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ABSTRACT 

 

Tax is an income for a country to finance the development. According Tax Function 

Government tends to change tax regulation to manage the economic growth or to stabilize 

the economic condition. On the other hand, sometime government changes the tax 

regulation to make it easier if people or tax subject want to pay the tax, as we can see in the 

change of income tax regulation (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Government with 

Secretary of the Treasury and Direktorat Jendral Pajak transform income tax regulation 

from UU No.17 2000 to UU No.36 2008. That regulation makes income from real estate 

become an object of PPh Final and it makes the real estate company easier to calculate the 

tax, we can see the change in Pasal 4 ayat (2). 

 

There is an effect from that change as we can see from income tax expense. 

Problems also appear when the government change the regulation, beside that there always 

an positive and negative effect. So this research wants to analyze the effect of the change in 

the income regulation for the real estate company 

Keywords: income, income tax, real estate 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Penerimaan keuangan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis 

pajak salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Salah satu subjek pajak penghasilan 

adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

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

organisasi politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Objek dari pajak penghasilan adalah 

penghasilan dari subjek pajak tersebut. 

Real estat merupakan salah satu badan usaha penyumbang pajak penghasilan bagi 

negara. Ketua Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satrio menyatakan optimistisnya bahwa 

perkembangan industri properti atau "real estat" Indonesia akan tetap meningkat hingga 

2014 (Berita Bisnis : 2010). Optimisme ini juga meningkatkan optimisme peningkatan 

pajak. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membantu mempermudah pelaksanaan kewajiban 

perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak dalam sektor real estat dengan 

mempertimbangkan sistem perpajakan di Indonesia yaitu self assessment system. Sistem  

self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
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membayar/menyetor, melapor, dan memperhitungkan sendiri pajaknya tanpa harus 

menunggu adanya ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak, Oleh karena untuk tujuan 

tersebut dilakukan perubahan atas peraturan PPh atas penghasilan dari usaha Real estat. 

Telah terjadi perubahan pada mekanisme Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan bagi usaha real estat yang semula tidak dikenakan PPh pada saat 

diperolehnya penghasilan atau PPh bersifat Final melainkan pada akhir tahun dikenakan PPh 

Pasal 17 UU PPh atas laba bersih usaha yang diperoleh. Pada tahun 2009 mekanisme PPh 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi usaha real estat diubah menjadi PPh 

Final dimana terbagi menjadi (2) dua tarif PPh, yakni dikenakan PPh Final sebesar 5% dari 

jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali pengalihan hak atas 

rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai 

pengalihan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008. 

PT.XYZ, tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak bidang usaha real 

estat, pariwisata dan berbagai usaha lainnya tetapi pendapatan terbesar diperoleh dari usaha 

real estat yaitu sebesar 90% lebih pada tahun 2009. Usaha real estat PT.XYZ, tbk menjadi 

tolak ukur bagi perusahaan yang bergerak dibidang real estat lainnya. Prospek usaha 

PT.XYZ, tbk dibidang penjualan tanah dan bangunan juga terus meningkat, selain itu 

inovasi-inovasi yang timbul juga dilihat sangat baik dalam meningkatkan usahanya.Dengan 

adanya perubahan peraturan atau Undang-Undang pajak penghasilan atas usaha real estat 

maka akan menyebabkan perubahan pada penerapan pajak pada PT.XYZ. Selain itu akan 

terdapat dampak perubahan yang terjadi. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakakang masalah, maka pokok permasalahan penelitian ini: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan pajak Penghasilan pada PT. XYZ, tbk? 

2. Apakah pengaruh perubahan pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat dari segi 

pajak penghasilan terutang PT.XYZ ? 

a) Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul pada PT. XYZ, tbk akibat perubahan 

pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat ? 

b) Apakah kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pajak penghasilan bagi 

usaha real estat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pada PT.XYZ. 

2. Menganalisis pengaruh perubahan pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat dari segi 

pajak penghasilan terutang PT.XYZ. 

a. Menganalisis permasalahan apa saja yang akan timbul pada PT.XYZ ketika terjadi 

perubahan tersebut. 

b. Mengetahui apakah kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pajak 

penghasilan bagi usaha real estat. 
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II.  LANDASAN TEORITIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut PSAK No.46 mendefinisikan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan 

Final sebagai berikut: 

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan 

dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.” 

“Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa 

setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak 

penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak 

penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis 

penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.” 
 

2.1.2 Objek Pajak Penghasilan Final 

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.36 tahun 2008 Penghasilan yang dikenakan 

pajak Final adalah: 

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; 

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan dibursa, 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. 

 

2.1.3 Biaya Yang Boleh Dikurangkan 

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, ada beberapa biaya yang boleh 

dikurangkan, yaitu: 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara 

lain: 

1. Biaya pambelian bahan; 

2. Biaya yang berkenaan dengen pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 

3. Bunga, sewa dan royalti; 

4. Biaya perjalanan; 

5. Biaya pengolahan limbah; 

6. Premi asuransi; 

7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Mentri Keuangan; 

8. Biaya administrasi; dan 

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan; 
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b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas 

pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A; 

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

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

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penhasilan; 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 

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

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih ke 

Direktorat Jendral Pajak; dan 

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi 

pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis 

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur 

yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau 

khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan 

untuk jumlah utang tertentu; 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan 

piutang tak tertagih debitur kecil dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian, dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia 

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrasturktur sosial yang ketentuannya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah; 

l. Sumbangan Fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

dan 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.4 Cara Menghitung Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan badan setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena 

pajak dengan tarif pajak sebagiamana diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 

17 untuk menghitung Pajak Penghasilan dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Tabel : Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) 

= (Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17 

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 
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2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tarif pajak yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 

sebesar 28% (dua puluh delapan persen), tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) 

yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

 

2.1.6 Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang 

berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai 

dengan ketentuan pajak (Sukirisno Agoes dan Estralita Trisnawati:2007) Perbedaan-

perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokan menjadi beda 

tetap/permanen (permanent differences) dan beda waktu/sementara (timing differences). 

 

Laba komersial                   XXX 

Koreksi (+) :  

 Beban tdk diakui pajak    XXX 

 Penyusutan komersial > pajak   XXX 

 Amortiasasi komersial > pajak   XXX 

 Lain-lain 

Koreksi (-) : 

 Penghasilan yg tdk termasuk objek pajak  (XXX) 

 Penghasilan dengan PPh Final   (XXX) 

 Penyusutan komersial < pajak   (XXX) 

 Amortiasasi komersial < pajak   (XXX) 

 Penghasilan yang ditangguhkan   (XXX) 

LABA MENURUT PAJAK     XXX 

 

2.1.7 Konsep Usaha Real Estate 

Seperti yang dikutip Gunawan (2007) menurut Jack C Harris & Jack P. Priodmar 

mengungkapkan bahwa real property adalah fisik tanah dan benda, yang berada di dalamnya 

dan melekat di atasnya, sedangkan real estat adalah fisik dan perolehan keuntungan. Dengan 

demikian real estat lebih menekankan pada aspek fisik dan bisnis, karena karakter bisnis real 

estat sangat tidak bisa dilepaskan dari aspek legal yang berkaitan dengan hak pemanfaatan 

real estat tersebut, maka real estat dan real property dalam bahasa sehari hari sering 

dianggap sinonim. 

 

Menurut PASK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, 

Aktivitas pengembangan real estat adalah kegiatan perolehan tanah untuk kemudian 

dibangun perumahan dan atau bangunan komersial dan atau bangunan industri. Bangunan 

tersebut dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, sebagai satu kesatuan atau secara eceran 

(retail). Aktivitas pengembangan real estat juga mencakup perolehan kapling tanah untuk 

dijual tanpa bangunan. 
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2.1.8 Tarif dan Dasar Pengenaan 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 71 tahun 2008 dan perubahannya, besarnya tarif 

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya adalah pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat) adalah adalah sebesar 5% (lima persen) dari 

jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.Khusus untuk pengalihan 

rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 1% (satu persen) 

dari jumlah bruto nilai pengalihan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Sebelum UU No.36 tahun 2008 pajak penghasilan dari usaha real estate 

menggunakan tarif pajak progresif kemudian dengan adanya perubahan Undang-Undang 

maka pajak penghasilan dari usaha real estate dikenakan pajak yang bersifat final. Dengan 

adanya perubahan peraturan tersebut maka terdapat beberapa dampak yang terjadi pada PT. 

XYZ dampak tersebut dapat terlihat dalam pajak penghasilan terutang perusahaan sebelum 

dan setelah perubahan peraturan. Untuk mengerti dampak perubahan pajak penghasilan dari 

usaha real estate ini penting juga untuk mengetahui bagaimana konsep  penghasilan PT. 

XYZ. 

Perubahan peraturan yang terjadi juga dapat mengakibatkan beberapa masalah yang 

timbul, oleh karena itu penulis akan menganalisa masalah yang timbul akibat adanya 

perubahan peraturan. Selain melihat masalah yang timbul, menganalisis kelebihan dan 

kekurangan dari perubahan peraturan juga akan dilakukan oleh penulis. 

Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyusun kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

    Sumber : Penulis 

2009 : 

UU No.36 tahun 2008 

PPh Final 

2008 : 

UU No. 17 tahun 2000 

Tarif Pajak Progresif 

Real Estate 

Pajak Penghasilan 

VS 

 Pengenaan Pajak Penghasilan 

 Dampak pada pajak penghasilan terutang 

 Masalah yang timbul 

 Kelebihan dan Kekurangan perubahan peraturan 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

 Objek Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah PT.XYZ yang berada di Gedung 

Cordova Tower Lantai 7, Jalan Pasir Putih Raya I Blok E5, Jakarta Utara. PT.XYZ bergerak 

dalam bidang usaha pembangunan (real estate) dan jasa konsultasi bidang perencanaan dan 

pembangunan, serta di bidang usaha kawasan pariwisata (rekreasi), perhotelan dan sarana 

oleh raga melalui anak perusahan. 

 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Data yang dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder: 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-

sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan adalah 

data dari luar perusahaan/lembaga atau yang berasal dari tinjauan pustaka serta literatur dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal pajak, ataupun internet. 

 

 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan tinjauan secara langsung ke PT. X 

untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer, 

yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan 

informasi tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala bagian pajak. 

b. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di bagian pajak baik dengan 

mengamati kegiatannya maupun dengan meminta dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data sekunder yang akan mendukung 

penelitian ini dengan cara mengumpulkan teori-teori baik dari buku, jurnal, maupun 

literatur lainnya. 

 

 

3.3  Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. Studi deskriptif 

(descriptive study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan 

untuk melihat dan mengetahui bagaimana dampak dari adanya perubahan Undang-Undang 
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Pajak Penghasilan untuk usaha real estat pada PT XYZ. Studi deskriptif juga dilakukan 

untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu (Uma 

Sekaran: 2006). Studi deskriptif menjadi sangat penting dalam banyak situasi. Data kualitatif 

dari studi deskriptif diperoleh dengan mewawancarai pegawai pajak perusahaan akan 

membantu memahami fenomena yang terjadi, sedangkan data kuantitatif dalam hal laporan 

keuangan perusahaan adalah penting untuk studi deskriptif ini. Oleh karena itu metode 

analisis data penelitian ini adalah studi deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1      Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Pemda DKI menunjuk PT.XY sebagai Badan Pelaksanaan Pembanguan (BPP) 

Proyek yang dilakukan secara bertahap sesuai perekonomian nasional serta daya beli 

masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat di tahun 

1992 status Badan Pelaksanaan Pembangunan (BPP) Proyek diubah menjadi PT. XYZ 

sesuai dengan akta perubahan No.33 tanggal 10 Juli 1992 sehingga terjadi perubahan 

kepemilikan dan presentase kepemilikan saham, yakni 20% dimiliki oleh PT.XYZ dan 80% 

dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. Pada 2 Juli 2004 PT.XYZ memutuskan untuk melakukan 

go public dengan mengganti statusnya menjadi PT.XYZ dengan kepemilikan saham menjadi 

72% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, 18% oleh PT.XYZ dan 10% oleh masyarakat. 

 

4.2 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan PT. XYZ 
Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 penghasilan dari transaksi 

pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan atau usaha real estate merupakan objek 

PPh pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Penghasilan yang diterima dari usaha real estate 

yang dilakukan PT.XYZ selama tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2008 dikenakan tarif final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Tarif 5% dikenakan pada PT.XYZ karena seperti yang telah 

dibahas sebelumnya pada Bab II bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 71 tahun 2008 dan 

perubahannya, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha 

pokoknya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat) adalah adalah 

sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Khusus untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh 

Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

tarifnya adalah 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Oleh karena PT.XYZ 

tidak melakukan pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana maka tarif pajak 

yang dikenakan adalah sebesar 5%. 

Sesuai dengan kebijakan perusahaan pembayaran PPh dilakukan pada saat diakui 

pendapatan. Berikut adalah skema alur dimulai dari terjadinya transaksi jual beli sampai 

pelaporan SPT masa ke Kantor Pajak. 
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 Sumber: Depertemen Akuntansi dan Pajak 

 

4.2.1 Pencatatan Jurnal Akuntansi untuk Transaksi Pembelian Tanah dan/atau 

Bangunan 

Seluruh transaksi dari pembelian yang terjadi pada PT.XYZ dilakukan pembukuan oleh 

departemen akuntansi, dalam hal ini penulis ingin menggambarkan jurnal atas terjadinya 

transaksi jual beli tanah seperti yang telah diilustrasikan diatas. 

 

Ilustrasi : 

PT. XYZ,tbk melakukan transaksi jual beli dengan Mr. X untuk pembelian tanah di Puri 

Marina Permai B.3/C.49 seluas 360 m2 dengan harga jual : 

Harga Jual : 360 m2 x Rp.        5,400,000 = Rp. 1,944,000,000 

PPN  :  10 % x Rp. 1,944,000,000  = Rp.    194,400,000 +  

           Rp. 2,138,400,000 

Cara pembayaran dari ilustrasi transaksi tersebut : 

Uang Muka  : 20% Dibayarkan 1 (satu) kali 2 (dua) minggu setelah booking fee 

atau Pendaftaran 

Sisa / Pelunasan : 80% Dibayar selama 24 (dua puluh empat) kali @ 3,33% angsuran 

pertama dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang muka 

dan angsuran selanjutnya dibayarkan setiap bulan. 

 

Perincian: 

Booking Fee/ Pendaftaran Rp.50,000,000 tgl 12 Okt 2009 

Uang Muka 1 Rp.163,840,000 Tgl 26 Okt 2009 

Uang Muka 2 Rp.213,840,000 Tgl 26 Nov 2009 

Anggaran 1 Rp.71,280,000 Tgl 26 Des 2009 

Anggaran 2 Rp.71,280,000 Tgl 26 Jan 2010 

… … … 

Anggaran 24 Rp.71,280,000 Tgl 26 Nov 2011 

Pengakuan Pendapatan Pembayaran Angsuran 

Rekapan untuk pembuatan 

kasbon 

SSP 

BANK Input SSP + Slip 

dari bank SPT selesai dibuat 

TTD Direksi 

Pelaporan SPT 

Masa 

Transaksi Jual Beli antara 

PT.XYZ dengan pembeli 

tanah/bangunan 
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 Pada saat diperoleh uang dari pendapatan booking fee 

Kas Bank 50.000.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  45.454.545 

               PPN Keluaran  4.545.455 

 

 Pada saat diperoleh uang dari Uang Muka I 

Kas Bank 163.840.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  148.945.455 

               PPN Keluaran  14.894.545 

 

 Pada saat diperoleh uang dari Uang Muka II 

Kas Bank 213.840.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  194.400.000 

               PPN Keluaran  19.440.000 

 

 

 Pada saat pengakuan pendapatan 

Piutang Penjualan Tanah Bangunan 1.555.200.000  

BPP Kapling Siap Bangun 583.302.960  

Uang Muka Penjualan Properti 388.800.000  

             Pers.Tanah Reklamasi I Blok e2,e3  583.302.960 

Kapling Siap Bangun  1.944.000.000 

 

 

 Pada saat menerima angsuran 

Kas Bank 71.280.000  

  Piutang Penjualan Tanah Bangunan  64.800.000 

PPN Keluaran  6.480.000 

 

4.2.2 Pelaporan dalam SPT Tahunan 

 Dengan dikenakannya PPh final atas penghasilan yang diterima dari usaha penjualan 

tanah dan bangunan pada PT.XYZ,tbk maka penghasilan yang dimaksudkan tersebut tidak 

boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang diterima oleh PT. XYZ,tbk yang tidak 

final. Atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang 

dikenakan final menurut Undang-Undang pasal 4 ayat (2) maka PT.XYZ,tbk wajib 

melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak badan pada formulir 1771-IV yang berisi 

penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek 

pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 pasal 9 ayat (1) 

Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sesuai dengan 

peraturan tersebut PT.XYZ, tbk biasanya melaporkan SPT tahunannya pada bulan April. 
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4.3 Analisis Pengaruh Perubahan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan Bangunan PT. XYZ,tbk 

4.3.1 Rekonsiliasi atau Koreksi Fiskal 

 Karena ada perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan maka pendapatan usaha di 

koreksi fiskal negatif sebesar Rp.269.252.914.500 karena didalam penghasilan tersebut 

terdapat penghasilan dari usaha real estat yang dikenakan PPh Final. Beban pokok dikoreksi 

positif sebesar Rp. 94.026.781.276 karena beban pokok tersebut langsung berhubungan atau 

digunakan untuk mendapatkan pendapatan usaha real estat dan pendapatan usaha lain yang 

bersifat final. Beban Langsung. Koreksi positif sebesar Rp.19.571.276.448 dikoreksi positif 

karena beban tersebut berhubungan dengan penghasilan final dan Koreksi negatif pada 

beban gaji dan upah terjadi karena perusahaan membuat anggaran untuk bonus, anggaran 

tersebut akhirnya dikoreksi positif sedangkan realisasi atas bonus tersebut dikoreksi negatif. 

Koreksi positif pada beban penjualan untuk promosi dan penjualan sebesar 

Rp.8.355.625.799 karena didalamnya terdapat promosi untuk penjualan tanah yang bersifat 

final, sedangkan sebesar Rp.137.110.194 yang dapat diakui sebagai beban promosi dan 

penjualan menurut pajak digunakan untuk beban promosi penjualan dan media cetak untuk 

penghasilan selain tanah yang tidak dikenakan PPh Final. Koreksi fiskal Rp.66.018.847.122 

karena beban tersebut tidak dapat diakui menurut perpajakan dan Rp.1.063.172.366 karena 

jumlah tersebut merupakan anggaran yang dibuat perusahaan untuk manfaat karyawan. 

Penghasilan (beban) lain-lain dikoreksi karena terdapat penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak dan beban yang tidak dapat diakui secara pajak. 

                Sumber : Departemen Akuntansi dan Pajak  

 
UU No.36 2008 

 
R/L koreksi  

R/L Fiskal 

 
Komersil Positif  Negatif  

 
FINAL 

NON 

FINAL   
  

 
  

   
  

PENDAPATAN USAHA 269,252,914,500  19,367,643,483  
 

 269,252,914,500 19,367,643,483  

 
  

   
  

BEBAN POKOK (94,026,781,276) 
 

 94,026,781,276 
 

--  

BEBAN LANGSUNG (16,159,312,532) (27,354,422,172) 

  

19,571,276,448 

  

                  2,852,041,355  (28,667,236,745) 

BEBAN POKOK DAN BEBAN LANGSUNG (110,186,093,808) (27,354,422,172) 
  

  

 
  

   
  

LABA KOTOR 159,066,820,692  (7,986,778,689) 
  

(9,299,593,262) 

 
  

   
  

BEBAN USAHA   
   

  

Penjualan (8,355,625,799) (137,110,194)  8,355,625,799 
 

(137,110,194) 

Umum dan Administrasi (65,252,496,566) (3,018,030,675)  66,018,847,122  1,063,172,366 (3,314,852,484) 

Jumlah Beban Usaha (73,608,122,365) (3,155,140,869) 
  

(3,451,962,678) 

 
  

   
  

LABA USAHA 85,458,698,327  (11,141,919,558) 
  

(12,751,555,940) 

 
  

   
  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – 

BERSIH 
83,007,439,070  (221,262,669)  23,038,746,161 104,780,516,735   (45,033,086,495) 

 
  

   
  

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 168,466,137,397  (11,363,182,227) 
  

(57,784,642,435) 
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4.3.2 Perbandingan Beban Pajak Secara Nominal  

Tabel Perbandingan Nominal 

 UU No.36 Tahun 2008 UU No.17 Tahun 2000 

Laba Fiskal Rp(11.992.321.565) Rp77.260.552.978 

PPh Terutang NIHIL Rp21.632.954.883 

PPh Final   

5% x 249.858.768.220 Rp12.492.938.411 -- 

10% x 19.412.788.380 Rp1.941.278.838 Rp1.941.278.838 

Total Pajak Rp14.434.217.249 Rp23.574.243.721 

Selisih Rp9.140.026.472  

 Sumber : PT XYZ, diolah 

 Dilihat dari laba rugi (lampiran 1) atas adanya perubahan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan baru No.36 tahun 2008 dimana Undang-Undang sebelumnya No.17 tahun 2000 

terlihat perbedaan yang signifikan atas pajak penghasilan terutang PT XYZ. Akibat adanya 

perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Maka Pajak Penghasilan terutang PT XYZ 

pada tahun 2009 menjadi NIHIL sedangkan jika tidak terjadi perubahan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan maka PPh Terutang PT XYZ adalah sebesar Rp21.632.954.883. Hal ini 

disebabkan besarnya penghasilan real estat yang dikoreksi fiskal negatif karena merupakan 

penghasilan yang dikenakan PPh Final yang pada akhirnya membuat laba sebelum pajak 

menjadi negatif. Walaupun PPh terutang perusahaan nihil tetapi perusahaan tetap memiliki 

kewajiban pajak yaitu PPh Final. PPh Final perusahaan sebesar Rp.14.434.217.249, tarif 5% 

untuk PPh Final atas usaha real estat dan tarif 10% atas sewa dan PPh Final jika tidak ada 

perubahan Undang-Undang sebesar Rp.1.941.278.838 dengan tarif 10% atas sewa. Jika 

dilihat dari total pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan maka terdapat selisih 

Rp9.140.026.472 (Rp23.574.243.721- Rp14.434.217.249). Dari data tersebut dapat 

dikatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan karena total yang dibayarkan lebih 

kecil akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

 

 

4.3.3 Perbandingan Beban Pajak Berdasarkan Presentase Penghasilan Neto 

Penurunan beban pajak penghasilan PT XYZ disebabkan beberapa hal berikut: 

1. Pada saat penerapan PPh tidak final, perhitungan pajak didasarkan atas penghasilan neto 

dikalikan tarif progresif. Penghitungan dengan penghasilan neto secara aktual akan 

menghasilkan profit margin sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Perhitungan profit 

margin sebesar 29% berasal dari: 

Profit margin: laba sebelum pajak penghasilan  =  77.260.552.978 

                        Pendapatan                  270.611.128.715 

  

2. Pada saat penerapan final, penghitungan pajak didasarkan atas penghasilan bruto 

dikalikan tarif final sebesar 5% (lima persen). Dengan tarif pajak 5% dikalikan 

penghasilan bruto, PT XYZ seolah-olah memiliki profit margin sebesar 17,86% diperoleh 

dari: 

Tarif PPh Final x Penghasilan Bruto = Tarif Umum x Penghasilan Neto 

5% x Penghasilan Bruto = 28% x Penghasilan Neto 

Penghasilan Neto = [ (5% ÷ 28%) x 100% ] x Penghasilan Bruto 
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Penghasilan Neto = 17,86% x Penghasilan Bruto 

 Penghasilan neto yang merupakan dasar pengenaan PPh tidak final merupakan 

penghasilan usaha bersih dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut 

peraturan perpajakan yang berlaku, yang berarti sama dengan pengertian profit margin. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tarif sebesar 5% yang dikenakan dari penghasilan bruto 

usaha real estat yang dikenakan tarif final akan sama dengan pengenaan tarif progresif 

pasal 17 UU No.36 tahun 2008, yaitu 28% terhadap penghasilan neto sebesar 17,86% 

pada pengenaan PPh yang tidak bersifat final. 

 Dengan kata lain, wajib pajak akan membayar PPh yang sama besar baik pada saat 

dikenakan PPh yang bersifat final maupun pada saat dikenakan PPh yang tidak bersifat 

final ketika profit margin dari usaha real estat tersebut sebesar 17,86% (tujuh belas koma 

delapan puluh enam persen). Pada saat wajib pajak memperoleh profit margin diatas 

17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam persen), maka pengenaan PPh yang 

bersifat final akan memberikan pengaruh pembayaran PPh yang lebih kecil bagi wajib 

pajak, begitu pula sebaliknya apabila wajib pajak memperoleh profit margin dibawah 

17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam persen) maka pengenaan PPh yang 

bersifat final akan memberikan pengaruh pembayaran PPh yang lebih besar bagi wajib 

pajak. 

 PT XYZ memiliki profit margin diatas 17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam 

persen) yaitu sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Hal inilah yang menyebabkan 

pajak terutang PT XYZ ketika penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final 

lebih kecil bahkan NIHIL jika dibandingkan pada saat penghasilan dari usaha real estat 

dikenakan PPh Final. Hal ini juga yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar pada akhir tahun pada saat penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final 

sebesar Rp14.434.217.249lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus 

dibayar pada akhir tahun pada saat penghasilan usaha jasa real estat dikenakan PPh tidak 

Final yaitu sebesar Rp23.574.243.721 

 

4.4 Analisis Permasalahan Perpajakan Pada PT.XYZ Akibat Perubahan Peraturan 

Pajak Penghasilan (PPh) Atas Usaha Real Estat 

Analisis Permasalahan Perpajakan Yang Pada PT XYZ Akibat Perubahan Pajak 

Penghasilan (PPh) Atas Usaha Real Estat 

 Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada usaha real estat yang terdapat 

dalam UU No.36 tahun 2008 menyebabkan penghasilan atas usaha real estat dikenakan tarif 

final. Perubahan pengenaan tarif pajak tersebut tentu saja menimbulkan berbagai 

permasalahan yang timbul. Permasalahan terdapat dalam administrasi perpajakan. Terdapat 

berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No.36 tahun 2008 ini, contohnya seperti:  

a. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. Pada saat terjadinya perubahan Undang-Undang PPh yang menyebabkan 

penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan PPh final tidak ada 

peraturan yang menjelaskan apakah SSP harus dibuat persatu konsumen atau dibuat untuk 
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keseluruhan. Tidak adanya peraturan tersebut membuat PT XYZ pada awal perubahan 

Undang-Undang PPh yaitu tahun 2009 melakukan pembuatan SSP secara keseluruhan 

dalam setiap bulannya, jadi seluruh pendapatan dari berbagai konsumen hanya dibuatkan 

dalam satu SSP. Masalah kemudian timbul ketika konsumen ingin membuat sertifikasi atas 

tanah atau bangunan yang telah dibelinya, hal ini dikarenakan ketika seseorang ingin 

membuat sertifikasi atas tanah atau bangunan yang mereka beli ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah bukti dari surat setoran pajak yang digunakan 

sebagai bukti bahwa konsumen telah melakukan pembayaran pajak untuk pembelian tanah 

atau bangunan tersebut. 

b. Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) 

Bagi wajib pajak badan, termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang: 

a) Melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 

2009 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, 

kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan 

b) Penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang 

bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. 

Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana disebut diatas tidak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dan Pengalihan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang 

dibuktikan dengan surat keterangan bebas pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat 

final. 

SKB menjadi permasalahan karena pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: 

SE-80/PJ/2009 (lihat lampiran III) mewajibkan beberapa hal yang harus dicantumkan 

dalam permohonan SKB diantaranya: 

a) NPWP pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali 

berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak memiliki NPWP; 

b) Nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang 

tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB); 

c) Dalam terjadi perubahan PPJB sehingga WP badan real estat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat 

diterbitkan apabila WP Badan real estat dapat membuktikan bahwa penghasilan 

dari perubahan PPJB tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak 

Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. 

Menurut peraturan hanya dibutuhkan 3 hal tersebut tetapi pada kenyataanya dalam 

melakukan permohonan SKB dibutuhkan beberapa hal lain yang harus dicantumkan seperti 

contohnya berita acara. Dengan adanya persyaratan lain yang harus dicantumkan juga dalam 

permohonan SKB pada akhirnya menyulitkan PT XYZ untuk melakukan permohonan SKB. 

Kesulitan muncul ketika konsumen membeli tanah dan/atau bangunan tersebut jauh 

beberapa tahun yang lalu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 
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baru. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari arsip dari berita acara yang dibutuhkan 

untuk dijadikan syarat permohonan SKB. 

  

4.5      Keuntungan dan Kerugian Dalam Pengenaan PPh Final 

Dengan adanya Undang-Undang tentang pajak penghasilan baru yaitu Undang-

Undang No.36 tahun 2008 pengganti Undang-Undang No.17 tahun 2000 yang menyebabkan 

penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final maka terdapat keuntungan dan 

kerugian. Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian Akuntansi dan Pajak PT XYZ, 

pengenaan PPh Final atas penghasilan dari usaha real estat lebih banyak  memberikan 

keuntungan dari pada kerugian jika dibandingkan dengan pengenaan PPh tidak final. Berikut 

ini adalah uraian mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh: 

Keuntungan dalam pengenaan PPh Final: 

1. Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang 

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui cara perhitungan PPh Final dan PPh 

tidak final dapat terjadi perbedaan yang kontras. Dalam perhitungan PPh tidak final, 

beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus dilakukan 

dengan mengalikan tarif progresif dengan laba usaha menurut fiskal. Sementara, 

untuk menghitung beban pajak penghasilan dengan menggunakan peraturan baru 

yaitu PPh Final maka untuk mendapatkan jumlah PPh terutang hanya dengan 

mengalikan pendapatan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/banguan 

dengan tarif Final yaitu 5% (lima persen). Oleh karena itu perhitungan PPh Final 

menjadi lebih mudah dan tidak rumit karena tidak membutuhkan perhitungan dari 

unsur lainnya seperti tidak lagi diharuskan mencari laba usaha untuk dikalikan tarif 

pajak penghasilan. 

2. Perusahaan tidak harus diberatkan dengan cicilan PPh pasal25. Jika dilihat dalam 

analisis sebelumnya dimana dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan maka 

total pajak penghasilan terutang PT XYZ menjadi NIHIL. Pajak penghasilan terutang 

NIHIL tersebut membuat PT XYZ tidak diharuskan untuk membayar cicilan PPh 

pasal 25. Hal ini menjadi sangat menguntungkan dalam segi arus kas perusahaan 

karena seperti yang kita lihat jika tetap menggunakan UU No.17 tahun 2000 maka 

PT XYZ memiliki kewajiban cicilan pajak sebesar Rp. 1.802.746.240 setiap 

bulannya. Sebenarnya hal tersebut memberatkan perusahaan karena setiap bulannya 

perusahaan harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk cicilan pajak 

sedangkan pada kenyataannya pendapatan pada bulan tersebut belum tentu 

mencukupi besar untuk membayar cicilan pajak tersebut. Selain itu cicilan pajak 

dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan pada tahun depan akan memiliki 

penghasilan atau income yang sama atau bahkan lebih padahal pada kenyataanya 

sulit untu mendapatkan pendapatan yang stabil atau bahkan lebih pada setiap tahun 

mendatang. Oleh karena itu dengan tidak adanya cicilan pajak maka akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan. 

3. Cash outflow menjadi lebih kecil 

Menyambung penjelasan sebelumnya karena tidak diharuskannya membayar cicilan 

pajak setiap bulannya maka perusahaan tidak harus mengeluarkan sejumlah uang 

setiap bulannya, hal tersebut akan mengurangi arus kas keluar perusahaan. 
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Kelemahan dalam pengenaan PPh Final: 

Pada awal terjadinya perubahan peraturan perusahaan mengalami banyak kesulitan, 

karena banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan oleh perusahaan selain itu kelemahan 

dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang usaha real estat menjadi final 

adalah masih banyaknya hal-hal yang sehubungan dengan perubahan tersebut yang belum 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Ketentuan Menteri Keuangan (KMK). 

Hal tersebut menyebabkan dalam penerapan peraturan tersebut banyak terjadi kendala atau 

masalah yang dihadapi perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dalam 

hal pembuatan SSP ataupun dalamhal ketentuan untuk mengajukan SKB. 

Secara garis besar pengenaan PPh Final atas penghasilan jasa konstruksi sangat 

menguntungkan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, perusahaan sangat 

merasa diuntungkan dengan adanya perubahaan peraturan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan tersebut. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan diterapkannya pajak 

penghasilan real estat menjadi objek PPh Final maka memberikan keuntungan bagi 

Perusahaan karena Total Pajak Penghasilan yang dibayarkan mengalami penurunan 

Rp9.140.026.472 (Rp23.574.243.721- Rp14.434.217.249). Dengan penurunan tersebut dapat 

dikatakan arus kas keluar atau kas outflow perusahaan turun atau lebih kecil sebesar 

Rp9.140.026.472. Selain itu perusahan juga tidak diharuskan membayar cicilan pajak 

sebesar Rp. 1.802.746.240 setiap bulannya maka sejumlah uang tersebut pada akhirnya dapat 

dialokasikan oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada karyawan yang memiliki 

kinerja baik, sehingga dengan adanya insentif tersebut karyawan akan semakin giat dan 

tekun dalam bekerja. Dengan hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan 

yang akan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 

 

V.  PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1.  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. 

 

2. 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.  
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3. Terdapat berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, antara lain: 

 Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) 

 

4. Keuntungan dalam pengenaan PPh Final adalah : 

 Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang. 

 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. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan terhadap pembahasan dan kasus pada PT XYZ 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus tetap menjaga profit margin hal tersebut dapat dilakukan dengan 

meningkatkan pendapatan dari usaha diluar real estat atau dapat juga dilakukan 

dengan menurunkan beban yang berhubungan dengan usaha real estat. 

 

2. Perusahaan harus tetap menyimpan seluruh dokumen-dokumen dengan baik selama 

10 tahun agar ketika dokumen tersebut dibutuhkan dapat dengan mudah digunakan. 

Seperti berita acara yang dibutuhkan untuk syarat Surat Keterangan Bebas 

Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) jika berita acara tersebut disimpan dengan 

baik hal maka hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. 

 

3. Perusahaan diharapkan tanggap dan kritis, seperti ketika terjadi permasalahan pada 

Surat Setoran Pajak dan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan 

diharapkan perusahaan mengajukan surat ke Direktorat Jendral Pajak untuk membuat 

aturan yang jelas agar permasalahan yang terjadi pada PT XYZ tidak akan terjadi 

lagi dikemudian hari. 
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LAMPIRAN I 

  
Tabel 4.7 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2009 

  
UU No.36 2008 UU No.17 tahun 2000 

  
R/L koreksi  

R/L Fiskal 
R/L koreksi  

R/L Fiskal 

  
Komersil Positif  Negatif  Komersil Positif  Negatif  

  
FINAL  NON FINAL 

  
    

  
  

  
  

   
  

   
  

PENDAPATAN USAHA 269,252,914,500  19,367,643,483  
 

 269,252,914,500 19,367,643,483  288,620,557,983     17,415,198,579 269,566,722,888  

  
  

   
  

   
  

BEBAN POKOK (94,026,781,276) 
 

 94,026,781,276 
 

--  (94,026,781,276) 
  

(94,026,781,276) 

BEBAN LANGSUNG (16,159,312,532) (27,354,422,172)  19,571,276,448  2.852.041.355  (28,667,236,745) (43,513,734,704)  14.885.066.876   2.852.041.355 (32.085.484.893) 

BEBAN POKOK DAN BEBAN LANGSUNG (110,186,093,808) (27,354,422,172) 
  

 (28,667,236,745) (137,540,515,980) 
  

(126,148,226,169) 

  
  

   
  

   
  

LABA KOTOR 159,066,820,692  (7,986,778,689) 
  

(9,299,593,262) 151,080,042,003  
  

143,454,456,719  

BEBAN USAHA   
   

  
   

  

Penjualan (8,355,625,799) (137,110,194)  8,355,625,799 
 

(137,110,194) (8,492,735,993) 
  

(8,492,735,993) 

Umum dan Administrasi (65,252,496,566) (3,018,030,675)  66,018,847,122  1,063,172,366 (3,600,023,936) (68,270,527,241) 10.588.162.033   1.063.172.366 (58,745,573,574) 

Jumlah Beban Usaha (73,608,122,365) (3,155,140,869) 
  

(3,737,134,130) (76,763,263,234) 
  

(67,238,273,576) 

  
  

   
  

   
  

LABA USAHA 85,458,698,327  (11,141,919,558) 
  

(13,036,727,392) 74,316,778,769  
  

76,216,147,151 

  
  

   
  

   
  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH 83,007,439,070  (221,262,669) 
 

(23,038,746,161) 
104,780,516,735   1,044,405,827 82,786,176,401  

 

(23,038,746,161) 
104,780,516,735  1,044,405,827  

  
  

   
  

   
  

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 168,466,137,397  (11,363,182,227) 
  

(11,992,321,565) 157,102,955,170  
 

  77,260,552,978 

PPh terutang 28% 
   

 -- 
   

21,632,954,883 

           

           

           

PPh pasal 25 terhutang setahun 
    

(11,992,321,565) 
   

21,632,954,883 

PPh pasal 25 terhutang sebulan 
        

1,802,746,240  
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