhana dan
rumah susun sederhana.
b. PT XYZ memiliki profit margin diatas 17,86% (tujuh belas koma delapan puluh
enam persen). Hal inilah yang menyebabkan pajak terutang PT XYZ ketika
penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final lebih kecil bahkan NIHIL.
PPh Final yang dibayarkan PT XYZ pada tahun 2009 sebesar Rp14.434.217.249
lebih kecil dibandingkan jika tidak terjadi perubahan Undang-Undang yaitu
sebesar Rp23.574.243.721.
c. Terdapat berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan UndangUndang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, antara lain:
-

Surat Setoran Pajak (SSP),

-

Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB).

d. Keuntungan dalam pengenaan PPh Final adalah :
-

Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang.
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-

Perusahaan tidak harus diberatkan dengan cicilan PPh pasal25.

-

Cash outflow menjadi lebih kecil

Sedangkan kelemahan dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada
PT XYZ tentang usaha real estat menjadi dikenakan PPh final adalah kerumitan dalam
awal perubahan dan banyaknya hal-hal yang sehubungan dengan perubahan tersebut
yang belum dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Ketentuan Menteri
Keuangan (KMK) yang menyebabkan masalah pada perusahaan.

2.5

Kerangka Pemikiran
Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pajak Penghasilan diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan. Perubahan yang terjadi
dalam Undang-Undang tersebut salah satunya adalah perihal perlakukan Pajak
Penghasilan oleh Usaha Jasa Konstruksi dngan Kualifikasi Menengah dan Besar. Atas
perubahan tersebut, pajak atas penghasilan Usaha Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi
Menengah dan Besar dikenakan pajak final demikian juga terjadi perubahan bagi Usaha
Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi Kecil yaitu tarif pajak-nya berubah menjadi 2%.
Penjelasan mengenai perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008,
secara detail dibahas pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yaitu Perubahan
dari Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000.
Dengan adanya perubahan peraturan tersebut tentunya PT X memerlukan
penyesuaian dalam teknik pemotongan, perhitungan, serta pelaporan. PT X juga
mengalami perubahan dalam setiap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan
kepada pemerintah. Setiap terjadi perubahan peratuan juga dapat menimbulkan masalah
perpajakan yang harus dicari jalan keluarnya.
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Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis akan
menjabarkan perihal perubahan peraturan serta menganalisa kelebihan serta kekurangan
dari perubahan peraturan tersebut, peneliti menyusun kerangka pemikiran penelitian
sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Usaha Jasa Konstruksi

PP No. 140 Th 2000

VS

PP No. 50 Th 2008

- Beban Pajak pada Laporan
Keuangan
- Masalah akibat dari
perubahan peraturan
- Kelebihan dan Kekurangan
-
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Obyek Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan di PT X yang berlokasi di Ruko

Grand Pasar Minggu, Jl. Rawa Bambu No. 88Q, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi
dengan kualifikasi usaha menengah.
Pada penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Penghasilan
Final PT X. Penulis ingin menghitung secara langsung beban pajak yang harus
dibayarkan oleh PT X pada tahun 2009. Sehingga penulis mengambil laporan keuangan
PT X tahun 2009 serta SPT untuk Tahun Pajak 2007 dan 2009 sebagai acuan penelitian
ini.
Pertimbangan penulis memilih PT X sebagai obyek penelitian karenakan PT
merupakan salah satu usaha jasa konstruksi dimana usaha jasa konstruksi ini sedang
meningkat. Selain itu pemerintah baru saja merubah peraturan Pajak Penghasilan atas
usaha jasa konstruksi, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahasnya.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data
Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan
data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :
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a. Data Primer
Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diproleh
langsung dari bagian keuangan yang juga menangani pajak pada proyek tersebut
berupa hasil wawancara dengan bagian keuangan dan salah satu pemilik proyek.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) Dalam
penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang berasal dari luar
perusahaan seperti buku, jurnal pajak, ataupun internet.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari :
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
- Wawancara
Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara yaitu dengan mengadakan
tanya jawab langsung kepada bagian keuangan dan salah satu pemilik PT X
mengenai pelaksanaan konstruksi mulai dari perolehan proyek hingga proyek
selesai dan mengenai tata cara pengenaan PPh Final pada PT X.
- Dokumentasi
Penulis meminta Kontrak Proyek, Laporan Keuangan, serta SP sebagai
dokumentasi penelitian dan juga sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini.
Penulis menggunakan Kontrak proyek untuk mengetahui bagaimana cara
menghitung pajak suatu proyek. Sedangkan Laporan keuangan digunakan
sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan, karena seluruh pendapatan serta
biaya-biaya yang diperoleh dan dikeluarkan oleh perusahaan terdapat pada
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laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah SPT. Penulis menggunakan 2
tahun pajak yaitu 2007 dan 2009 untuk membandingkan hal-hal apasajakah
yang membedakan jika PT X dikenakan PPh sebelum dan sesudah Final.
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang
bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisa terhadap masalah
yang diteliti yaitu berupa Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah
yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

3.3

Teknik Pengolahan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

analisis kuantitatif kualitatif. Menurut Sekaran (2006) studi deskriptif dilakukan untuk
mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti
dalam suatu situasi. Penulis memilih untuk menggunakan metode deskriptif analisis
kuantitatif kualitatif karena dengan menggunakan metode ini penulis mengumpulkan
data yang berkaitan dengan PPh pada Usaha Jasa Konstruksi yang kemudian menghitung
beban pajak yang harus ditanggung oleh PT X dan diinterpretasikan untuk mendapatkan
suatu kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
PT X yang pada awalnya berlokasi di Jl. Panglima Polim Raya no. 127 C, Jakarta

Selatan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi
dengan Kualifikasi Usaha Menengah. Dalam Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
dinyatakan bahwa PT X diberikan izin untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung
tanggal 29 Desember 1992 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum
Ibukota Jakarta. Sampai saat ini proyek yang sudah dikerjakan oleh PT X sudah lebih
dari 60 proyek, baik proyek berskala kecil maupun berskala besar. Tiga proyek terakhir
yang dikerjakan oleh PT X yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Serang, dan Apartemen Salemba Tower B.
Pada saat sekarang, kantor pusat PT X berlokasi di Ruko Grand Pasar Minggu,
Jakarta. PT X memiliki karyawan sebanyak 24 orang. PT X sangat memikirkan
kesejahteraan karyawannya, sehingga kepemilikan saham oleh PT X 80% dimiliki oleh
perseorangan sedangkan 20% dari saham tersebut adalah milik karyawan.
Penetapan misi dan visi perusahaan adalah merupakan langkah awal dalam
menyusun rencana jangka panjang perusahaan (strategy planning), namun demikian
pada saat sekarang ini misi dan visi perusahaan perlu dibuat agar arah dan tujuan jangka
panjang perusahaan lebih jelas.
Visi

: Bercitra baik, unggul dalam bidang Mechanical Engineering, tumbuh dan
berkembang menjadi perusahaan yang sehat dapat memenuhi harapan dan
kepuasan pelanggan.
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Misi

: a. Unggul dalam mutu hasil kerja dengan mengikuti perkembangan teknologi
b. Dapat mengerjakan proyek EPC atau Design and Build
c. Perusahaan tumbuh dan berkembang bersama Sumber Daya Manusia, secara
sehat dan professional
d. Dapat memberikan kepuasan para pelanggan (customer/owner/pemberi kerja,
pemegang

saham,

karyawan,

penyandang

dana/perbankan,

pemerintah/perpajakan)

4.2

Prosedur Perusahaan

4.2.1 Prosedur Pemasaran
Prosedur pemasaran disusun untuk menjamin agar proyek yang diikuti tendernya
atau yang diupayakan dapat dikerjakan memenuhi pesyaratan sesuai denan kemampuan
dan kondisi sumber daya perusahaan. Tahap-tahap pemasaran PT X yaitu:
a. Penanggung jawab pemasaran meneliti dan mempelajari lingkup dan kondisi
proyek terhadap kemampuan sumber daya baik eksternal maupun internal.
Setelah dipelajari maka manajemen memutuskan untuk ikut atau tidaknya tender
tersebut.
b. Melakukan survey pasar/proyek secara rutin, mencari data proyek yang akan
dibangun (baru/renovasi) berupa owner, konsultor dari data lainnya.
c. Melakukan evaluasi hasil tender yang diikuti dan mengadakan persiapan
kemungkinan diadakan klasifikasi dan negoisasi.
d. Apabila tender dimenangkan maka diadakan persiapan kontrak/surat perjanjian
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4.2.2 Prosedur Pelaksanaan Proyek
Prosedur pelaksanaan proyek disusun untuk menjamin agar proyek yang
dilaksanakan dapat menghasilkan sesuai persyaatan yang ditentukan dalam kontrak/surat
perjanjian dari segi mutu waktu dan biaya. Urutan pokok dalam pelaksanaan proyek
yang dilakukan oleh PT X yaitu:
a. Tim proyek ditunjuk (Manajer Proyek) bersama-sama bagian teknik dan estimasi
menyusun project planning atau rencana proyek yang meliputi:
-

Rencana anggaran biaya proyek

-

Rencana organisasi proyek termasuk job description

-

Jadwal pelaksanaan proyek (time schedule)

-

Jadwal pengadaan material

-

Rencana kebutuhan peralatan

-

Rencana kebutuhan tenaga kerja (mando, tukang, pembantu)

-

Rencana mutu (quality plan)

-

Anggaan kas proyek (cash flow)

-

Gambar pelaksanaan proyek

-

Rencana sub kontraktor (jika ada)

Project planning tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Direksi.
b. Manajer proyek bersama tim proyek mengadakan survey lapangan dan
mengadakan persiapan serta berkoordinasi dengan owner main kontraktor,
konsultan, dan organisasi lain yang terkait dengan proyek.
c. Membuat/menyiapkan kantor proyek gudang, jika harus menyiapkan sendiri.
d. Manajer proyek dan tim proyek siap memulai pekerjaan dengan berpedoman
kepada project planning.

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

e. Menyusun laporan perkembangan proyek dan lain-lain sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

4.2.3 Prosedur Pelaporan
4.2.3.1 Pelaporan Proyek
Tujuan dari pelaporan proyek adalah untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan pekerjaan sampai dengan anatara periode (mingguan, bulanan)
meliputi:
-

Laporan prestasi proyek

-

Laporan biaya proyek

-

Laporan kualitas pekerjaan

-

Masalah-masalah yang terjadi

4.2.3.2 Pelaporan Perusahaan
Laporan perusahaan digunakan untuk mengetahui hasil usaha yang
dicapai dalam suatu periode bulanan, kwartalan, semesteran, tahunan yang
meliputi pemasaran, penjualan produksi, dan beban serta masalah-masalah yang
dihadapi.
-

Laporan pemasaran
No Proyek
1 xxx
2 yyy
3 zzz

Rencana Realisasi
4.000.000 4.200.000
4.500.000 3.200.000
2.500.000
0
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-

Laporan Penjualan
No Proyek
1 xxx
2 yyy

-

Rencana Realisasi
Balance
4.000.000 4.200.000 (-250.000)
4.500.000 3.200.000 1.000.000

Prestasi
100%
60%

Laporan Hasil Usaha
No
1
2
3
4
5
6
7

Pemasaran
Penjualan
Biaya produksi
Laba kotor (2-3)
Biaya usaha
Laba usaha (4-5)
Pajak PPH 21,23
Laba setelah Pajak (6-7)

Rencana
% Realisasi %
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.900.000
7.250.000
7.100.000
750.000
850.000
550.000
560.000
200.000
260.000
50.000
50.000
150.000
205.000

4.2.3.3 Pelaporan Kepada Dewan Komisaris
Pelaporan ini digunakan untuk mengetahui hasil usaha yang dicapai pada
satu periode dengan mengacu pada business plan, apakah ada penyimpangan dari
dewan komisaris.
-

Laporan Keuangan perusahaan wajib dilaporkan kepada Komisaris setiap
periodik 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun secara tertulis.

-

Laporan tersebut dibahas pada suatu rapat Direksi dan Komisaris, dengan
agenda:
a. Laporan progress hasil usaha atau kinerja
b. Pembahasan dan arahan Komisaris
c. Kesimpulan hasil rapat

-

Laporan kepada Dewan Komisaris tersebut akan digunakan sebagai bahan
laporan RUPS Tahunan.
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4.2.3.4 Pelaporan Pemegang Saham
Laporan pemegang saham ini diatur dalam ADRT perusahaan dimana
perusahaan wajib melaporkan hasil usaha/kinerja pada suatu periode satu tahun
sekali yang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mengacu pada
Business Plan dengan agenda:
-

Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada
Pemegang Saham tentang hasil usaha tahunan pada business plan tahun
berjalan serta pengesahan RUPS oleh Komisaris, Direksi, dan Wakil
Pemegang Saham atau seluruh Pemegang Saham.

- Menetapkan pengaturan/pembagian keuntungan laba perusahaan secara
kesepakatan bersama yang diperuntukkan sebagai berikut:
a. Dividen
b. Bonus
c. Modal usaha
d. Cadangan, dan lain-lain
-

Penyampaian dan pembahasan business plan tahun berikutnya.

-

Dalam hal khusus mendesak perlu diadakan RUPS luar biasa, misalnya
perubahan saham, penggantian direktur.

4.3

Kebijakan Akuntansi PT X
Akuntansi

perusahaan

dibuat

untuk

mengatur

penerimaan

dan

pengeluaran/pembiayaan proyek atau transaksi lainnya sesuai dengan anggaran yang
telah disetujui dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan agar operasional
perusahaan berjalan lancar.

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

Penerimaan PT X diperoleh dari pembayaran atas tagihan yang dikirimkan
kepada customer atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam rekening bank perusahaan. Setiap pembayaran oleh setiap proyek
akan dicatat pada buku kas bank. Sedikit berbeda dengan penerimaan, pembayaran atas
perolehan barang/jasa dilakukan apabila PT X juga mendapat tagihan dari pihak lain,
namun pengeluaran kas untuk pembayaran tagihan PT X perlu untuk disetujui oleh
pejabat terkait. Bukti pengeluaran biaya dilakukan dengan cara memverifikasi keabsahan
dokumen pengeluaran biaya. Pengeluaran tersebut kemudian diposting berdasarkan kode
biaya yang ditetapkan.
a. Penyajian Laporan Keuangan
PT X membuat laporan penerimaan dan pengeluaran biaya berdasarkan
proyek dan perusahaan. Atas penerimaan dan pengeluaran tesebut PT X
menyusul Laporan Laba Rugi Proyek dan Perusahaan dan Neraca. Penghasilan
PT X yang merupakan obyek pajak mewajibkan PT X untuk membayar pajak
atas penghasilan yang diperolehnya. PT X juga membuat laporan perpajakan
yang akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Laporan Keuangan
PT X disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia. Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai historis
(historical cost), kecuali beberapa akun tertentu, disusun berdasarkan pengakuan
lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun
tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung
(indirect method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
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b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.
Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang
berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban
moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang
berlaku pada tanggal pencatatan dengan menggunakan kurs tengah BI.
Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul akibat selisih dari nilai tukar mata
uang akan dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahunan yang
bersangkutan.
c. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh
tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang
tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
d. Piutang Usaha
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi
bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan
menggunakan metode periodik.
e. Aktiva Tetap
Aktiva Tetap, kecuali Aktiva Tertentu yang dinilai kembali, dinyatakan
berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva
tertentu setelah penilaian kembali dinilai sesuai dengan peraturan pemerintah
yang berlaku.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight
line method), yaitu berdasarkan masa manfaat ekonomis aktiva yang
bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Analisis Pengaruh..., Lintang Lestari Hartati, Ak.-Ibs, 2010

Aktiva Tetap

Masa (Tahun)

Inventaris

3

Kendaraan

4

Bangunan

4

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada Laporan Laba Rugi
pada saat terjadinya pengeluaan yang memperpanjang masa manfaat atau
memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja yang telah
dikapitalisasi. Aktiva Tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual
dikeluarkan dari kelompok Aktiva Tetap berikut akumulasi penyusutannya.
Keuntungan atau kerugian dari penjualan Aktiva Tetap tersebut
dibukukan dalam Laporan Laba Rugi pada tahun yang bersangkutan. Beban
penyusutan kendaraan dan inventaris kantor diklasifikasikan sebagai biaya
administrasi dan umum. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke
masing-masing Aktiva Tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap
digunakan.
f. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang
memiliki Hubungan Istimewa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.7, mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Isimewa. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
adalah:
1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau
dikendalikan oleh atau berada dalam pengendalian bersama,
2. Perusahaan sosial,
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3. Perusahaan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung
suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelopor yang berpengaruh
secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut,
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan
kegiatan perusahaan pelapor, meliputi anggota dewan komisaris, direksi
dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat,
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dan hak suara dimiliki
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang atau setiap
orang tesebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.
g. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pengakuan pendapatan perusahaan didasarkan atas periode presentase
penyelesaian proyek (percentage of completion method) secara fisik, sedangkan
apabila ada pendapatan jasa diluar pekerjaan civil pendapatannya akan diakui
berdasarkan tagihan (invoice) dan dibebankan dengan metode akrual.
h. Pajak Penghasilan
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan Laba Kena Pajak dalam periode
yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aktiva
dan Kewajiban Pajak Tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode
mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban
menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.
i.

Imbal Pasca Kerja
Perusahaan belum membukukan Imbalan Pasca Kerja untuk karyawan
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 sehingga tidak
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terdapat pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan Imbalan
Pasca Kerja ini.

4.4

Perbedaan Peraturan Pemerintah No.140 Tahun 2000 dengan Peraturan
Pemerintah No. 51 Tahun 2008
Tabel 4.1
Perbedaan PP No. 140 Tahun 2008 dengan PP No. 51 Tahun 2008
PP No. 140 Tahun 2000
PP No. 51 Tahun 2008

Pasal 1

- Penghasilan

Usaha

Jasa Menjelaskan mengenai Undang-

Konstruksi

dikenakan

PPh Undang

berdasarkan UU PPh

pengertian

Pajak
Jasa

Penghasilan,
Konstruksi,

- Penghasilan untuk Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi, Pelaksanaan
Usaha Kecil serta pengadaannya Konstruksi,
lebih

kecil

dari

Rp

Pengawasan

1M Konstruksi,

dikenakan PPh Final.

Pengguna

Jasa,

Penyedia Jasa, dan nilai kontrak
Jasa Konstruksi

Pasal 2

-

Penghasilan

pada

pasal

1 Penghasilan

dari

Usaha

Jasa

dipotong PPh Pasal 23 oleh Konstruksi dikenakan PPh Final.
pengguna

jasa

(pemerintah,

Subyek Pajak Dalam Negri,
BUT, Orang Pribadi sebagai
WP). Selain dari pengguna jasa
tersebut dikenakan PPh Pasal 25.
- PPh pada pasal 1 ayat 2 dipotong
PPh Final oleh pengguna jasa.
Selain pengguna

jasa diatas

maka dilakukan dengan cara
menyetor

sendiri

PPh

yang

terutang pada saat menerima
pembayaran.
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Pasal 3

PPh yang harus dipotong oleh Tarif PPh Konstruksi:
Pengguna Jasa atau disetor sendiri
oleh Wajib Pajak:
- 4% dari Bruto, Perencanaan

- 2%

Pelaksanaan

Konstruksi

dengan Kualifikasi Usaha Kecil
- 4%

Pelaksanaan

- 2% dari Bruto, Pelaksanaan

bagi

- 4% dari Bruto, Pengawasan

Kualifikasi Usaha
- 3%

yang

Konstruksi

tidak

Pelaksanaan

memiliki

Konstruksi

selain Kualifikasi Kecil dan
tidak

memiliki

Kualifikasi

Usaha.
- 4%

Perencanaan/Pengawasan

oleh

Penyedia

Jasa

yang

memiliki Kualifikasi Usaha
- 6%

Perencanaan/Pengawasan

oleh Penyedia Jasa yang tidak
memiliki Kualifikasi Usaha.
BUT,

tarif

PPh-nya

tidak

termasuk PPh atas sisa laba BUT
setelah PPh Final

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan

Sisa laba PPh Final dari BUT

Keputusan Menteri Keuangan.

dikenakan pajak dengan Pasal
26(4) atau Ketentuan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

Pada saat PP ini berlaku, maka PP

- PPh

Final

No.70 Tahun 1996 dinyatakan tidak

Pengguna

berlaku.

Pengguna

dipotong
Jasa
Jasa

oleh
apabila

merupakan

Pemotong Pajak.
- PPh

Final

disetor

sendiri

apabila Pengguna Jasa bukan
merupakan Pemotong Pajak.
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- Besarnya

pajak

yang

dipotong/disetor tidak termasuk
PPN dikalikan dengan tarif.
Dan jika PPh disetor sendiri,
penerimaan pembayaran tidak
termasuk PPN dikalikan dengan
tarif
- Jumlah

pembayaran/jumlah

penerimaan merupakan bagian
dari

Nilai

Kontrak

Jasa

Konstruksi.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku
pada tanggal 1 Januari 2001.

- Jika ada selisih kekurangan PPh
terutang

berdasarkan

pembayaran

yang

telah

dipotong/disetor sendiri maka
selisih

kekurangan

tersebut

disetor sendiri oleh Penyedia
Jasa.
- Jika nilai kontrak tidak dibayar
sepenuhnya,

maka

PPh-nya

tersebut tidak terutang pajak
dengan catatan sebagai Piutang
Yang Tidak Dapat Ditagih.
- Piutang Yang Tidak Dapat
Ditagih seperti yang dimaksud
pasal 6(1) UU PPh.
- Jika

piutang

kembali,

dapat

maka

ditagih

penghasilan

tetap dikenakan PPh Final.
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Pasal 7

- Pajak
dari

yang

dibayar/terutang

penghasilan

Negeri

dapat

terhadap

dari

Luar

dikreditkan

PPh

Terutang

berdasarkan UU PPh.
- Penghasilan lain dari Usaha
Jasa

Konstruksi

diterima/diperoleh

yang
dikenakan

tarif berdasarkan UU PPh.
- Keuntungan /kerugian selisih
kurs dari Usaha Jasa Konstruksi
dikenakan PPh Final.

Pasal 8

Biaya atas penghasilan dari usaha
selain Jasa Konstruksi dilakukan
pencatatan secara terpisah.

Pasal 9

Ketentuan

lebih

berdasarkan

lanjut

Peratuan

diatur
Menteri

Keuangan.

Pasal 10

Kontrak sebelum 1 Januari 2008:
- dibayar

samapi

Desember

2008,

tanggal

31

pengenaan

PPh berdasarkan PP No.140
Tahun 2000
- Pembayaran setelah tanggal 31
Desember 2008 dikenakan PPh
berdasarkan PP ini.
Kerugian

yang

tersisa

sampai

Tahun Pajak 2008 hanya dapat
dikompensasikan sampai Tahun
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Pajak 2008.

Pasal 11

Jika PP ini berlaku maka PP No.
140 Tahun 2000 dicabut/tidak
berlaku.

Pasal 12

PP ini berlaku sejak 1 Januari
2008.

Sumber: Olahan Penulis

4.5

Pelaksanaan Pengenaan Pajak Pengasilan PT X

4.5.1 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Pengasilan Final
PT X merupakan perusahaan dibidang jasa konstruksi dengan Kualifikasi Usaha
Menengah. Setiap kesempatan yang ada, PT X ikut serta dalam mendapatkan proyek
yang diperoleh dari undangan atau berita dari koran mengenai suatu proyek yang di
tenderkan. Tahap awal PT X mengajukan tender adalah dengan mencari tahu mengenai
proyek tersebut dan merencanakan bangunan seperti apa yang nantinya akan dikerjakan.
Setelah tender dimenangkan selanjutnya PT X membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja
dengan pemilik proyek. Kontrak kerja dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak
telah menandatangani kontrak tersebut. Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara
pemilik proyek dengan kontraktor, otomatis pemilik proyek telah menyetujui untuk
membayar uang muka sebagai tanda bahwa pemilik proyek serius melakukan kerjasama
dengan PT X.
Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT X tentunya akan menghasilkan
pendapatan bagi perusahaan, penghasilan tersebut tentunya akan dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) yang harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Besarnya Pajak Penghasilan yang dilaporkan harus sesuai dengan Peraturan Perpajakan
terbaru. Jika sebelum Juli 2008 PT X melakukan pembayaran pajak atas pengasilan dari
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Usaha Jasa Konstruksi yang diterima dengan menggunakan Tarif Progresif, dimana
presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar,
namun pada pertengahan tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru
mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan yaitu PP No. 51 tahun 2008
yang disahkan tanggal 20 Juli 2008 yang mengatakan bahwa atas penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi dikenakan PPh Final. Peraturan Pemerintah ini berhubungan erat dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 dimana pada Pasal 10 dijelaskan
bahwa peraturan tersebut berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008. Berlaku surut
berarti dengan dikeluarkannya peraturan baru maka Pajak Pengasilan perusahaan mulai
sejak 1 Januari sampai 30 Juni harus dikoreksi dan disesuaikan dengan peraturan baru.
Adapun seluruh pengasilan tahun 2008 menggunakan tarif baru, yaitu tarif PPh Final
yang masuk ke dalam golongan tarif sebanding/proporsinal yang tarifnya berupa
presentase yang tetap. Menurut ketentuan ini berarti tarif yang dipakai bukan lagi Tarif
Progresif melainkan tarif yang berkisar antara yaitu 2-6 % tergantung dari kegiatan yang
dilakukan dan Kualifikasi Usahanya.

4.5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Final
Adanya perubahan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 tidak banyak
mempengaruhi sistem pemotongan serta pembayaran PT X sebagai salah satu Usaha Jasa
Konstruksi. Seperti yang telah disajikan pada tabel 4.1 mengenai perbandingan Peraturan
Pemerintah No. 140 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008, PT X
tidak perlu untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi
yang akan dibayarkan karena penghasilan tersebut akan dipotong dan dipungut langsung
oleh pengguna jasa jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Jika pengguna jasa
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bukan merupakan pemotong pajak, maka PT X harus memotong serta membayarkan
pajaknya sendiri.
Bagian yang membedakan antara peraturan lama dengan yang baru yaitu, pada
peraturan lama dimana pengguna jasa PT X Orang Pribadi sebagai Wajib pajak maka PT
X akan dipotong/dipungut langsung PPh-nya sesuai dengan pasal 23, dimana tarifnya
pada tahun 2009 adalah 28% dari laba sebelum pajak. Sedangkan setelah dikeluarkannya
peraturan baru maka penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pengguna jasa (Orang
Pribadi sebagai Wajib Pajak) adalah sesuai dengan tarif final yang berlaku yaitu 3% dari
penghasilan bruto perusahaan. Pendapatan yang akan diterima PT X pada akhirnya
merupakan pendapatan bersih karena telah dipotong pajak, namun penghasilan tersebut
diluar dari PPN.

4.5.3 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Final
PT X dalam melakukan pembayaran atas suatu kontrak menggunakan percentage
of completion method, dimana persentase tingkat penyelesaian dikalikan dengan nilai
kontrak proyek sehingga diperoleh pendapatan/laba kotor tahun berjalan. Berikut ini
merupakan salah satu cuplikan kontrak yang dibuat oleh PT X dan telah disetujui kedua
belah pihak:
-

Kesepakatan harga keseluruan untuk menyelesaikan proyek Apartemen Salemba
Residen ini adalah Rp 6.254.585.000 (Enam milyar dua ratus lima puluh empat
juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Harga yang diberikan PT X sudah
termasuk perhitungan preliminaries, jasa pemborong, PPh dan diluar PPN 10%.

-

Pekerjaan dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan
Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan jangka waktu pekerjaan proyek adalah 120
(seratus dua puluh) hari kalender setelah terbit SPK. Masa pemeliharaan proyek
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yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender untuk masa pemeliharaan
pekerjaan, dan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk jaminan peralatan.
-

Jaminan pelaksanaan yang diberikan PT X sebesar 5% dari nilai SPK dalam
bentuk Surety Bond atau Lembaga Keuangan yang diakui Pemerintah.

-

Pembayaran dilakukan berdasarkan progress pekerjaan yang diopname setiap
bulan (monthly payment), hingga progress pekerjaan mencapai 100% (seratus
persen) yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

-

Setiap pembayaran dikurangi Retensi 5% (lima persen). Pembayaran Retensi
adalah setelah serah terima pekerjaan kedua selesai dan hasil pekerjaannya dapat
diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas, yang dinyatakan dalam berita acara
serah terima pekerjaan.

Jurnal pada saat kotrak:
(D) Piutang Usaha
(K)

6.254.585.000

Tagihan Konstruksi dalam porses

6.254.585.000

Atas kontrak tersebut maka akan dilakukan pemotongan atas Pajak Pengasilan
Final. Perhitungannya adalah sebagai berikut:
-

Saat pembayaran uang muka
Uang muka

20% x Rp 6.254.585.000 = Rp 1.250.917.000

PPN

10% x Rp 1.250.917.000 = Rp

125.091.700

Rp 1.376.008.700
PPh

3% x Rp 1.250.917.000 = Rp

Jumlah pembayaran uang muka

37.527.510

Rp 1.338.481.190
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Jurnal: (D) Bank

1.338.481.190

(D) PPh Final

-

37.527.510

(K)

Uang Muka

(K)

PPN (PK)

1.250.917.000
125.091.700

Pembayaran Termin I
Pekerjaan selesai
Retensi
Penggunaan UM

PPN

PPh

14% x Rp 6.254.585.000 = Rp

875.641.900

5% x Rp

875.641.900 = Rp

43.782.095

20% x Rp

875.641.900 = Rp

175.128.380

Rp

656.731.425

10% x Rp 665.487.844 = Rp

65.673.143

Rp

722.404.568

3% x Rp 656.731.425 = Rp

Jumlah uang yang diterima

Jurnal: (D) Bank
(D) PPh Final
(K)

Piutang Usaha

(K)

PPN (PK)

Rp

19.701.943
702.702.625

702.702.625
19.701.943
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656.731.425
65.673.143

-

Pembayaran Termin II
Pekerjaan selesai
Retensi
Penggunaan UM

15% x Rp 6.254.585.000 = Rp

938.187.750

5% x Rp

938.187.750 = Rp

46.909.388

20% x Rp

938.187.750 = Rp

187.637.550

Rp 1.172.734.688
PPN

10% x Rp 1.172.734.688 = Rp

117.273.469

Rp 1.290.008.157
PPh

3% x Rp 1.172.734.688 = Rp

Jumlah uang yang diterima

Jurnal: (D) Bank
(D) PPh Final
(K)

Piutang Usaha

(K)

PPN (PK)

35.182.041

Rp 1.254.826.116

1.254.826.116
35.182.041
1.172.734.688
117.273.469

Pembayaran termin dilakukan seterusnya sampai proyek dinyatakan selesai 100%
dengan perhitungan sama seperti di atas. Pembayaran retensi sebesar 5% nantinya akan
dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 180 hari selesai. Dengan berakhirnya
masa pemeliharaan maka kontrak antara pemilik proyek dengan kontraktor (PT X) juga
dinyatakan selesai.

4.5.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Final dalam SPT
Setiap perusahaan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan bentuk umum yaitu Formulir 1771 mengenai SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April setiap
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Tahunnya. Wajib Pajak Badan yang dimaksud meliputi PT, CV, Perseroan lainnya,
BUMN, Koperasi, dan Yayasan. Ada pula pihak-pihak tertentu yang diwajibkan untuk
mengisi SPT Tahunan tersebut salah satunya adalah Wajib Pajak Badan yang
memperoleh atau menerima penghasilan dan penghasilan yang telah dikenakan pajak
yang bersifat Final. SPT ini harus diisi dengan lengkap walaupun NIHIL dan
dilampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pada Formulir 1771, yang biasanya (sebelum final) PT X mengisi dengan angkaangka, sekarang PT X hanya mengosongkan lembar tersebut karena penghasilan PT X
final sehingga tidak ada penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh
kurang/lebih bayar, serta angsuran PPh. Pada Formulir 1771-IV PT X wajib menuliskan
pajak apa saja yang dikenakan PPh Final. Karena Penghasilan PT X hanya dari
Pelaksanaan Konstruksi maka tabel PPh Final yang diisi juga hanya pada pelaksanaan
konstruksi. Setelah seluruh penghasilan final dirinci dengan jelas, selanjutnya PT X
memindahkan angka tersebut ke Formulir 1771 lembar kedua kolom PPh Final dan
bukan objek pajak. Maka sebesar itulah PPh Final yang telah diipotong/pungut oleh
pengguna jasa dari PT X.
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4.5.5 Analisis Pengaruh Perubahan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa
Konstruksi dari Segi Beban Pajak
4.5.5.1 Perbandingan Beban Pajak Berdasarkan Nominal
Tidak Final

Final

Pendapatan konstruksi

8.402.932.877

-

HPP

6.389.236.938

-

Biaya lain

(1.617.440.909)

-

396.255.030

0

Penghasilan Neto Komersial
PPH Final

-

Koreksi Fiskal
Penghasilan Neto Fiskal

8.402.932.877

9.000.000

-

387.255.030

0

108.431.408*

-

PPH Terutang:
- Tarif Umum
- Tarif Final

-

252.087.986**

*28% x Rp 387.255.029 = Rp 108.431.408
**3% x Rp 8.402.932.877 = Rp 252.087.986

Ilustrasi di atas adalah untuk membandingkan antara Pajak Tidak Final
dan Pajak Final atas Usaha Jasa Konstruksi oleh PT X pada Tahun Pajak 2009.
Penulis membuat laporan tahun 2009 menjadi Tidak Final agar beban pajak PT X
dapat dibandingkan.
Dalam perhitungan Pajak Tidak Final, seluruh Pendapatan baik berasal
dari Usaha Jasa Konstruksi atau pun Pendapatan lainnya dikurangi dengan biayabiaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Usaha Jasa
Konstruksi. Hasil pengurangan tersebut disebut Penghasilan Neto Komersial. Jika
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ada Penghasilan Perusahaan yang bersifat Final atau Bukan Obyek Pajak, maka
Penghasilan Neto Komersial dikurangi dengan nilai tersebut. Setiap tahunnya, PT
X membuat Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal. Cara membuat Laporan
Keuangan Fiskal yaitu dengan mengoreksi biaya-biaya yang ada pada Laporan
Keuangan Komersial. Koreksi dapat berupa Fiskal Positif (mengurangi
penghasilan) dan atau Fiskal Negatif (menambah penghasilan). Penghasilan Neto
Komersial juga disesuaikan dengan koreksi-koreksi tersebut yang akhirnya akan
didapat nilai Penghasilan Neto Fiskal. Penghasilan Neto Fiskal-lah yang
selanjutnya dipotong tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 17. Untuk
Tahun Pajak 2009, tarifnya yaitu sebesar 28%. Maka apabila pada tahun 2009 PT
X belum menggunakan PPh Final, PT X terutang pajak atau beban pajak PT X
sebesar Rp 108.431.408.
Sejak diberlakukannya PPh Final pada tahun 2008, dalam menghitung
pajaknya PT X sebagai kontraktor yang tidak mempunyai usaha lainnya selain
Usaha Jasa Konstruksi tidak bisa memasukkan biaya-biaya apapun sebagai
pengurang pendapatan. PPh Final berati pajak yang dipotong adalah langsung
dari pendapatan yang diterima oleh PT X yang berasal dari Usaha Jasa
Konstruksi. Rincian diatas juga merupakan nilai yang tertera di SPT Masa PT X
tahun 2009. Oleh karena itu walaupun pendapatan atas konstruksi telah dikurangi
oleh biaya-biaya lain, tetapi pada di kolom Penghasilan Final, hanya Pendapatan
dari Usaha Konstruksilah yang dimasukkan. Sedangkan biaya-biaya lainnya
dikoreksi Fiskal sehingga penghasilan neto Fiskal PT X adalah 0. Karena seluruh
pendapatan PT X hanya dari Usaha Jasa Konstruski dan Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi adalah bersifat Final, maka di dalam SPT Tahunan PT X tidak
terdapat pajak terutang dengan tarif umum. Yang ada hanyalah pajak Final
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dengan tarif 3% dari Pendapatan Usaha Konstruksi sehingga beban pajak PT X
adalah sebesar Rp252.087.986
Pajak terutang atau beban pajak ketika PT X menggunakan tarif umum
(28%) atau tidak Final adalah sebesar Rp 108.431.408 sedangkan pada saat PT X
menggunakan tarif Final (3%) beban pajak pajaknya jauh lebih besar yaitu
Rp252.087.986. Kenaikan beban pajak yang ditanggung PT X adalah sebesar
Rp143.656.578.

4.5.5.2 Perbandingan Beban Pajak Secara Tarif Efektif
Tidak Final

Final

Pengasilan dari Konstruksi

8.402.932.877

-

HPP

6.398.236.938

-

Laba Kotor

2.004.695.939

0

Biaya Adm & Umum

1.617.440.909

-

Laba Bersih

387.255.030

-

PPH Terutang

108.431.408*

252.087.986**

*28% x Rp 387.255.030 = Rp 108.431.408
** 3% x Rp 8.402.932.877 = Rp 252.087.986

Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa Penghasilan PT X yang dipotong PPH
Final nilainya jauh lebih besar dibandingan dengan PP yang Tidak Final.
Sebelum diberlakukannya tarif Final, PT X hanya perlu mengalikan tarif PPh
Badan yaitu 28% dengan Penghasilan Neto PT X yaitu Rp 387.255.030. Maka PP
yang harus dibayar adalah sebesar Rp 108.431.408. Sedangkan mulai tahun 2008,
dimana tarif Final mulai diterapkan, perusahaan cenderung lebih mudah dalam
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menghitung pajak atas Penghasilannya yaitu dengan mengalikan tarif sesuai
dengan kualifikasi perusahaan sebesar 3% bagi PT X dengan Penghasilan dari
Usaha Jasa Konstruksi sebesar Rp 8.402.932.877. Maka pajak atas Penghasilan
tersebut adalah Rp 252.087.986. Pada kenyataannya, Penghasilan yang diterima
oleh PT X dari pekerjaan konstruksi yang dilakukan bukan Rp8.402.932.877,
karena nilai tersebut belum dikurangi pajak penghasilan yang harus dipotong oleh
pemilik proyek atau Owner dan dibayarkan pula oleh Owner ditambah dengan
PPN 10% yang tidak bisa dianggap pendapatan oleh PT X. PT X akan
mendapatkan Bukti Potong dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari pemotong serta
penyetor PPh dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan
melampirkan Bukti Potong dan SSP Pada SPT sebagai tanda bukti karena
penghasilannya telah dipotong sehingga PT X tidak terutang pajak.
Tarif pajak efektif atau angka yang terdapat pada ilustrasi diatas sangat
jelas sekali menunjukkan bahwa besarnya PPh yang harus dibayar oleh PT X dua
kali lebih besar jika dihitung menggunakan tarif PPh Final karena seluruh biaya
yang dapat mengurangi pendapatan tidak berlaku bagi tarif ini, sedangkan PT X
dapat memasukan biaya-biaya atas usahanya sebelum Pendapatan Usaha Jasa
Konstruksi dikategorikan sebagai Penghasilan Final. Berikut ini merupakan
perhitungannya dalam bentuk presentase:
-

Tidak Final
(108.431.408/8.402.932.877) x 100% = 1,29%

-

Final
(252.087.986/8.402.932.877) x 100% = 3%
Setelah dibandingkan presentase dengan cara membagi PPh Terutang

dengan Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, besaran presentase Final tetap
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lebih besar dibandingkan Tidak Final. Dimana pajak yang dipotong apabila
menggunakan tarif PPh Final adalah sebesar 3% dari Penghasilan sedangkan jika
Tidak Final presentasenya hanya 1,29% dari Penghasilan. Dapat disimpulkan
bahwa PT X akan mengalami kerugian sebesar 1,749% setelah menggunakan
tarif baru.

4.5.6 Analisis Permasalahan yang Timbul Akibat Perubahan Peraturan Pajak
Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi
Perubahan peraturan yang terjadi atas Penghasilan Pajak Usaha Jasa Konstruksi
sedikit banyak menimbulkan masalah pada hampir seluruh perusahaan yang bergerak
dibidang Konstruksi. PT X sebagai salah satu pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang juga
mengikuti perubahan yang terjadi tentunya merasakan masalah yang timbul akibat
perubahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh PT X adalah mengenai jumlah
pembayaran pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Seperti yang telah
dijelaskan pada sub Bab sebelumnya, karena adanya perubahan tarif yaitu menjadi Tarif
Final, maka PT X harus membayar pajak lebih besar dibandingkan sebelum PT X
menggunakan Tarif Final. Peningkatan yang terjadi jumlahnya cukup berarti bagi
perusahaan karena beban pajaknya menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Jika tidak
menggunakan Tarif Final, maka PT X hanya perlu membayar Rp108.431.408 atau
sekitar 1,29% dari Penghasilan, sekarang PT X harus membayar Rp 252.087.986 atau
3% dari Penghasilan Jasa Konstruksinya tanpa dikurangi biaya-biaya apapun.
Bertambahnya jumlah yang harus disetor PT X kepada pemerintah juga
menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang kas lebih banyak dari biasanya. Apalagi
Pajak Final ini tidak dapat dikreditkan karena pihak yang memotong adalah pihak lain
yang secara langsung memotong atas penghasilan yang akan dibayarkan kepada PT X.
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Nominal yang tertera pada laba bersih perusahaan juga menurun karena perusahaan
harus mengeluarkan jumlah kas yang lebih besar.
Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai bukti potong atas pemotongan pajak
yang telah dilakukan pemilik proyek. PT X wajib meminta bukti potong dan bukti setor
atas penghasilannya yang telah dipotong. PT X juga wajib menyimpan tanda bukti
tersebut untuk dilampirkan pada SPT Masa perusahaan. Jika Bukti Potong tersebut tidak
ada, maka PT X dianggap belum membayar pajak atas penghasilannya. Sehingga kepada
PT X akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh kantor pajak atas pajak yang belum
disetorkan dan akan terjadi dua kali pembayaran pajak atas penghasilan yang sama. Sulit
untuk meminta bukti tersebut kepada Pemilik Proyek. Terkadang PT X harus mendatangi
kantor Pemilik Proyek untuk memperoleh Bukti Potong dan SSP yang belum tentu juga
akan diberikan kepada PT X. Sehingga PT X harus membayar kembali Pajak
Penghasilan dan terjadilah double tax.

4.5.7 Analisis Kelebihan dan Kelemahan Pengenaan PPh Final Pada Usaha Jasa
Konstruksi
Perubahan Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi baru
diberlakukan pada tahun 2008 dan berlaku surut. Pada penelitian kali ini penulis
mengambil Tahun Pajak 2009, dimana perubahan peraturan khususnya mengenai
perlakukan pajak Final atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi telah dijalankan selama
satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara kepada PT X, penulis mendapatkan
keuntungan dan kelemahan dari perubahan peratuan mengenai perlakuan Pajak
Penghasilan Final Usaha Jasa Konstruksi ini.
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a. Kelebihan Pengenaan PPh Final
Keuntungan PPh Final yaitu sangat mudah dilakukan karena tarifnya
tunggal. Tarif tersebut hanya tinggal dikalikan dengan Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi dan tidak perlu dikurangi dengan biaya-biaya apapun. Dengan
adanya Tarif Final ini PT X tidak menanggung kurang bayar atau lebih bayar
karena jika dihitung oleh petugas pajak nilainya akan tetap sama, tidak
menimbulkan selisih.
Keuntungan selanjutnya bagi PT X yaitu PT X tidak perlu membayar
cicilan pajak setiap bulannya, karena pembayarann atas pekerjaan yang dilakukan
oleh PT X telah dipotong pajaknya secara langsung sehingga PT X tidak perlu
memikirkan pembayaran cicilan pajak setiap bulannya.
b. Kelemahan Pengenaan PPh Final
Kelemahan penganaan PPh Final yang pertama adalah PT X tidak bisa
mengurangi berbagai macam biaya baik yang berkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan konstruksi yang dikeluarkan oleh PT X.
Pemotongan pajak secara langsung membuat PT X tidak dapat
mengkreditkan pajaknya sehingga kas yang dikeluarkan (cash outflow) PT X
menjadi lebih besar. Apalagi ketika PT X harus membayar pajaknya sebanyak
dua kali akibat permainan pemilik proyek.

4.5.8 Implikasi Manajerial
Berdasarkan analisis diatas, adanya PPh Final mempengaruhi laporan keuangan
perusahaan yang akan berdampak juga bagi manajemen. Oleh karena itu sebaiknya
perusahaan:
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a. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila profit margin PT X
lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika profit margin suatu lebih kecil dari
10,7% maka perusahaan akan membayar pajak

lebih besar daripada

menggunakan tarif tidak final.
- Sebelum Final,
Sebelum diberlakukannya Pajak Final perhitungan pajak dilakukan dengan
cara mengalikan laba sebelum pajak (laba fiskal) dengan tarif sebesar 28%.
Perhitungan Profit Margin yaitu dengan membagi penghasilan neto dengan
pendapatan (387.255.030/8.402.932.877) = 4,6086%
- Setelah Final
Tarif PPh Final x Penghasilan Bruto = Tarif Umum x Penghasilan Neto
3%

x Penghasilan Bruto =

28 %

x Penghasilan Neto

Penghasilan Neto

= (3% / 28%) x Penghasilan Bruto

Penghasilan Neto

= 10,7 %

Agar dapat mencapai profit margin lebih besar sama dengan 10,7% maka
perusahaan dapat melakukannya dengan cara mengurangi biaya-biaya
operasional perusahaan dengan pendapatan tetap atau menambah pendapatan
dengan biaya tetap.
b.

Membuat surat perjanjian terpisah antara PT X dengan pemilik proyek
mengenai keterlambatan perusahaan dalam memberikan SSP sehingga pemilik
proyek akan jera.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah diakukan oleh penulis, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa:
a. Perhitungan pajak PT X dengan menggunakan Tarif Final yaitu dengan
mengalikan tarif final dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan.
b. Permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Pemerintah:
- Pajak yang harus dibayarkan oleh PT X dua kali lebih besar dibandingkan
sebelum menggunakan tarif final. Jika tidak menggunakan tarif final adalah
Rp108.431.408 atau sekitar 1,29% dari penghasilan. Namun kenyataannya PT
X mengeluarkan uang Rp252.087.986 atau 3% dari penghasilan.
- Kerugian atas perubahan peraturan dari segi beban pajak PT X yaitu
Rp143.656.560 atau 1,71% sehingga mempengaruhi laba setelah pajak, laba
PT X menjadi lebih kecil.
- Tidak diberikannya SSP kepada PT X yang menyebabakan PT X harus
membayar pajaknya sebanyak dua kali (double tax).
c. Kelebihan dari pengenaan tarif final:
- Pajak yang dihitung lebih sederhana.
- Tidak ada selisih akibat perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemilik
proyek, PT X dan petugas pajak.
- Tidak ada cicilan pajak yang harus ditanggung.
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d. Kelemahan dari pengenaan tarif final:
- PT X tidak bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk mengurangi
beban pajak.
- Cash Outflow PT X menjadi lebih besar karena PT X tidak bisa
mengkreditkan pajaknya dan PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua
kali akibat permainan pemilik proyek.
e. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila profit margin PT X
lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika profit margin suatu perusahaan lebih
kecil dari 10,7% maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar
dibandingkan menggunakan tarif tidak final.

5.2

Saran
Berikut adalah beberapa saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan

pembahasan serta saran untuk PT X agar dapat mengatasi permasalah yang timbul akibat
perubahan peraturan:
a. Membuat profit margin PT X lebih besar sama dengan 10,7% dengan cara mengurangi
biaya-biaya operasional perusahaan (misal: biaya operasional/kendaraan, biaya sewa),
dengan asumsi pendapatan tetap atau menambah pendapatan dengan asumsi biaya tetap.

b. Membuat surat perjanjian terpisah antara PT X dengan pemilik proyek mengenai
keterlambatan perusahaan dalam memberikan SSP sehingga pemilik proyek akan
jera.
c. Agar PT X menyediakan tenaga khusus dalam menangani pajak sehingga seluruh

hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat secara langsung ditangani oleh
tenaga tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah diakukan oleh penulis, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa:
e. Perhitungan pajak PT X dengan menggunakan Tarif Final yaitu dengan
mengalikan tarif final dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan.
f. Permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Pemerintah:
- Pajak yang harus dibayarkan oleh PT X dua kali lebih besar dibandingkan
sebelum menggunakan tarif final. Jika tidak menggunakan tarif final adalah
Rp108.431.408 atau sekitar 1,29% dari penghasilan. Namun kenyataannya PT
X mengeluarkan uang Rp252.087.986 atau 3% dari penghasilan.
- Kerugian atas perubahan peraturan dari segi beban pajak PT X yaitu
Rp143.656.560 atau 1,71% sehingga mempengaruhi laba setelah pajak, laba
PT X menjadi lebih kecil.
- Tidak diberikannya SSP kepada PT X yang menyebabakan PT X harus
membayar pajaknya sebanyak dua kali (double tax).
g. Kelebihan dari pengenaan tarif final:
- Pajak yang dihitung lebih sederhana.
- Tidak ada selisih akibat perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemilik
proyek, PT X dan petugas pajak.
- Tidak ada cicilan pajak yang harus ditanggung.
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h. Kelemahan dari pengenaan tarif final:
- PT X tidak bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk mengurangi
beban pajak.
- Cash Outflow PT X menjadi lebih besar karena PT X tidak bisa
mengkreditkan pajaknya dan PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua
kali akibat permainan pemilik proyek.
e. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila profit margin PT X
lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika profit margin suatu perusahaan lebih
kecil dari 10,7% maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar
dibandingkan menggunakan tarif tidak final.

5.2

Saran
Berikut adalah beberapa saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan

pembahasan serta saran untuk PT X agar dapat mengatasi permasalah yang timbul akibat
perubahan peraturan:
d. Membuat profit margin PT X lebih besar sama dengan 10,7% dengan cara mengurangi
biaya-biaya operasional perusahaan (misal: biaya operasional/kendaraan, biaya sewa),
dengan asumsi pendapatan tetap atau menambah pendapatan dengan asumsi biaya tetap.

e. Membuat surat perjanjian terpisah antara PT X dengan pemilik proyek mengenai
keterlambatan perusahaan dalam memberikan SSP sehingga pemilik proyek akan
jera.
f. Agar PT X menyediakan tenaga khusus dalam menangani pajak sehingga seluruh
hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat secara langsung ditangani oleh
tenaga tersebut.
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