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ABSTRACT 

 Crisis of Economic from almost countries in the world is the mostly reason for 

this research which the higher prices and high level of inflation are caused of this 

problem. Fixed assets revaluation of company might be needed to understanding the 

fairness of financial report, especially connected with expenses which caused by using 

assets with income. 

 The aim of the research is to know the effects of fixed assets revaluation toward 

the tax income which paid by PT X and financial performance of that company. 

The data which are collected, Balance Sheet and Income Statement, were analyzed to 

know the effects of fixed assets revaluation to the tax income and financial of the 

company in that revaluation period (2005) 

 From the result of the research, it can be concluded that fixed assets revaluation 

in PT X shows that was a positive effect toward the tax income company. In the contrary, 

the result also shows fixed assets revaluation profitable to the company because the tax 

income that should be paid become decreased, even though it’s not high enough but the 

financial report shows that is appropriate and accurate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perubahan di bidang ekonomi dan nilai tukar mata uang yang begitu cepat baik 

nilai tukar mata uang asing maupun nilai tukar mata uang rupiah terhadap barang- barang 

konsumsi dan produksi , menuntut pemerintah dan perusahaan untuk senantiasa melihat 

dan merencanakan masa depan secara teliti dan hati-hati. 

 Nilai tukar uang rupiah cenderung mengalami penurunan terhadap nilai mata 

uang asing dan terhadap nilai barang konsumsi dan barang produksi dari waktu ke 

waktu, yang disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah secara perlahan-lahan maupun yang 

disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan dengan melakukan 

devaluasi nilai rupiah, menyebabkan nilai barang atau aktiva terutama aktiva tetap yang 

tercatat dalam neraca perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai pasar yang 

sesungguhnya atau nilai pasar yang wajar, karena nilai aktiva tetap yang tercantum 

dalam neraca tersebut dicatat menggunakan nilai pendekatan saat aktiva tetap tersebut 

dibeli atau diperoleh. 

 Perbedaan antara nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan nilai perolehan yang tercatat dalam neraca perusahaan seringkali 

demikian besarnya sehingga dapat menimbulkan intepretasi yang salah terhadap nilai 

kekayaan suatu perusahaan maupun terhadap kinerja  perusahaan tersebut. 

 Suatu kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk melakukan revaluasi atas 

aktiva tetap yang dimiliki adalah aspek perpajakan dari revaluasi aktiva tetap yang 
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dimiliki, perusahaan akan memperoleh selisih nilai lebih atas aktiva tetap yang 

direvaluasi yang secara ketentuan perpajakan di Indonesia selisih lebih karena revaluasi 

aktiva tersebut dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomisnya diterima atau 

diperoleh wajib pajak sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.  

 Bagi dunia  usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa harus 

memperoleh imbalan secara langsung. Sehingga dalam hal membayar pajak, banyak 

perusahaan yang mengupayakan agar pengeluaran untuk membayar pajaknya menjadi 

serendah mungkin melalui perencanaan pajak (tax planning ). Tujuan dari perencanaan 

pajak adalah mengefisienkan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (tax 

avoidance) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan, salah satu cara penerapan 

perencanaan pajak yang relevan untuk dilakukan di dunia usaha saat ini adalah melalui 

kebijakan akuntansi revaluasi aktiva tetap yang mengacu pada Keputusan Menteri 

Keuangan No.79/ PMK.03/ 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-12/ PJ./ 

2009 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. 

Dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, selisih posisi keuangan dapat mencerminkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu perusahaan dapat menghemat 

pengeluaran pajaknya. 

 Pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2009 yang 

mencapai Rp.726,3 triliun, yang berarti naik sebesar Rp.117 triliun atau sekitar 19,2% 

dari APBN-P 2008.  

  Usaha penghematan pajak oleh pihak perusahaan dapat dilakukan dengan 

cara penyelundupan pajak (tax evasion ) dan penghindaran pajak (tax avoidance). 
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Sedangkan penyelundupan pajak menurut  Harry Graham Balter, sebagaimana dikutip 

oleh Moh.Zain (2003 : 49) dalam Manajemen Perpajakan mengandung arti ” usaha yang 

dilakukan oleh wajib pajak , berhasil ataupun tidak, untuk mengurangi atau sama sekali 

menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran 

terhadap perundang-undangan perpajakan ”. Penghematan pajak dengan cara 

meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan 

beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam, selain tidak sejalan 

dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran 

hukum. Walaupun kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan 

kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa tax avoidance adalah 

perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak 

secara jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Yang akan menyebabkan adanya selisih antara potensi pajak dan 

realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai kerugian pajak (tax losses) yang dapat terdiri 

dari kerugian karena aparat pajak , dan kerugian karena wajib pajak. 

 Pokok masalah yang dihadapi perusahaan terhadap selisih nilai akibat revaluasi 

aktiva tetap yang dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat 

dikenakan pajak penghasilan di Indonesia membuat para pimpinan perusahaan untuk 

tidak melakukan revaluasi aktiva tetap, sehingga banyak perusahaan yang telah lama 

beroperasi di Indonesia yang memiliki nilai buku aktiva tetap sebesar nol  Rp. ,sementara 

aktiva tetap tersebut secara teknis masih dalam kondisi yang sangat baik dan masih dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan barang produksi, hal ini dapat  menimbulkan 

perhitungan harga pokok yang kurang realistis, karena harga pokok barang yang akan 
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dijual akan menjadi sangat murah karena dalam unsur harga pokok tidak lagi dibebankan 

biaya penyusutan dari aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi. 

 Perhitungan harga pokok yang tidak tepat akan menyebabkan perhitungan kena 

pajak juga salah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya 

perhitungan pajak penghasilan badan 

 Pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan telah beberapa kali mengeluarkan 

peraturan yang mengatur tentang revaluasi aktiva tetap disertai dengan insentif 

perpajakan terhadap selisih lebih yang diakibatkan oleh revaluasi aktiva tetap tersebut, 

mulai dari pengenaan pajak penghasilan sebesar nol persen atas selisih revaluasi aktiva 

tetap sampai dengan pengenaan pajak dengan tarif terendah yang semuanya itu 

dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat terangsang untuk melakukan revaluasi 

aktiva tetap yang dimiliki sehingga dapat lebih mencerminkan nilai pasar yang wajar. 

 Masalah pokok yang timbul adalah apakah dengan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang mengatur tentang ketentuan revaluasi aktiva tetap beserta fasilitas 

perpajakan yang ditawarkan pemerintah tersebut dapat merangsang para pengusaha 

untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya dan bagaimana pengaruh yang diakibatkan 

oleh revaluasi aktiva tetap tersebut terhadap besarnya pajak penghasilan badan. 

 Dengan demikian penulis melakukan penelitian dan melakukan berbagai analisa 

terhadap ketentuan-ketentuan dan perhitungan-perhitungan mengenai revaluasi aktiva 

tetap pada  perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang culup besar jumlahnya. PT X 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar, dimana industri 

yang tergolong besar tersebut sangat bergantung kepada aktiva tetap dalam menjalankan  

kegiatan operasional sehari-hari. Dengan adanya pengaruh penggunaan aktiva tetap yang 

sangat besar, penulis ingin mengetahui dampak dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap 
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pada aktiva tetap perusahaan terhadap PPh terhutang perusahaan dan kinerja PT.X .Oleh 

karena itu penulis kemudian membuat skripsi yang berjudul Implikasi Revaluasi 

Aktiva Tetap terhadap Pajak Badan serta Dampaknya pada Kinerja Keuangan PT 

X, sehingga dengan penelitian dan analisa-analisa ini diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan tersebut diatas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Perubahan di bidang ekonomi dan nilai tukar mata uang yang sangat cepat 

2. Nilai tukar rupiah yang cenderung menurun terhadap nilai mata uang asing dan 

terhadap nilai barang konsumsi serta barang produksi 

3. Timbulnya intepretasi yang salah terhadap nilai kekayaan suatu perusahaan 

akibat perbedaan antara nilai pasar dari aktiva tetap perusahaan dengan nilai 

perolehan yang tercatat dalam neraca perusahaan 

4. Adanya pengenaan pajak final terhadap selisih dari penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan 

5. Kesalahan perhitungan pajak penghasilan badan akibat perhitungan harga pokok 

yang tidak tepat 

6. Adanya kebijakan-kebijakan pmerintahan dan fasilitas perpajakan yang mengatur 

tentang ketentuan revaluasi aktiva tetap. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang 

diangkat untuk dibahas pada skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan tax planning melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT 

X? 

2. Bagaimana perlakuan dan perhitungan PPh PT.X atas selisih revaluasi aktiva 

tetap dengan menggunakan PMK no.486/PMK.08/2002 dan dengan 

menggunakan KMK no.79/KMK.03/2008 ? 

3. Adakah penghematan PPh terutang PT.X sebagai akibat dari pelaksanaan 

revaluasi aktiva tetap ? 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi atas revaluasi aktiva tetap PT.X ? 

5. Bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap pada kinerja PT.X ? 

6. Implikasi serta usulan apa saja yang signifikan dalam menentukan kebijakan 

revaluasi ? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, peneliti 

membatasi masalah penelitian ini yaitu 

1. Perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT X pada 

tahun 2005 dengan menggunakan peraturan perpajakan di tahun 2002 dan 

peraturan perpajakan di tahun 2008 

2. Pengaruh revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT X terhadap penghematan 

PPh terutang PT X dan kinerja perusahaan  

3. Periode yang dibahas dalam penelitian ini adalah pada periode revaluasi 

terakhir (2005) dimana revaluasi tersebut dilakukan 5 (lima) tahun sekali oleh 

PT X. 
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4. Dengan keterbatasan penulis akan akses terhadap laporan keuangan PT X 

sebagai data sekunder, peneliti hanya membandingkan laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi PT X sebelum dan setelah dilakukannya 

revaluasi aktiva tetap berdasarkan data yang tersedia 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan 

maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap pada PT.X. 

2. Mengetahui perbadaan perlakuan dan perhitungan PPh PT.X atas selisih revaluasi 

aktiva dengan menggunakan PMK no.486/KMK.08/2002 dan dengan 

menggunakan KMK no.79/PMK.03/2008 

3. Mengetahui berapa besar penghematan PPh terhutang PT.X akibat adanya 

revaluasi aktiva tetap 

4. Mengetahui perlakuan akuntansi atas revaluasi aktiva tetap PT.X 

5. Mengetahui dampak revaluasi aktiva tetap terhadap kinerja PT.X 

6. Menganalisis implikasi kebijakan revaluasi terhadap entitas usaha serta 

mengevaluasi kebijakan pajak tersebut. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut : 

1. Akademik 
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Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, 

sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan 

perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva dan menerapkannya di lapangan. 

2. Perusahaan 

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar perusahaan melakukan tax 

planning tehadap kegiatan tersebut untuk memperhitungkan dampak positif dan 

negatif nya bagi perusahaan, termasuk mempelajari ketentuan yang berlaku pada 

saat revaluasi aktiva tetap  . 

3. Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 

dalam memasyarakatkan Peraturan Perpajakan tahun 2009 dan konsep 

perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap di lingkungan dunia usaha. 

 

1.7  Sistematika Penulisan Skripsi  

 Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian ini tentunya 

dibutuhkan sebuah sistematika sebagai kerangka untuk membuat laporan hasil penelitian. 

 Sistematika yang dimaksudkan adalah : 

Bab I  Pendahuluan 

 Dalam bab ini diungkapkan mengenai latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II  Landasan Teori 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

tinjauan umum mengenai pajak penghasilan, perncanaan pajak, strategi serta aspek- 

aspek perencanaan pajak, proyeksi pajak  dan kebijakan akuntansi untuk perlakuan pajak 

dari perusahaan . Revaluasi aktiva tetap pada perusahaan serta metode-metode nya juga 

di bahas pada bab ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

 Dalam bab ini akan dijelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, dan populasi dan sampel penelitian. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah hasil temuan penting dari sebuah 

penelitian. Bagian penting yang menjadi inti dari penelitian ini adalah pengaruh 

perencanaan  pajak melalui revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan pada 

PT. X dan dampak revaluasi aktiva tetap terhadap kinerja PT. X. 

 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan penelitian atas dampak revaluasi aktiva tetap terhadap 

pajak perusahaan dan kinerja pada PT. X. Selanjutnya diberikan saran-saran kepada 

pihak terkait, termasuk keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Hampir seluruh kehidupan manusia dan bisnis saat ini, dipengaruhi oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut seringkali 

cukup berarti, sehingga bagi para pelaku bisnis, komponen pajak merupakan komponen 

yang harus mendapatkan perhatian serius karena merupakan faktor menentukan bagi 

lancarnya suatu bisnis. 

Pengertian pajak itu sendiri, menurut Soemitro (1977), seperti yang diuraikan dalam 

Dasar- dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan  adalah sebagai berikut: “Pajak adalah 

perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang 

memenuhi syarat yang ditentukan Undang- undang unuk membayar sejumlah uang ke 

kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung 

apat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan 

pembangunan) dan digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk 

mencapai tujuan diluar bidang keuangan.  

Pasal UU KUP menyebutkan 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 kemakmuran rakyat. Maka pajak secara garis 

besar mengandung unsur : 

a. Kontribusi wajib (membayar uang) 

b. Terutang oleh orang atau Badan 

c. Sifatnya memaksa 

d. Diatur melalui Undang-Undang 

e. Tidak ada balas jasa secara langsung 
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f. Digunakan untuk keperluan Negara 

g. Untuk kemakmuran rakyat 

Selanjutnya, di dalam Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dijelaskan 

bahwa secara teoritis pajak mempunyai dua fungsi, yakni : 

1. Fungsi Penerimaan (budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. 

2. Fungsi Mengatur (regulair) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh 

dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga 

konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang 

mewah dan rokok. 

 

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (PPh) menurut pasal 1 adalah yang dikenakan terhadap 
subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 
Pajak atas penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan 
melekat pada subyeknya Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subjektif. Subjek 
pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan baik 
subjek pajak orang pribadi maupun badan. 

 
 

Pajak Penghasilan Sebagai Pajak Subjektif 

Pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Kewajiban pajak subjektif orang 

pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, dimulai pada 
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saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. 

Pajak Penghasilan Sebagai Pajak Langsung 

Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada 

wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan / SPT Pajak atau Kohir yang 

dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. 

Pajak Penghasilan Sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara 

Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang wewenang pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pajak negara, dimana pengaturannya terdapat 

dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Sebagai pajak langsung maka Pajak 

Penghasilan tersebut menjadi beban atau tanggungan  wajib pajak yang bersangkutan 

atau beban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pembayaran Pajak 

Penghasilan merupakan suatu kewajiban bagi orang pribadi yang pemenuhannya dapat 

dipaksakan karena diatur dengan Undang-Undang. Sebagian penghasilan yang mereka 

peroleh dalam suatu tahun pajak dipungut oleh negara dalam rangka melaksanakan 

pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. 

 

 

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Pasal 1 UU PPh mengatur bahwa sesorang atau sesuatu dapat dikenakan PPh 

jika memenuhi dua syarat yaitu syarat Subjek dan syarat Objek. Artinya pajak 

penghasilan hanya dikenakan terhadap mereka yang menurut UU ditetapkan sebagai 
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subjek pajak (syarat subjek)dan dalam tahun pajak menerima atau memperoleh objek 

pajak (syarat objektif). 

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang dituju oleh Undang-Undang untuk 

dikenakan pajak (Pasal 1 UU PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif. 

Artinya untuk dapat mengenakan pajak penghasilan (PPh) harus dilihat dulu kondisi 

subjeknya pertama kali. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak 

adalah : 

1. Orang Pribadi, 

Orang pribadi yaitu orang yang dilahirkan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari  183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai 

niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

Warisan sebagai subjek pajak pengganti yaitu subjek pajak orang pribadi 

meninggal dunia maka warisan yang ditinggalkannya menjadi subjek pajak 

pengganti.  

Jika Subjek pajak Orang Pribadi meninggalkan warisan yang diberikan 

penghasilan, kewajiban subjektif dari Wajib Pajak yang meninggal masih ada, 

dengan warisan tersebut dianggap sebagai subjek pajak pengganti sampai warisan 

tersebut dibagi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c Pajak Penghasilan. Jadi 

tujuan warisan yang belum terbagi dijadikan sebagai Subjek Pajak adalah agar 

kewajiban perpajakannya tidak terhenti dengan meninggalnya Subjek Pajak . 

Warisan dimulai saat warisan yang belum terbagi itu timbul, berakhir pada saat 

warisan itu sudah dibagi kepada ahli waris. 
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3. Badan, 

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, 

Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, Ormas, Orsospol, atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha badan lainnya 

termasuk reksa dana. 

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 terdapat perubahan badan adalah 

sekumpulan dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

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

dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi  kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

BUMN/D merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan 

bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh peng 

hasilan merupakan Subjek Pajak. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 BUT adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di 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, yang untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa  
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1. Tempat kedudukan manajemen 

2. Cabang perusahaan 

3. Gedung kantor 

4. Pabrik 

5. Bengkel 

6. Gudang 

7. Ruang untuk promosi dan penjualan 

8. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam 

9. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

10. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau perhutanan 

11. Proyek konstruksi instalasi atau proyek rakitan 

12. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan. 

13. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas 

14. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia. 

15. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet. 

Bagi Negara yang mempunyai Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran 

Pajak Berganda – P3B) dengan Indonesia, pengertian BUT ( permanent 

establishment ) tunduk pada masing-masing P3B tersebut. 

   Sedangkan Subjek Pajak itu sendiri dapat dibagi menjadi : 
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1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri adalah 

- orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 

Subjek Pajak Dalam Negeri hanya dikenakan Pajak penghasilan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari Luar 

Negeri (Worldwide Income / berdasrkan asas domisili) 

2. Subjek Pajak Luar Negeri 

Yang menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah : 

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di 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, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di 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 yang dapat menerima atau 

memperoleh pennghasilan dari Indonesia tidak dari menjalakan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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Subjek Pajak Luar Negeri hanya dikenakan Pajak Penghasilan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia baik melalui Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia (asas sumber). 

 

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan 

 Yang menjadi objek pajak  menrut Prof.DR. Gunadi (2010) adalah 

 penghasilan. Definisi penghasilan menurut UU PPh  adalah setiap tambahan 

 kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak : 

- baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 

- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak  

- 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,pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan 

c. laba usaha 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

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 

IMPLIKASI REVALUASI..., Adelia Nindita, Ak.-IBS, 2010



h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l. keuntungan sesilih 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 penghasilan yang dikenakan 

pajak 

q. penghasilan yang berbasis syariah 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan  

s. surplus Bank Indonesia 

 

2.2  Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

2.2.1 Pengendalian Pajak 

Dalam kamus Istilah Akuntansi Siegel dan shim (1996) memberikan pengertian 

bahwa : “perencanaan pajak merupakan analisis sistematis yang ditujukan untuk 

meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dimasa 

depannya”. Untuk hal yang sama, Lumbatoruan (1996) dalam Akuntansi Pajak 

menyatakan bahwa : “perencanaan pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban 
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perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan se rendah mungkin guna 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak 

adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-

ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasrkan at least and 

latest rule, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin sebatas 

masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan. 

Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menahan penghasilan-

penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan 

(deduction ) sehingga Penghasilan atau Laba kena Pajak menurun, atau memanfaatkan 

hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan . Usaha penundaan pembayaran 

pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang 

ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan. Penundaan pembayaran pajak 

selambat mungkin yang berkaitan dengan konsep time value of money. Dengan menunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan 

Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep time 

value for money itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan (1992 ) dalam 

Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai berikut : 

“ Setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Dengan 

demikian merka akan lebih menyukai untuk menerima jumlah yang sama saat ini 

daripada nanti, dan lebih suka membayar jumlah yang sama pada waktu nanti daripada 

saat ini”. 

 

2.2.2 Motivasi dilakukannya Tax Planning 
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Menurut Erly Suandy dalam buku nya yang berjudul Perencannan Pajak (2008), 

motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber 

dari 3 (tiga) unsur perpajakan, yaitu : 

a. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak 

dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, ter dapat faktor-

faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. 

b. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law ) 

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang 

mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 

selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan 

pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan 

dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin 

dicapainya. Akkibatnya  terbuka celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis 

kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 

c. Administrasi Perpajakan ( Tax Administration) 

Indonesia merupakan Negara dangan wilayah luas dan jumlah penduduk yang 

banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong 

perusahaan unuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari 

sanksi administrasi maupun  pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat 

dan fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan 

system informasi yang masih belum efektif. 
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2.3 Aktiva Tetap 

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatannya memerlukan aktiva tetap, 

karena peranan aktiva tetap bila ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang 

diinvestasikan dan pembuatannya yang memerlukan waktu serta melibatkan banyak 

orang. 

Definisi aktiva tetap memiliki keragaman pengertian seperti yang terdapat pada 

berbagai literatur, tetapi pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2000 (PSAK 16), mendefinisikan 

aktiva tetap sebagai berikut: “ Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 

perusahaan, tudak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan 

dan mempnyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

 

Sedangkan menurut Sofyan Safri Harahap (1999) adalah sebagai berikut : 

“Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara 

terus menerus dalam kegiatan menghaasilkan barang dan jasa perusahaan.  

Berdasarkan definisi-definisi tentang aktiva tetap tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktiva tetap memiliki sifat utama, yaitu : 

a. Aktiva tetap merupakan milik perusahaan  

b. Aktiva tetap digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. 

c. Umur ekonomis aktiva tetap lebih dari satu tahun periode akuntansi 

d. Tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan  

 

2.3.1 Penggolongan Aktiva Tetap 

Penggolongan aktiva tetap menurut Fathurrahman (2000) dapat digolongkan menjadi 2 

(dua) kelompok, yaitu : 
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a. Aktiva tetap berwujud (tangible asset),  yaitu merupakan aktiva yang memiliki 

bentuk fisik tertentu sehingga dapat diraba,memiliki masa manfaat (umur ekonomis) 

lebih dari satu tahun. 

Aktiva tetap berwujud dapat pula dibagi menjadi : 

1. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah 

2. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apbila sudah habis masa 

manfaatnya, dapat diganti dengan aktiva sejenis, seperti gedung, mesin, 

meubel, dan lain-lain. 

3. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

manfaatnya dapat diganti dengan aktiva sejenis, seperti sumber-sumber alam 

(hasil tambang, hutan, dll)  

b. Aktiva Tetap Tak Berwujud (intangible asset), menurut PSAK no. 19 :13 yang 

merupakan hak-hak istimewa yang dinikmati pemiliknya, yang tidak memiliki 

bentuk fisik dan masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Penggolongan aktiva tetap berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Tanah, adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat 

bangunan maupun yang masih kosong 

2. Bangunan gedung, adalah bangunan yang berdiri di atas bumi maupun atas 

air. Pencatatnnya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. 

3. Mesin, termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang 

bersngkutan. 

4. Kendaraan, termasuk semua jenis kendaraan seperti alat pengankutan. Truk, 

traktor, forklift, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain. 

5. Perabot, termasuk perabot kantor, laboraturium, & pabrik yang merupakan 

isi dari suatu bangunan 
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6. Inventaris atau peralatan, yaitu peralatan yang dianggap merupakan alat-alat 

besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, pabrik, 

laboratorium, gudang dan lain-lain 

7. Prasarana 

2.3.2 Perolehan Aktiva Tetap 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1996 (PSAK No. 16:21) , aktiva dapat 

diperoleh melalui berbagai cara yang dapat menghasilkan harga perolehan yang berbeda. 

Cara perolehan tersebut adalah : 

a. Perolehan melalui pembelian tunai 

b. Pembelian berdasarkan kontrak pembayaran ditangguhkan 

c. Perolehan melalui lease modal 

d. Perolehan melalui pertukaran aktiva non moneter 

e. Perolehan melalui penerbitan sekuritas 

f. Perolehan dengan membangun sendiri 

g. Perolehan dari pemberian dan penemuan 

Harga Perolehan Aktiva Tetap menurut Pasal 10 jo. Pasal 11 UU PPh 

ditentukan sebagai berikut : 

a. Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang bersngkutan, 

dalam hal harta tersebut diperoleh dalam transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi 

hubungan istimewa (Pasal 18 UU PPh ). Apabila dipengaruhi adanya hubungan 

istimewa, harga perolehan dihitung berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan 

(harga pasar wajar) 

b. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta 

tersebut diperoleh dengan tukar- menukar. 
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c. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta 

tersebut diperoleh dalam rangka likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, 

atau pengambil alihan perusahaan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

d. Nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan atau nilai yang ditetapkan oleh dirjen 

Pajak, dalam hal tersebut diperoleh karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah serta 

warisaan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh. Apabila 

tidak memenuhi syarat sebagaimana menerima pengalihan sama dengan nilai pasar 

dari harta tersebut. 

e. Nilai pasar dari harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam 

rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (Pasal 4 ayat 

(3) huruf c UU PPh). 

f. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta 

adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut 

g. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri : 

- yaitu sebesar biaya-biaya untuk membangun atau membuat aktiva tersebut, 

dimana harus dikeluarkan (dikoreksi) unsur-unsur biaya yang menurut 

ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan (non-deductible) 

- Dalam hal aktiva tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman, 

biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisir dalam harga perolehan 

aktiva yang bersangkutan (menjadi unsur harga perolehan) 

 

2.3.3 Penyusutan Aktiva Tetap 

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya 

(cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Pengurangan nilai 

aktiva tersebut di bebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional. 
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Definisi penyusutan, menurut Standar akuntansi Keuangan 2004 (PSAK 

No.17) menyatakan : “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi 

dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.” 

 Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pada 

pasal 11 ayat (1) disebutkan sebagai berikut : 

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau 

perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, 

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

menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu 

) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah 

ditentukanbagi harta tersebut.                                                                                                        

Menurut akuntansi ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu : 

a. Nilai Perolehan Aktiva 

Nilai perolehan suatu aktiva telah dibahas sebelumnya, yaitu pengeluaran- 

pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva yang bersangkutan siap dipakai. 

 

 

b. Nilai Residu 

Nilai residu adalah nilai sisa suatu aktiva yang ditaksir pada akhir masa 

pemakaian aktiva di perusahaan. 

c. Sifat Aktiva 
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Sifat dan cara penggunaan aktiva dalam kegiatan usaha berpengaruh pada 

penentuan besarnya biaya penyusutan 

d. Umur Aktiva 

Umur aktiva adalah masa pemakaian aktiva dalam usaha. Umur aktiva dapat 

dilihat dari umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis adalah umur 

aktiva sesuai dengan kriteria teknis aktiva, sedangkan umur ekonomis adalah 

jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2004 (PSAK No.17) menyatakan : 

 Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang : 

a. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi  

b. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas 

c. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 

 memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan  administrasi  

 

2.3.3.1 Metode Penyusutan 

Lumbantoruan dalam buku “akuntansi Pajak” (1996 ) menyebutkan bahwa 

menurut akuntansi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan 

nilai aktiva tetap ke dalam proses produksi. Metode penyusutan dapat dikelompokkan 

berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

a. Berdasarkan waktu 

i. Metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method) 

ii. Metode pembebanan yang menurun (penyusutan yang dipercepat), yaitu 

Metode Jumlah angka Tahun (Sum of the Year’s Digits Method) dan 

Metode Saldo menurun Ganda (Double Declining Method) 
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b. Berdasarkan penggunaan 

i. Metode Jasa-jasa (Service Hours Method) 

ii. Metode jumlah unit produksi (Productive Output Method) 

c. Berdasarkan criteria lainnya 

i. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (Group and Composive Method 

) 

ii. Metode Anuitas (Annuity System) 

Metode penyusutan aktiva yang lazim digunakan dalam akuntansi dan perpajakan 

yaitu metode garis lurus jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dalam perpajakan dijelaskan bahwa metode ini disebut penyusutan dalam 

bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta. Biaya penyusutan aktiva 

dialokasikan per tahun dengan jumlah yang sama. Rumus penyusutan dalam metode itu 

adalah : 

   

     Nilai Perolehan – Nilai Residu 

Penyusutan per tahun = __________________     
  Umur Pemakaian 

  

 

 

 

Contoh 1 : 

PT. Kenanga membeli satu mesin dengan harga Rp. 30.000.000. Umur 
pemakaiannya empat tahun , sedangakan nilai residu ditaksir Rp. 2.000.000,-. Maka 
dasar penyusutannya adalah Rp. 28.000.000 – (Rp. 30.000.000 – Rp. 2.000.000 ), 
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dan karena umurnya 4 tahun, maka tariff penyusutannya adalah 25% (100% / 4 
tahun). 

        Rp. 30.000.000 – Rp. 2.000.000  
Penyusutan per tahun =      = Rp. 7.000.000 

       4 
Atau : 25% x Rp. 28.000.000,- = Rp. 7.000.000 

Nilai Perolehan …………………………………………… = Rp. 30.000.000 

Akumulasi Penyusutan …………………………………… = (Rp. 14.000.000) 

Nilai Buku ………………………………………………… = Rp. 16.000.000 
2. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year‟s Digits Method) 

Dasar penyusutan dalam metode ini sama dengan metode garis lurus, yakni 

taksiran nilai buku aktiva (Nilai Perolehan – Taksiran Nilai Residu). Tarif penyusutan 

ditentukan dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara sebagai berikut : apabila 

taksiran umur aktiva adalah empat tahun maka penyebuut angka pecahannya adalah 

jumlah angka tahun yaitu 1+2+3+4 = 10. Sedangkan angka pembilang pada tahun 

pertama sampai dengan ke-empat adalah 4,3,2,dan1. Tarif penyusutannya mulai dari 

tahun pertama sampai tahun ke-empat adalah 4/10, 3/10, 2/10, dan 1/10. 

Dengan menggunakan data pada contoh 1 diatas, nilai penyusutan tiap tahun 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Contoh 2 : 

Harga perolehan Rp.30.000.000, dengan taksiran nilai residu Rp.2.000.000 maka dasar 

penyusutan adalah Rp.28.000.000 dengan umur pemakaian 4 tahun 

Tahun Tarif Dasar Penyusutan Penyusutan 
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1 

2 

3 

4 

4/10 

3/10 

2/10 

1/10 

Rp. 28.000.000 

Rp. 28.000.000 

Rp. 28.000.000 

Rp. 28.000.000 

Rp. 11.200.000 

Rp. 8.400.000 

Rp. 5.600.000 

Rp. 2.800.000 

  Jumlah Rp. 28.000.000 

Sumber : Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

3. Metode Saldo Menurun Ganda (Declining Balance Method) 

Tarif depresiasi dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya 

sama untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku 

yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan 

sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangankan dalam metode ini. 

Contoh 3 : 

Dengan data pada contoh 1 ditentukan bahwa tarif depresiasi adalah 50% per 

tahun. Dengan demikian penyusutan tiap tahun  adalah sebagai berikut : 

Tahun Nilai Buku Tarif Penyusutan 

1 

2 

3 

4 

Rp. 30.000.000 

Rp. 15.000.000 

Rp. 7.500.000 

Rp. 3.750.000 

50% 

50% 

50% 

50% 

Rp. 15.000.000 

Rp. 7.500.000 

Rp. 3.750.000 

Rp. 1.875.000 

  Jumlah Rp.  28.125.000 

Sumber : Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Selama aktiva digunakan dalam produksi, nilai buku aktiva selalu di atas dari  

(Rp. 28.125.000 – Rp. 28.000.000 = Rp. 125.000 ) 
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2.3.3.2 Penggolongan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan 

Penyusutan adalah alokasi suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa 

manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi di bebankan ke pendapatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung ( Paragraf 2 PSAK 18) 

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang diharapkan untuk digunakan 

selama lebih dari satu periode akuntansi, dan memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, 

dan ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok 

barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. 

Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan 

suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubsitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan 

dikurangi nilai sisanya. 

Penghapusan aktiva adalah penghapusan nilai buku yang tercantum tidak lagi 
menggambarkan manfaat dari aktina yang bersangkutan. Penghapusan aktiva berbeda 
dengan penyusutan. 

Menurut Undang-Undang PPh Tahun 2007 pasal 11 ayat (1) penyusutan atas 

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

berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, 

dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah 

ditentukan bagi harta tersebut. 

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah : 

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi 

harta tersebut (metode garis lurus atau straight line method ); atau 

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas 

nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method) 
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Tabel 2.1 Tabel Penyusutan Fiskal 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Modul 

Ketentua

n Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

 

   

2.4 Revaluasi Aktiva Tetap 

2.4.1 Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap 

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984 prinsip menghitung penghasilan kena 

pajak  bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah prinsip harga 

historis. 

Dalam kondisi inflasi perhitungan harga pokok perusahaan berdasarkan 
prinsip harga historis tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu 
perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku tidak dapat 
mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. 

 

Salah satu unsur terpenting dalam menghitung harga pokok produksi 
adalah penyusutan aktiva tetap yang ditentukan oleh harga perolehan aktiva tetap. 

 Penyusutan aktiva tetap berdasarkan harga historis dalam keadaan inflasi 

menghasilkan harga pokok produksi yang rendah, yang mengakibatkan perusahaan  tidak 

dapat membeli kembali aktiva tetap. 

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat 
Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan       

 Kelompok 1 

 Kelompok 2 

 Kelompok 3 

 Kelompok 4 

4 

8 

16 

20  

 25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

50% 

25% 

12,5% 

10%  

II. Bangunan       

 Permanen  20  5%   

 Tidak Permanen  10  10%   
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 Oleh karena Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang Penilaian 

Kembali aktiva Tetap dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidak sesuaian antara unsur – 

unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Dengan Surat  Keputusan 

Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian 

Kembali Aktiva Tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. 

 

2.4.2 Penggolongan Penyusutan Aktiva Tetap 

Dalam memeperoleh nilai buku suatu aktiva tetap setiap tahunnya, maka harus 

dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat aktiva yang bersangkutan dan 

mengurangi saldo awal aktiva tetap dengan tarif penyusutan berdasarkan metode yang 

digunakan oleh perusahaan sehingga didapat nilai buku yang diharapkan untuk tanggal 

neraca. Dengan berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 11 dan Peraturan  

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 tanggal 15 Mei 2009 dapat 

diketahui penggolongan jenis-jenis Harta berwujud (Aktiva Tetap ) yang akan disusutkan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2.2 

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1 

 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan 

termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan 
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sejenisnya yang bukan bagian dari 

bangunan. 

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin 

hitung, duplikator, mesin fotokopi, 

mesin akunting/pembukuan, komputer, 

printer, scanner dan sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, 

tape/cassette, video recorder, televisi dan 

sejenisnya. 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak. 

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industri/jasa yang bersangkutan. 

f. Dies, jigs, dan mould. 

g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat 

telepon, faksimile, telepon seluler dan 

sejenisnya. 

2 Pertanian,perkebunan, 

kehutanan, 

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti 

cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain 

3 Industri makanan dan 

minuman 

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, 

huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, 

dan sejenisnya. 

4 Transportasi dan 

Pergudangan 

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai 

angkutan umum. 

Sumber : Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 

 

 

 

Tabel 2.3 

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2 

 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 
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1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk 
meja, bangku, kursi, lemari dan 
sejenisnya yang bukan merupakan bagian 
dari bangunan. Alat pengatur udara 
seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan 
sejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya. 

2 Pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan 
a. Mesin pertanian/perkebunan seperti 

traktor dan mesin bajak, penggaruk, 
penanaman, penebar benih dan 
sejenisnya. 

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan 
atau memproduksi bahan atau barang 
pertanian, perkebunan, peternakan dan 
perikanan. 

3 Industri makanan dan 

minuman 
a. Mesin yang mengolah produk asal 

binatang, unggas dan perikanan, 
misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . 

b. Mesin yang mengolah produk nabati, 
misalnya mesin minyak kelapa, 
margarin, penggilingan kopi, kembang 
gula, mesin pengolah biji-bijian seperti 
penggilingan beras, gandum, tapioka. 

c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi 
minuman dan bahan-bahan minuman 
segala jenis. 

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi 
bahan-bahan makanan dan makanan 
segala jenis. 

4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya 

mesin jahit, pompa air). 

5 Perkayuan, kehutanan a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. 
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan 

atau memproduksi bahan atau barang 
kehutanan. 

6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane 

buldozer dan sejenisnya. 

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 

2 

7 Transportasi dan 

Pergudangan 
a. Truk kerja untuk pengangkutan dan 

bongkar muat, truk peron, truck 
ngangkang, dan sejenisnya; 

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 
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khusus dibuat untuk pengangkutan 
barang tertentu (misalnya gandum, batu - 
batuan, biji tambang dan sebagainya) 
termasuk kapal pendingin, kapal tangki, 
kapal penangkap ikan dan sejenisnya, 
yang mempunyai berat sampai dengan 
100 DWT; 

c. Kapal yang dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal-kapal 
suar, kapal pemadam kebakaran, kapal 
keruk, keran terapung dan sejenisnya 
yang mempunyai berat sampai dengan 
100 DWT; 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 
mempunyai berat sampai dengan 250 
DWT; 

e. Kapal balon. 

8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon; 
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat 

pengiriman dan penerimaan radio 
telegraf dan radio telepon. 

9 Industri semi konduktor Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear 

tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating 

machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die 

bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test 

handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic 

mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, 

laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory 

test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S 

tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD 

stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming 

machine, wire bonder, wire pull tester.   

10 Jasa Persewaan Peralatan 

Tambat Air Dalam 

Spoolling Machines, Metocean Data Collector 

Sumber : Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 

 

 

Tabel 2.4 

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3 

 

No Jenis usaha Jenis Harta 

1 Pertambangan selain 
minyak dan gas 

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang 
pertambangan, termasuk mesin-mesin yang 
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mengolah produk pelikan. 

2 Permintalan, 
pertenunan dan 
pencelupan 

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan 
produk-produk tekstil (misalnya kain 
katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan 
bulu hewan lainnya, lena rami, 
permadani, kain-kain bulu, tule). 

b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, 
dyeing, printing, finishing, texturing, 
packaging dan sejenisnya. 

3 Perkayuan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan 
produk-produk kayu, barang-barang dari 
jerami, rumput dan bahan anyaman 
lainnya. 

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. 

4 Industri kimia a. Mesin peralatan yang 
mengolah/menghasilkan produk industri 
kimia dan industri yang ada 
hubungannya dengan industri kimia 
(misalnya bahan kimia anorganis, 
persenyawaan organis dan anorganis dan 
logam mulia, elemen radio aktif, isotop, 
bahan kimia organis, produk farmasi, 
pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, 
pernis, minyak eteris dan resinoida-
resinonida wangi-wangian, obat 
kecantikan dan obat rias, sabun, 
detergent dan bahan organis pembersih 
lainnya, zat albumina, perekat, bahan 
peledak, produk pirotehnik, korek api, 
alloy piroforis, barang fotografi dan 
sinematografi. 

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan 
produk industri lainnya (misalnya damar 
tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari 
selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit 
samak, jangat dan kulit mentah). 

Sumber : Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 
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5 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin 
menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin 
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kapal). 

6 Transportasi dan 
Pergudangan 

a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 
khusus dibuat untuk pengangkutan 
barang-barang tertentu (misalnya 
gandum, batu-batuan, biji tambang dan 
sejenisnya) termasuk kapal pendingin 
dan kapal tangki, kapal penangkapan 
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai 
berat di atas 100 DWT sampai dengan 
1.000 DWT. 

b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau 
mendorong kapal, kapal suar, kapal 
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran 
terapung dan sejenisnya, yang 
mempunyai berat di atas 100 DWT 
sampai dengan 1.000 DWT. 

c. Dok terapung. 
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 

mempunyai berat di atas 250 DWT. 
e. Pesawat terbang dan helikopter-

helikopter segala jenis. 

7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak 
jauh. 

Sumber : Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 

 

 

Tabel 2.5 

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4 

 

No Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 

2 Transportasi dan 

pergudangan   
a. Lokomotif uap dan tender atas rel. 
b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan 

dengan batere atau dengan tenaga listrik 
dari sumber luar. Lokomotif atas rel 
lainnya. 

 

Sumber : Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/ PMK.03/ 2009 
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2.4.3 Tujuan Revaluasi Aktiva Tetap 

Tujuan dari Revaluasi Aktiva Tetap adalah agar perusahaan dapat menyehatkan 

posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan 

yang sebenarnya. Dalam buku Perencanaan Pajak, Erly Suandy (2003 :44) menguraikan 

bahwa revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga 

pokok yang wajar. 

2. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara 

pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau Debt to Equity Ratio 

(DER) menjadi membaik. Dengan membaik nya DER perusahaan dapat 

menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi 

saham. 

3. Pembayaran PPh atas selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% 

yang bersifat final apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk 

melakukan revaluasi. 

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.17 tahun 2000 Menteri 

keuangan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan tentang Revaluasi Aktiva Tetap. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan 

No.79/PMK.03/2008 yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 2008 yang menggantikan KMK 

486/ KMK.03/2002, serta Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh 

Dirjen Pajak dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-12/PJ/2009. 

 

2.4.4 Perencanaan Pajak Terhadap Revaluasi Aktiva Tetap 

Menurut Erly Suandy (2010) Perencanaan pajak terhadap revaluasi aktiva Tetap 

adalah ; Kapan suatu perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi ? Apakah akan 

dilakukan revaluasi total atau revaluasi parsial ? Untuk yang berkaitan dengan masalah 
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pajak, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi perusahaan yang 

bersangkutan, seperti : 

 

a. Kondisi perusahaan dalam keadaan laba atau rugi ? 

b. Jika laba, berapa labanya ? Apakah sudah mencapai lapisan kena pajak dengan tarif 

tertinggi ? 

c. Jika rugi, kapan rugi terjadi ?  Tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya ? Kapan 

batas akhir kompensasi kerugian ? 

d. Bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dan tahun-tahun 

yang akan datang ? 

 

2.4.5 Ketentuan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap 

Menurut PMK 79/PMK.03/2008 jo. Peraturan Dirjen pajak nomor PER-12/PJ/ 

2009 jo. SE-561PJ12009) ketentuan revalusi Aktiva tetap adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum 

Di tahun 2008, telah ditetapkan PMK no.79/PMK.03/2008 ( Lampiran 4 ) 

yang mengatur tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan 

Perpajakan. Peraturan tersebut mulai berlaku tanggal 23 Mei 2008 dan 

meggantikan KMK 486/KMK.03/2002 (Lampiran 3). 

 

2. Subyek Revaluasi 

WP yang dapat melakukan revaluasi adalah Wajib Pajak badan dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang 
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memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata 

uang Dollar Amerika Serikat, dengan mengajukan permohonan ke DJP. 

WP yang melakukan revaluasi harus memenuhi semua kewajiban 

pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya 

penilaian kembali. 

Dengan demikian WP Orang Pribadi tidak diijinkan untuk melakukan 

revaluasi, karena bagi WP Orang Pribadi sulit untuk memisahkan asset pribadi 

dengan asset usaha. 

3. Obyek Revaluasi 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap :       

a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna 

bangunan; atau          

b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di 

Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang merupakan Objek Pajak.    

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali 

sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. 

 

4. Dasar Revaluasi 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan 

nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian 

kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli 

penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. 
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Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan 

jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai 

wajar aktiva yang bersangkutan. 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli 

penilai. 

5. PPh atas Revaluasi 

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai 

sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 

10% (sepuluh persen). 

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk 

melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran 

paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU KUP. 

6. Penyusutan Aktiva Tetap Sehubungan Dengan Revaluasi 

a. Sebelum bulan dilakukannya Revaluasi 

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada 

awal tahun pajak yang bersangkutan. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap 

adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. 

Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. 

b. Sejak bulan dilakukannya Revaluasi 

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan 

penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Masa manfaat 
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fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk 

kelompok aktiva tetap tersebut. 

Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian 

kembali aktiva tetap perusahaan. Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak 

memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap 

menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum 

dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. 

7. Pengalihan Aktiva tetap Setelah Revaluasi 

Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap sebelum batas 

waktu yang ditentukan akan dikenakan tambahan PPh yang bersifat final 

sebesar : tarif tertinggi PPh WP Badan Dalam Negeri yang berlaku pada 

saat revaluasi dikurangi 10% dikenakan atas selisih lebih penilaian kembali 

diatas nilai sisa buku fiskal semula. Batas waktu yang ditentukan tersebut adalah 

sbb : 

a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh 

persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru 

sebagaimana dimaksud dalam butir 6.b.; atau      

b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang 

telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun,          

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa 

buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian 

berdasarkan ketentuan UU PPh. 

Tambahan PPh tersebut diatas tidak berlaku bagi : 
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a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan 

keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; 

b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau 

pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau   

c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan 

berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.  

8. Penyajian Dalam Neraca 

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa 

buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, harus dibukukan dalam neraca 

komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian 

Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ........................" 

9. Kapitalisasi Selisih Lebih Revaluasi 

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham 

tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali 

aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian 

kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, bukan 

merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh jo. Pasal 

1 huruf b PP No.138 Tahun 2000. 

Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana 

dimaksud pada butir 5 lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara 

komersial sebagaimana dimaksud pada butir 8, pemberian saham bonus atau 

pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan 

merupakan Objek Pajak, hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian 

kembali secara komersial. 
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2.4.6 Manfaat dan Kendala Revaluasi Aktiva Tetap 

Pada dasarnya tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksimalkan 

agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar 

sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. 

Kendala yang mungkin akan dihadapi perusahaan untuk melaksanakan revaluasi 

aktiva adalah : 

a.Kegiatan revaluasi tergolong kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan karena 

ada syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan pemerintah 

b. Kegiatan revaluasi memerlukan biaya yang tidak sedikit diantaranya untuk 

membayar jasa penilai (appraisal company) dan beban PPh final atas selisih 

lebih dari revaluasi tersebut. 

Tapi selain beberapa kendala yang mungkin dapat dihadapi, perusahaan juga 

perlu mempertimbangkan manfaat dilakukannya revaluasi aktiva tetap seperti : 

 

 

a. Nilai aktiva tetap setelah revaluasi lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar 

b. Penghasilan kena pajak (PKP) tahun berikutnya akan berkurang karena 

meningkatnya beban penyusutan sehingga berkurang pula Pajak Penghasilan (PPh) 

terutang. 

c. Dengan berkurangnya pajak terutang akan menguntungkan bagi cashflow 

perusahaan dan memberikan kesempatan perusahaan memanfaatkan dana yang tidak 

digunakan untuk membayar pajak terutang itu untuk keperluan lainnya. 

d. Memperbaiki struktur modal perusahaan, seperti perbandingan antara pinjaman 

(debt) dengan modal sendiri (equity) atau DER (Debt to Equity Ratio) yang menjadi 
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salah satu bahan pertimbangan bagi kreditur atau calon investor untuk membiayai 

atau membeli saham perusahaan. 

2.4.7 Revaluasi Aktiva Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan 

kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam 

PSAK 16 disebutkan bahwa : ”penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva 

berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran”. Penyimpangan dari ketentuan ini 

mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan 

harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam 

penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 

keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap 

dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aktiva tetap”. 

Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aktiva dan kewajiban 

menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi 

penghasilan dan beban , menurut konsep pemiliharaan modal tertentu, kenaikan dan 

penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif pos ini 

dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan 

revaluasi. 

2.4.8 Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan 

Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai baru aktiva setelah dilakukan 
revaluasi dengan sisa nilai buku aktiva secara fiskal sebelum penilaian kembali. 
Atas selisih lebih tersebut dikenakan tarif PPh 10% final. Perusahaan yang 
karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus 
Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat 
mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua 
belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU KUP. Untuk menghitung 
besarnya PPh terhutang, dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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1.   Jika tidak ada sisa kerugian yang secara fiskal masih dapat dikompensasikan, maka 

selisih lebih revaluasi merupakan dasar penghitungan pajak yang harus dibayar. 

2. Jika ada kerugian tahun-tahun sebelumnya yang secara fiskal masih dapat 

dikompensasi, maka selisih lebih revaluasi tersebut harus dikompensasi terlebih 

dahulu dengan kerugian fiskal tersebut, dan apabila ada kelebihan merupakan dasar 

penghitungan pajak yang harus dibayar. 

Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah jumlah kerugian yang telah 

dikeluarkan melalui Surat Ketetapan oleh KPP. Dalam hal KPP belum menetapkan 

kerugian fiskal tersebut, maka kerugian fiskal dihitung atas dasar laporan keuangan 

wajib pajak, maka akan diadakan koreksi atas PPh terutang. 

Perlakuan PPh atas selisih lebih revaluasi dibukukan dalam perkiraan tersendiri 

“Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan termasuk dalam kelompok modal. Bagi para 

pemegang saham yang menerima saham bonus akibat pencatatan tambahan modal 

cadangan. Formulasi penghitungan besarnya pajak penghasilan terhutang wajib pajak 

badan, atas selisih revaluasi aktiva tetap adalah seperti pada tabel di bawah ini 

Tabel 2.6 

Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang Atas Selisih revaluasi Aktiva 

Tetap 

Nilai Pasar Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kembali………………………… xxx 

Nilai Buku Fiskal Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kembali………………….( xxx) 

Selisih………………………………………………………………………………..  xxx 

Dikurangi : 

  Kerugian Fiskal Yang Dapat Di Kompensasikan (jika ada)………………………. (xxx) 
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Selisih Penilaian Kembali Sebagai Dasar Penghitungan Pajak ……………………..  xxx 

Dikalikan : 

  Tarif Pajak (bersifat final) 10% ……………………………………………………  xxx 

Pajak Penghasilan Terhutang ………………………………………………………..  xxx 

 

Sumber : Modul brevet Pajak IKPI 

Dengan adanya revaluasi, nilai aktiva dinilai sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan mencerminkan nilai riil sesungguhnya. Keputusan Menteri Keuangan 

No.79/PMK.03/2008 mengatur bahwa atas aktiva yang dinilai kembali tersebut, masa 

manfaatnya yang baru ditetapkan sesuai dengan masa menfaat menurut kelompok harta 

masing-masing. 

 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuagnan secara harfiah terdiri atas dua kata, analisis dan 

laporan keuangan. Definisi analisis menurut kamus bahasa Indonesia adalah : Penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu serta hubungan antar 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. 

Laporan Keuangan seperti yang dicantumkan dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK No.1 ) sebagai berikut : 

 Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya 

sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana ),catatan dan laporan keuangan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
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Berdasarkan definisi tersebut, analisis laporan keuangan merupakan proses untuk 

memperoleh laporan keuangan, menelaah masing-masing unsur dan menelaah hubungan 

diantara unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang baik dan tepat atas laporan keuangan. Munawir (2007) pada bukunya “ Analisa 

Laporan Keuangan” juga mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut : ”Laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perubahan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”  

Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

posisi keuangan perusahaan melalui pos-pos dalam neraca, dalam hal ini terutama yang 

berkaitan dengan proses revaluasi aktiva tetap, dan gambaran tentang perkembangan atau 

kinerja perusahaan melalui analisis terhadap pos-pos dalam laporan laba rugi. 

2.5.1 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan seperti yang dapat disebutkan Munawir (2007)   yang antara lain terdiri dari : 

 Analisis perbandingan laporan keuangan 

 Analisis rasio 

 Analisis sumber dan penggunan modal kerja 

 Analisis sumber dan penggunaan kas 

Akan tetapi, untuk lebih memfokuskan perubahan yang berkaitan dengan materi, 

maka penulis hanya akan menggunakan teknik analisis rasio dengan menggunakan 

laporan keuangan terutama pos-pos yang berkaitan dan terkena dampak kegiatan 

revaluasi aktiva tetap yang dibandingkan antara tahun sebelum dan sesudah 

dilakukannya revaluasi aktiva tetap. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dimana analisis rasio 

akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kondisi perusahaan. Sedangkan penulis 
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menganggap bahwa analisis rasio dapat lebih mewakili dan lebih cepat menggambarkan 

kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan revaluasi aktiva tetap. 

Analisa rasio memiliki berbagai tujuan analisis, yaitu untuk mengukur kemampuan 

dan perkembangan perusahaan melalui faktor : 

 Likuiditas, adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih 

 Solvabilitas, adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya bila dilikuiditas, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka 

pendek 

 Rentabilitas atau profitabilitas, adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Atau dapat juga dikatakan sebagai 

tolak ukur kesuksesan perusahaan menggunakan aktivanya secara produktif. 

2.5.2 Analisis Rasio 

Revaluasi aktiva tetap secara umum akan menyebabkan perubahan pada bagian 

ekuitas, aktiva tetap, dan total aktiva, oleh karena itu pembahasan tentang rasio-rasio 

keuangan yang akan digunakan adalah  yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap 

dan dampaknya. 

1. Rasio Leverage (Struktur Modal ) 

Rasio leverage digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas 

perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan solvable bila aktiva atau kekayaannya 

cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Rasio leverage antara lain 

terdiri dari : 

a. Rasio Modal dan Aktiva (Proprietory Ratio) 
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Rasio ini menggambarkan suatu hubungan antara modal sendiri 

dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti 

semakin tinggi  pula kemampuan perusahaan membiayai aktivanya sendiri 

    Total Ekuitas 

Proprietory Ratio =   __________________ 

       Total Aktiva 

 

 

b. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap (Fixed Assets Ratio) 

Rasio antara hak pemilik atau modal sendiri dengan aktiva tetap ini 

ditentukan atau dihitung dengan membagi total hak pemilik perusahaan 

(owner’s equity) dengan nilai buku dari aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan . Semakin tinggi nilai rasio itu semakin baik, karena aktiva tetap 

berjangka panjang sehingga lebih baik jika dibiayai oleh modal sendiri 

      Total Ekuitas 

Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap =      

           Total Aktiva Tetap 

 

c. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang jangka Panjang (Total Fixed Assets to Total 

Long Liabilities) 

Rasio ini didapatkan dengan membagi total aktiva tetap dengan total 

hutang jangka panjang untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan 

membayar hutang jangka panjang kepada kreditor secara khusus yang 

dijamin dengan aktiva tetap tertentu atau untuk menarik kreditur baru. 

Semakin tinggi hasil rasio ini semakin baik karena semakin besar jaminan 

hutang jangka panjang akan terbayar 
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      Total Aktiva Tetap 

Rasio Aktiva Tetap dengan  =       

 Hutang jangka Panjang  Total kewajiban Jangka Panjang 

 

d. Rasio Hutang jangka panjang dengan modal sendiri (DER = Debt Equity Ratio) 

Rasio ini menggambarkan suatu klaim relatif dari kreditor dan 

pemegang saham atas aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang ideal 

adalah 2:1 karena jika hasilnya kurang dari 2 (dua) menggambarkan resiko 

kreditor relatif semakin kecil. 

        Total Kewajiban Jangka Panjang 

DER  =    _____________________________ 

   Total Ekuitas 

 

 

 

 

 

 

e. Rasio Total Hutang dengan Total Modal (Total Debt to Total Capital/ 

Stockholder’s Equity) 

Nilai ideal untuk rasio adalah 0,5. Jika hasil rasio semakin besar 

berarti partisipasi pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari hutang 

daripada modal sendiri 

     Total Kewajiban 

Total Debt to Total Capital =   _________________ 

            Total Ekuitas 
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f. Rasio Total Hutang dengan Total Aktiva (Total Debt to Fixed Assets) 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar total aktiva dapat 

menjamin pembayaran total hutang kepada kreditur. Semakin kecil rasio ini 

semakin baik karena ketergantungan perusahaan terhadap dana dari kreditur 

tidak terlalu  besar. 

 

2. Rasio Aktivitas (Turnover Ratio) 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan 

efektivitas perusahaan dalam memberdayakan sumber daya atau aktivitasnya 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Satuan ukurannya adalah tingkat 

kecepatan perputaran suatu jenis aktiva dibandingkan dengan total penjualannya. 

Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena dianggap semakin tinggi pada 

tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. 

Salah satu kelemahan rasio ini hanya menunjukkan perbandingan antara 

penghasilan atau penjualan dengan aktiva tanpa mempertimbangkan unsur laba. 

Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah tingginya hasil rasio karena 

kemampuan pihak menajemen perusahaan atau karena aktiva yang digunakan 

sudah habis masa manfaatnya sehingga sudah tidak ada penyusutan lagi. 

Karenanya perlu dibandingankan dengan tingkat perolehan laba yang akan 

dihabas lebih lanjut dalam rasio profitabilitas. 

Rasio aktivitas terdiri dari : 

a. Fixed Assets Turnover Ratio (FAT) 

Rasio ini menunjukkan tingkat perputaran aktiva tetap menghasilkan 

volume penjualan. Semakin tinggi nilainya menggambarkan semakin efisien 
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pemanfaatan aktiva tetap perusahaan. Idealnya hasil rasio ini berkisar antara 5 

(lima) kali. 

   Net Sales 

FAT Ratio  =  _________________ 

   Net fixed Assets 

 

b. Total Assets Turnover Ratio (TAT) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perputaran total aktiva diukur dari 

penjualan. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan 

semua aktiva menciptakan penjualan. Hasil dari pengukuran menurut rasio ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa bila terjadi kenaikan maka terjadi peningkatan 

kinerja perusahaan. 

     Net Sales 

TAT =  __________ 

  Total Assets 

 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Kelebihan rasio ini adalah 

tingkat laba yang dapat dibandingkan dengan penjualan, aktiva, maupun laba 

dari modal sendiri. 

Rasio ini terditri dari : 

a. Net Profit Ratio 
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Rasio ini menggambarkan hasil dari serangkaian kegiatan 

operasional perusahaan untuk menciptakan laba. Semakin tinggi nilai 

rasio ini maka semakin besar pula laba perusahaan. 

         Profit After Tax 

Net Profit Ratio  =      

      Net Sales  

b. Operating Ratio 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara biaya untuk 

menjalankan bisnis dengan hasil yang dicapai 

    Operating Cost 

Operating Ratio  =    ________________  

       Net Sales 

 

OperatingCost  =  HPP + Biaya (Adm + penjualan & 
promosi)_ 

 

            Biaya keuangan dan rugi yang abnormal tidak termasuk dalam 

operasional cost. Semakin kecil  hasil rasio ini maka efisiensi pula 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

c. Return on Assets 

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan total 

aktiva untuk menghasillkan laba dengan menunjukkan presentase 

perolehan laba bersih dari aktiva yang digunakan perusahaan. Semakin 

besar rasio ini berarti semakin efektif kegiatan operasional perusahaan  

     Profit After Tax 

ROA =     
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    Total Assets 

 

 

d. Basic earning Power 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh 

laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak 

dibandingkan dengan total aktiva. 

 EBIT (Earning Before Interest and Tax) 

BEP =           

   Total Assets 

 

2.6 Teori Asimetri Informasi  

   

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan 

dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

 Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk 

manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan 

keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan 

keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena 

kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau 

perusahannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga 
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tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna 

eksternal. 

 Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri 

informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) 

dengan pihak pemegang saham dan stakeholder  pada umumnya sebagai pengguna 

informasi (user).   

 Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan 

informasinya kepada pemegang saham.  

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga 

manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak 

dilakukan.  

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara 

principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan 

sendiri.  

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 
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 Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan /transaksi yang 

terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekanannya pada pengendalian setiap 

transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini 

adalah mengefisienkan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana 

fiskal dan tidak dapat ditoleransi. 

 Dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap, perusahaan dapat menyehatkan 

posisi keuangannya sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan 

yang sebenarnya, dan dapat menghemat pajak penghasilan terhutang. Pelaksanaan 

revaluasi aktiva tetap berpedoman pada pasal 19 ayat (1) Undang- Undang No.17 /2000 , 

Keputusan Menteri Keuanagn No.486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 . 

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak itu disebutkan 

bahwa dasar untuk menentukan nilai aktiva yang akan direvaluasi adalah nilai pasar 

wajar dari aktiva bersangkutan . Penghitungan dilakukan oleh lembaga penilai yang telah 

mendapat pengakuan pemerintah. 

 Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai baru aktiva dengan nilai sisa buku 

aktiva secara fiscal sebelum dilakukan penilaian kembali. Atas selisih lebih dari 

revaluasi tersebut, terhutang PPh sebesar 10% final. Dalam hal perusahaan mempunyai 

kompensasi kerugian maka dasar perhitungannya dalam kelebihan selisih penilaian 

kembali setelah memperhitungkan kompensasi kerugian. 

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran dan anggapan diatas, maka peneliti menganalisis 

tentang pelaksanaan revaluasi aktiva tetap pada PT X mengenai perlakuan dan 

perhitungan  perpajakan atas selisih revaluasi serta dampak nya terhadap kinerja PT X 

dengan menggunakan peraturan perpajakan di tahun 2002. Penelitian ini juga membahas 

perlakuan perpajakan serta aspek-aspek yang harus diperhatikan apabila PT X 

melakukan revaluasi di periode selanjutnya dengan mengacu pada peraturan tahun 2008. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

   Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan 
Keuangan perusahaan industri kimia dasar di Indonesia. Laporan keuangan tersebut 
merupakan laporan yang sudah di audit dan diambil pada satu periode fiskal dimana 
dilakukan revaluasi aktiva tetap pada perusahaan tersebut. 
  Perusahaan ini antara lain bergerak di bidang pabrik semen dan bahan-
bahan bangunan, konstruksi dan perdagangan. Saat ini Perusahaan dan Anak 
Perusahaan bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan 
penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap pakai, serta tambang agregat. 
Status kepemilikan perusahaan di miliki oleh swasta ( nasional maupun asing ) dan 
sudah listing di Bursa Efek Indonesia. 

Revaluasi Aktiva 

Tetap PT X. 
KMK  no.486/KMK. 08/ 2002 

 

PMK no.79/PMK.03/ 2008 

- Pelaksanaan RAT 
- Perlakuan Perpajakan 
- Penghematan Pajak 

Terutang 
- Perlakuan Akuntansi 
- Pengaruh terhadap 

Kinerja PT X. 

- Perlakuan 
Perpajakan 

- Aspek- Aspek yang 
harus diperhatikan 
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  Pertimbangan utama pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada ketersediaan 

data, bidang usaha dan skala usaha perusahaan tersebut yakni industri kimia dasar yang 

tentu saja memiliki aktiva-aktiva tetap baik berupa mesin-mesin, tanah dan bangunan , yang 

memang representatif untuk dijadikan objek revaluasi aktiva tetap .  

 

 

 

 

 

 

3.2. Data yang akan dihimpun 

  Data yang akan dihimpun dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan data 

sekunder yang terdiri dari Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba PT.X pada 

periode tahun 2005, dimana perusahaan tersebut melakukan penilaian kembali atas sebagian 

aktiva tetapnya. 

 

3.3. Teknik pengumpulan Data 

  Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan 

cara- cara sebagai berikut : 

1. Mendapatkan dan mengumpulkan data laporan keuangan PT.X yang diteliti dari 

publikasi pihak perusahaan melalui situs web (internet) 
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2. Mendapatkan, mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen dan catatan- catatan 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

   

3.4. Teknik pengolahan Data  

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Metode Deskriptif Analitis 

 Metode ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang 

diteliti, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang 

dipakai , serta memberikan analisis dan memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai objek yang diteliti. 

 

 

 

2. Metode Historis 

 Metode berdasarkan data historis yang ada pada perusahaan dilakukan dengan 

cara membaca dan mempelajari arsip-arsip yang ada dalam perusahaan yang diteliti. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pengumpulan data yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dimulai dari metode  pengumpulan data, 

analisis data dan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT.X didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta 

notaries Ridwan Suselo S,H., No.27 . Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2876HT.01.01. Th.85 

tanggal 17 Mei 1985. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami 

perubahan, perubahan terakhir dengan akta notaries Amrul Partomuan Pohan, S.H., 

LLM., No.24 tanggal 16 Juni 2005 mengenai, antara lain, perubahan anggota dewan 

komisaris dan direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah didaftarkan di Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Juni 2005. 

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1985 dan menjadi salah 

satu perodusen semen paling besar di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan 
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antara lain, pabrik semen, bahan-bahan bangunan, konstruksi dan perdagangan. Saat ini 

perusahaan dan anak perusahaan bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi 

pabrikasi dan penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap pakai. 

Perusahaan ini telah mempunyai sistem pengoperasian pembuatan semen yang 

terintegrasi dengan kapasitas produksi total tahunannya mencapai 15.4 juta ton klinker. 

Perusahaan saat ini mengoperasikan 12 pabrik, sembilan terletak di Citereup, Bogor, 

Jawa Barat; dua di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat dan satu di Tarjun, Kotabaru, 

Kalimantan Selatan. Produk utama perusahaan ini adalah Ordinary Portland Cement 

(OPC). Selain itu juga menghasilkan semen jenis lain seperti type V, dan semen Portland 

type II dan V, Oil Well Cement dan Semen Portland Posolan. PT.X adalah satu –satunya 

produsen semen putih di Indonesia sejak tahun 2001, Group Heidelberg Cement, salah 

satu produsen semen dunia berkedudukan di Jerman dan beroperasi di 50 negara, 

mengendalikan mayoritas saham dari perusahaan ini. Sejak itu memfokuskan untuk 

mendapatkan kembali keuntungan finansialnya yang telah hilang selama krisis keuangan 

Asia. Dengan dukungan tenaga ahli dari internasional Group Heidelberg Cement dalam 

bidang teknis, keuangan dan pemasaran serta jaringan global, PT.X memfokuskan 

kembali aktivitasnya di bisnis inti yaitu memproduksi semen, dengan tujuan terakhir 

untuk mendapatkan kembali kekuatan keuangannya. 

Pada tahun 2009, perusahaan ini mencapai total penjualan lebih dari Rp. 2 

trilyun. Saham PT.X telah didaftarkan di Surabaya Stock Exchange dan Jakarta Stock 

Exchange. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 11.000 personil pada akhir tahun 

2009. 

 

4.1.2 Kebijakan Akuntansi Perusahaan 

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
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 Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi dan praktek 

yang berlaku umum di Indonesia, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK), peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan 

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 

Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Bapepam bagi perusahaan 

manufaktur. 

 Laporan Keuangan disusun berdasarkan asas akrual dengan  menggunakan 

konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinilai berdasarkan 

nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (pasar), 

instrumen derivatif dan penempatan jangka pendek yang dicatat sebesar nilai 

pasar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode ekuitas dan 

aktiva tetap tertentu yang dicatat berdasarkan nilai revaluasi. 

 Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran dari kas dan 

setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan 

metode langsung.   

b. Kebijakan Akuntansi yang menyangkut transaksi tertentu 

1. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu 

 Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan hasil 

penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan 

pada akhir tahun. 

2. Persediaan 

 Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya 

perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan 

menggunakan metode rata-rata bergerak. Penyisihan untuk persediaan 
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usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai 

realisasi bersihnya. 

3. Biaya Dibayar Dimuka 

 Biaya dibayar dimuka diamortisasi sepanjang masa manfaat 

dengan menggunakan metode garis lurus. 

 

 

4. Aktiva tetap 

 Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, kecuali 

aktiva tetap tertentu yang dinilai kembali sesuai dengan peraturan 

pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan, amortisasi, dan deplesi. 

Mesin dan peralatan tertentu yang berhubungan dengan produksi semen 

disusutkan menggunakan metode unit produksi, sedangkan aktiva tetap 

lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan 

taksiran masa manfaat aktiva tetap sebagai berikut : 

Table 4.1 Taksiran Umur Penyusutan Aktiva Tetap 

Jenis aktiva Tahun 

Pengembangan tanah; tambang; bangunan dan 

prasarana 

8-30 

Mesin dan peralatan 5-10 

Pengembangan gedung yang disewa; perabot dan 

peralatan kantor; serta perkakas dan peralatan lainnya. 

 

5 
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Alat pengangkutan 5 

Sumber : Catatan Laporan Keuangan PT.X 

5. Sewa Guna Usaha 

 Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna 

usaha dengan hak opsi (capital lease) apabila memenuhi semua criteria 

yang dipersyaratkan dalam PSAK No.30, „Akuntansi Sewa Guna 

Usaha”. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka trasnsaksi sewa 

guna usaha dikelompokkan sebagaiu transaksi sewa menyewa biasa 

(operating lease). Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi (disajikan 

sebagai bagian dari “Aktiva Tetap” pada neraca konsolidasi) dinyatakan 

sebesar nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa 

guna usaha. Penyusutan aktiva sewa guna usaha dihitung dengan 

menggunakan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yanjg sama 

dengan yang diterapkan pada aktiva tetap dengan kepemilikan langsung. 

Laba yang terjadi akibat transaksi penjualan dan penyewaan kembali 

(sale and leaseback) ditangguhkan dan diamortisasi dengan 

menggunakan metode yang sama dengan yang diterapkan di atas. 

 Hutang sewa guna usaha disajikan sebesar nilai sekarang dari 

sisa pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar.  

6. Beban Ditangguhkan 

 Berdasarkan PSAK No.47, “Akuntansi Tanah”, biaya-biaya 

yang terjadi sehubungan dengan perolehan/ perpanjangan hak atas tanah, 

meliputi biaya legal, biaya pengukuran tanah, biaya notaris, pajak tekait, 

dan biaya lainnya, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan 
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metode garis lurus selama masa berlaku hak atas tanah yang 

bersangkutan. 

7. Pendapatan dan Beban 

 Pendapatan diakui pada saat barang dikirim dan risiko serta 

manfaat atas kepemilikan dialihkan kepada pelanggan dan/atau jasa 

telah diberikan. Beban dan biaya umumnya diakui dan dibebankan pada 

operasi pada saar terjadinya.  

4.1.3 Laporan Keuangan Perusahaan 

Bedasarkan kebijakan akuntansi yang telah dijelaskan di atas, PT.X menyusun 

laporan keuangan, yaitu laporan keuangan akhir tahun yang telah di audit oleh 

Akuntan Publik yang terdiri dari :  

a. Neraca 

Neraca PT.X disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

posisi keuangan peusahaan secara keseluruhan selama tahun fiskal 2005, 

seperti disajikan berikut ini. 

Tabel 4.2 Neraca PT.X sebelum Revaluasi 

Sebelum Revaluasi 

PT. X 

NERACA 
Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 

(dalam Rupiah) 

AKTIVA 2005 

AKTIVA LANCAR   

Kas dan setara kas 498,010,383,632 

Penempatan jangka pendek 5,428,752,650 

Piutang usaha   

    Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 47,897,758,168 

    Pihak ketiga setelah dikurangi piutang ragu-ragu 505,963,586,184 
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Piutang lain-lain dari pihak ketiga  setelah dikurangi   

    piutang ragu-ragu 5,448,888,761 

Aktiva derivatif - bersih - 

Persediaan - bersih 911,291,789,489 

Uang muka dan jaminan 119,605,903,683 

Pajak dibayar dimuka 37,854,330,331 

Biaya dibayar dimuka 24,263,350,909 

JUMLAH AKTIVA LANCAR 2,155,764,743,807 

    

AKTIVA TIDAK LANCAR   

Aktiva derivatif jangka panjang- bersih 84,171,508,110 

Piutang hubungan istimewa 57,224,578,033 

Aktiva pajak tangguhan - bersih 5,404,241,660 

Penytertaan jangka panjang dan uang muka kepada   

   perusahaan asosiasi - setelah dikurangi    

   penyisihan uang muka 42,873,603,424 

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi    

   penyusutan, amortisasi dan deplesi 7,483,409,792,335 

Kas dan deposito berjangka yang penggunaannya    

Sebelum Revaluasi 

PT. X 

NERACA 
Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 

 

   dibatasi 302,771,129,921 

Aktiva tidak lancar lainnya 76,231,152,013 

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR 8,052,086,005,496 

JUMLAH AKTIVA 10,207,850,749,303 

IMPLIKASI REVALUASI..., Adelia Nindita, Ak.-IBS, 2010



    

  

 

 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2005 

KEWAJIBAN LANCAR   

Hutang usaha   

   Pihak ketiga 168,495,389,817 

   Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2,278,762,995 

Hutang lain-lain kepada pihak ketiga 76,432,251,930 

Biaya yang masih harus dibayar 157,216,319,564 

Hutang pajak 34,552,510,560 

Kewajiban derivatif - bersih 14,030,194,787 

Kewajiban lancar lainnya 7,726,910,783 

Bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo   

   dalam satu tahun   

    Hutang bank dan lambaga keuangan 393,200,000,000 

    Hutang sewa guna usaha 1,912,022,428 

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 855,844,362,864 

    

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR   

Hutang hubungan istimewa 5,695,739,069 

Kewajiban pajak tangguhan- bersih 396,579,039,010 

Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi   

    bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 3,476,891,067,797 

    Hutang bank dan lembaga keuangan 119,749,997 

    Hutang sewa guna usaha 64,993,084,453 
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Laba ditangguhkan atas transaksi penjualan dan   

    peyewaan kembali - bersih 8,316,073,554 

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 3,952,594,753,880 

    

    

EKUITAS   

Modal saham 1,840,615,849,500 

Agio saham 1,194,236,402,048 

Agio saham lainnya  338,250,000,000 

 

Sebelum Revaluasi 

PT. X 

NERACA 
Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 

 

 

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas    

    sepengendali 1,165,715,376,569 

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan 6,333,962,836 

Rugi yang belum direalisasikan atas efek tersedia   

    untuk-dijual- bersih - 

Saldo laba   

   Telah ditentukan penggunaannya 125,000,000,000 

    Belum ditentukan penggunaannya 729,260,041,606 

EKUITAS - BERSIH 5,399,411,632,559 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 10,207,850,749,303 

 

Sumber: Laporan Keuangan PT.X 

 

 

b. Perhitungan Laba Rugi 
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Perhitungan laba rugi PT.X disusun dalam bentuk multiple step, yaitu 

mengelompokkan setiap jenis pendapatan dan biaya berdasarkan prosedur 

yang digunakan secara umum. 

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi PT.X 

Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap 

PT. X 

LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2005 
(dalam Rupiah) 

  2005 

PENDAPATAN BERSIH 5,592,353,968,132 

BEBAN POKOK PENDAPATAN 3,572,454,635,627 

LABA KOTOR 2,019,899,332,505 

    

BEBAN USAHA   

Pengangkutan dan Penjualan 613,587,028,536 

Umum dan administrasi 178,748,575,712 

Jumlah beban usaha 792,335,604,248 

LABA USAHA 1,227,563,728,257 

    

 

 

Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap 

PT. X 

LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2005 
 

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN   

Penghasilan Bunga 24,944,082,851 

Laba (rugi) kurs- bersih 49,959,182,624 

Beban bunga (263,474,390,735) 
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Lain-lain -bersih 34,381,842,416 

Beban Lain-lain Bersih (154,189,282,844) 

BAGIAN ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN    

   ASOSIASI BERSIH 18,046,318,226 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK    

   PENGHASILAN BADAN 1,091,420,763,639 

    

 

Sumber: Laporan Keuangan PT.X 

 

Dari informasi di atas, dapat diketahui bahwa laba (rugi) perusahaan atau 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT.X selama tahun 2005 adalah 

Rp.1.091.420.763.639 . Dengan demikian besarnya PPh Terhutang PT. X adalah 

sebagai berikut : 

10% x Rp.  50.000.000,-  =  Rp.   5.000.000,- 

15% x Rp.  50.000.000,-  =  Rp.  7.500.000,- 

30% x Rp. 1.091.408.263.639,- =  Rp.   327.422.479.092,- 

Jumlah PPh Terutang  =  Rp.    327.434.979.092 

 

4.2 Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap 

4.2.1 Peraturan Perpajakan mengenai Revaluasi 

Untuk mengetahui berapa besar penghematan terhutang PT.X melalui 

perencanaan pajak revaluasi aktiva tetap, perlu dilakukan analisis terhadap Laporan 

Keuangan Perusahaan.  Analisis dilakukan dengan cara menerapkan strategi-strategi 

perencanaan pajak tanpa harus melanggar ketentuan dan Undang-undang Perpajakan. 

Cara ini dimaksudkan agar pengeluaran pajak terhutang yang menjadi kewajiban 

perusahaan tidak lagi melebihi dari jumlah yang seharusnya, dan sekaligus agar pihak 

perusahaan terhindar dari kemungkinan tuduhan menyelundupkan pajak (tax evasion), 
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baik karena ketidaktahuan akan ketentuan peraturan perpajakan kesalahan dalam 

penghitungan pajak terhutang, kesalahpahaman dan menafsirkan peraturan perundang-

undangan, maupun karena kealpaan dalam mencatat dan menyimpan bukti-bukti 

pendukung transaksi secara lengkap, dan lain-lain. 

Seharusnya suatu perencanaan pajak sudah dimulai sejak rencana pendirian 

perusahaan, karena pada tahap ini pihak manajemen sudah harus memperhitungkan 

bentuk badan usaha yang hendak didirikan, bidang usaha yang akan digeluti, dan 

bagaimana pola investasi atas setiap aktiva tetap perusahaan yang akan digunakan. 

Semua ini, meskipun hanya merupakan sebagian dari variable-variabel kritis dalam 

penghitungan pajak, tetapi apabila direncanakan dengan baik akan memberikan dampak 

positif bagi besarnya pengeluaran pajak di masa yang akan datang. 

Pada tahun 2008 telah ditetapkan PMK no. 79/PMK.03/2008 yang mengatur 

tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan, peraturan tersebut 

mulaui berlaku tanggal 23 Mei 2008 . Peraturan tersebut dibuat  untuk menggantikan 

KMK no. 486/ KMK.03/2002 yang telah digunakan sebelumnya oleh perusahaan yang 

ingin melakukan Revaluasi Aktiva Tetap. 

Adapun perbedaan peraturan PMK no. 79/PMK.03/2008 dengan peraturan 

sebelumnya KMK no. 486/ KMK.03/2002 adalah sebagai berikut: 

Table 4.4 Perbedaan Peraturan Perpajakan atas Revaluasi Aktiva Tetap 

KMK no. 486/ KMK.03/2002 

PMK no. 79/PMK.03/2008 

Penilaian kembali dapat dilakukan paling 

banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang 

sama . 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan  

tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

penilaian kembali akiva tetap perusahaan 
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terakhir. 

Atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai 

buku fiskal semula telah di kompensasikan 

terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal 

tahun-tahun sebelumnya, dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva 

tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal 

semula dikenakan pajak penghasilan yang 

bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) . 

Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan 

yang telah dilakukan penilaian kembali 

disesuaikan menjadi masa manfaat penuh 

untuk kelompok aktiva tetap perusahaan 

tersebut. 

Sisa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa 

manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4.4 Perbedaan Peraturan Perpajakan atas Revaluasi Aktiva Tetap 

 

IMPLIKASI REVALUASI..., Adelia Nindita, Ak.-IBS, 2010



Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah 

memperoleh persetujuan penilaian kembali 

sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka 

atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan 

pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 

20% (dua puluh persen) dari selisih lebih 

penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal 

semula tanpa dikompensasikan dengan sisa 

kerugian fiskal tahun-tahun berikutnya . 

Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah 

memperoleh persetujuan penilaian kembali 

sebelum  lewat jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun, maka atas selisih lebih penilaian 

kembali nilai sisa buku semula, dikenakan 

tambahan pajak penghasilan yang bersifat final 

dngan tarif tertinggi pajak penghasilan WP 

badan dalam negeri yang berlaku pada saat 

penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh 

persen). 

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI 

4.2.2 Analisis Revaluasi Aktiva Tetap 

 Pada tahun 2005 PT.X menerima surat keputusan dari Kantor pajak yang 

menyetujui penilaian kembali atas sebagian aktiva tetap nya. PT.X sebagai badan hukum 

dan Wajib Pajak Dalam Negeri, telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk melakukan revaluasi aktiva aktiva tetapnya sesuai dengan KMK no. 

486/ KMK.03/2002. Perusahaan telah memenuhi kelengkapan administrasi yaitu : 

a. Melunasi semua kewajiban pajak nya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum 

masa pajak dilakukannya revaluasi aktiva tetap 

b. Melampirkan Laporan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan yang telah diaudit akuntan  publik 

c. Telah mendapat persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

d. Telah melaksanakan penilaian aktiva tetap yang akan direvaluasi oleh perusahaan 

penilai. 
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PT. X melakukan penilaian kembali Aktiva Tetap berwujud hanya pada sebagian 

aktiva tetap yang dimiliki secara langsung, yaitu : 

a. Mesin 

b. Alat Pengangkutan 

Tabel berikut ini menujukkan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan oleh PT.X pada 

sebagian aktiva tetap nya 

Tabel 4.5 Revaluasi Aktiva PT.X  

(dalam Rupiah) 

 

Jenis aktiva 

Nilai Buku 

31 Des 2004 

 

Biaya 

Reproduksi 

Selisih atas 

penilaian kembali 

Nilai Buku 

31 Des 2005 

Mesin 7.283.050.582.853 42.519.981.474 273.366.446.892 7.598.973.011.201 

Alat Pengangkutan 344.875.147.012 45.508.373.901 55..162.547.729 445.546.068.642 

Jumlah 
7.627.925.729.865 88.028.355.375 328.528.994.621 8.044.519.079.843 

Sumber : Laporan Keuangan PT. X setelah diolah kembali. 

 Berdasarkan tabel diatas , maka diperoleh hasil selisih atas penilaian kembali 

aktiva tetap yaitu sebesar Rp. 328.528.994.621,- Nilai tersebut merupakan nilai pasar 

aktiva tetap dikurangi dengan nlai buku aktiva tetap sebelum dilakukan revaluasi. 

 

 

 

 

4.2.3 Perhitungan dan Perlakuan Perpajakan atas Selisih Revaluasi Aktiva Tetap 

PT.X berdasarkan KMK. No. 486/KMK.03/ 2002 
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Pada tahun 2005 PT.X telah melakukan revaluasi atas beberapa aktiva 

tetap perusahaan berupa mesin dan alat pengangkutan. Kondisi aktiva sebelum 

dan sesudah revaluasi secara berturut- turut disajikan pada table 4.6 dan 4.7 

berikut ini 

Tabel 4.6 Aktiva Tetap PT.X Sebelum dilakukan Revaluasi 

(dalam Rupiah) 

Jenis Aktiva Nilai  

Perolehan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Mesin 7.325.606.564.309 2.558.228.983.600 4.767.377.580.709 

Alat pengangkutan 390.383.520.913 229.019.520.800 161.364.000.113 

Jumlah 7.715.990.085.222 2.787.248.504.400 4.928.741.580.822 

 Sumber : Laporan Keuangan PT. X setelah diolah kembali. 

 

 

Tabel 4.7 Aktiva tetap PT.X Setelah dilakukan Revaluasi 

(dalam Rupiah ) 

Jenis Aktiva Selisih Revaluasi Penyusutan 

Selisih Revaluasi 

Nilai Buku 

Setelah Revaluasi 

Mesin 273.366.446.892 11.195.321.591 262.171.125.301 

Alat pengankutan 55.162.547.729 2.413.561.478 52.748.986.251 

Jumlah 328.528.994.621 13.608.883.069 314.920.111.552 

Sumber : Laporan Keuangan PT. X setelah diolah kembali. 

 

Dari tabel 4.6 dan 4,7 diatas dapat diketahui bahwa dengan melakukan 

Revaluasi Aktiva Tetap, maka biaya penyusutan atas aktiva tetap tersebut pada 

tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.608.883.069,-  sedangkan 
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nilai buku aktiva tetap setelah direvaluasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 

328.528.994.621,-. Peningkatan biaya penyusutan ini akan mengurangi laba kena 

pajak (PKP) dan PPh terutang PT.X. 

Sementara di sisi lain, selisih antara nilai penilaian kembali dengan nilai 

buku aktiva tetap PT.X sebesar Rp.328.528.994.621,- akan dikurangi pajak 

tangguhan sebesar Rp. 98.558.698.385,- dan diakui sebagai selisih penilaian 

kembali aktiva tetap pada bagian ekuitas di neraca konsolidasi tahun 2005 

sebesar Rp. 229.970.296. 236,- . Selisih penilaian kembali aktiva tetap dapat 

diperlakukan sebagai tambahan modal perusahaan, dan dikenakan PPh 10% 

(sepuluh persen ) final atau apabila dikonversikan menjadi dividen dan dibagikan 

kepada para pemegang saham, akan dipotong PPh 15% (lima belas persen) final. 

Sisa manfaat fiskal aktiva tetap pada PT.X yang direvaluasi disesuaikan 

menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap pada PT.X yaitu 5 

(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk Mesin dan 5 (lima ) tahun untuk 

alat pengangkutan. 

Apabila PT.X melakukan pengalihan aktiva tetap yang telah memproleh 

persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka 

PT.X dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh 

persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula 

tanpa dikompensasikan  dengan sisa kerugian fiskal di tahun-tahun berikutnya. 

  

 

 

4.2.4 Perlakuan Perpajakan Atas Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT.X 

berdasarkan PMK no.79/ PMK.03/ 2008  
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Apabila di masa sekarang PT.X ingin melakukan penilaian kembali 

terhadap aktiva nya, maka PT.X harus melakukan Revaluasi Aktiva Tetap 

berdasarkan PMK no.79/PMK.03/2008 yang menggantikan peraturan 

sebelumnya yaitu KMK. no.  486/KMK.03/ 2002. 

Ada beberapa perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh 

PT.X, diantaranya adalah  

- PT.X akan membayar pajak final 10% atas selisih penilaian 

kembali lebih tinggi dikarenakan pada peraturan yang 

berlaku saat ini selisih penilaian kembali tidak boleh 

dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal 

di tahun-tahun sebelumnya 

- PT.X harus mempertimbangkan aktiva apa saja yang akan 

dinilai kembali karena perusahaan tidak melakukan revaluasi 

aktiva tetap kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) 

tahun, terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan terakhir. 

- Sisa manfaat aktiva tetap perusahaan yang telah direvaluasi 

adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang 

bersangkutan . Hal ini sangat berpengaruh kepada beban 

depresiasi aktiva tetap yang juga memberikan pengaruh 

langsung terhadap laba /rugi perusahaan serta PPh terhutang 

perusahaan di tahun pajak berikutnya. 

- Apabila PT.X melakukan pengalihan aktiva perusahaan yang 

telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih 

IMPLIKASI REVALUASI..., Adelia Nindita, Ak.-IBS, 2010



penilaian kembali nilai sisa buku semula, dikenakan 

tambahan pajak penghasilan yang besifat final dengan tarif 

tertinggi pajak penghasilan wajib pajak badan yang berlaku 

pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen). 

Dalam hal ini PT.X dapat dikenakan pajak final sebesar 18% 

(delapan belas persen). 

Oleh karena adanya peraturan baru tersebut, PT.X harus lebih hati-hati 

dalam melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap. Perubahan 

peraturan tersebut mungkin dapat mempengaruhi laba perusahaan dan pajak 

terhutang PT.X secara signifikan. 

 

4.2.5 Perlakuan Akuntansi atas Revaluasi Aktiva Tetap PT. X 

Berdasarkan paragraf 29 PSAK No.16, tentang Aktiva Tetap Dan Aktiva 

Lain-lain, dinyatakan bahwa : Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada 

umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut 

penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran.  

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan 

pemerintah. Dalam hal ini laporan Keuangan harus menjelaskan mengenai 

penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta 

pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan.  

Sehubungan dengan revaluasi aktiva tetap ini, peraturan pemerintah dibidang 

perpajakan mengijinkan perusahaan yang memenuhi syarat tertentu untuk 

melakukan revaluasi. 
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Ada beberapa proses pencatatan dan jurnal yang perlu diperhatikan pada saat 

nilai aktiva tetap dihitung ke dalam laporan keuangan tahun 2005. Berikut ini 

disajikan perhitungan dan jurnal untuk revaluasi aktiva tetap 

Mesin 

- Nilai perolehan (s/d tahun 2004)  = Rp. 7.325.606.564.309 

- Akumulasi penyusutan    = Rp. (2.558.228.983.600) 

- Selisih Revaluasi    = Rp. 273.366.446.892 

- Akumulasi  Penyusutan (atas selisih  

 revaluasi )     = Rp. (11.195.321.591) 

Jurnal yang diperlukan untuk mencatat kejadian diatas adalah sebagai 

berikut: 

 Pada saat revaluasi aktiva tetap 

Dr. Aktiva tetap     273.366.446.892 

Cr.     Selisih penilaian kembali aktiva tetap      273.366.446.892 

Kenaikan nilai aktiva tetap akan menambah kembali nilai buku 

aktiva, sedangkan pos selisih revaluasi aktiva tetap dimasukkan ke 

sisi modal dengan nama perkiraan selisih penilaian aktiva tetap. 

 Penyusutan selisih revaluasi aktiva tetap 

Dr. Penyusutan (atas selisih revaluasi)  11.195.321.591 

Cr.     Akumulasi penyusutan (atas 
            selisih revaluasi)            11.195.321.591 

Pos penyusutan atas selisih revaluasi akan masuk ke dalam 

laporan laba rugi , sedangkan akumulasi penyusutan atas selisih 

IMPLIKASI REVALUASI..., Adelia Nindita, Ak.-IBS, 2010



revaluasi akan digabungkan dengan akumulasi penyusutan aktiva 

semula. 

Alat pengangkutan 

- Nilai perolehan (s/d tahun 2004)  = Rp. 390.383.520.913 

- Akumulasi penyusutan    = Rp. (229.019.520.800) 

- Selisih Revaluasi    = Rp. 55.162.547.729 

- Akumulasi  Penyusutan (atas selisih  

 revaluasi )     = Rp. (2.413.561.478) 

Jurnal yang diperlukan untuk mencatat kejadian diatas adalah sebagai 

berikut: 

 Pada saat revaluasi aktiva tetap 

Dr. Aktiva tetap     55.162.547.729 

Cr.     Selisih penilaian kembali aktiva tetap      55.162.547.729 

Kenaikan nilai aktiva tetap akan menambah kembali nilai buku 

aktiva, sedangkan pos selisih revaluasi aktiva tetap dimasukkan ke 

sisi modal dengan nama perkiraan selisih penilaian aktiva tetap. 

 Penyusutan selisih revaluasi aktiva tetap 

Dr. Penyusutan (atas selisih revaluasi)  2.413.561.478 

Cr.     Akumulasi penyusutan (atas 
            selisih revaluasi)            2.413.561.478 

Pos penyusutan atas selisih revaluasi akan masuk ke dalam 

laporan laba rugi , sedangkan akumulasi penyusutan atas selisih 

revaluasi akan digabungkan dengan akumulasi penyusutan akiva 

semula. 
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4.2.6 Dampak Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Terhutang PT.X 

Untuk dapat mengatahui ada atau tidaknya penghematan terhutang wajib 

pajak melalui revaluasi aktiva tetap parsial yang dilakukan oleh PT.X , maka 

pada bagian ini lebih dulu akan dihitung besarnya pajak penghasilan yang harus 

dibayar oleh PT.X sebagai akiba diterapkannya perencanaan pajak revaluasi 

aktiva tetap. 

Dari hasil pembahasan pada bagian sbelumnya, diketahui bahwa dampak 

dari diterapkannya revaluasi adalah munculnya biaya penyusutan (atas selisih 

revaluasi ) yang dapat ditambahkan ke pos akumulasi penyusutan pada tahun 

2005. Pos ini akan masuk ke laporan laba rugi dan menambah besarnya biaya 

fiskal yang dapat dikurangkan dan akan mengurangi besarnya Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) , PT.X juga memperoleh tambahan penghematan pajak dari tarif PPh 

10% final atas selisih revaluasi, yang apabila dilakukan tanpa perencanaan pajak 

akan dikenakan PPh final 15%. Adanya selisih revaluasi akan merubah jumlah 

modal pada neraca PT.X. Perubahan pada neraca dan laporan laba rugi sebagai 

akibat dilakukannya revaluasi aktiva tetap secara berturut-turut disajikan sebagai 

berikut ini 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Neraca PT.X setelah Revaluasi 

Setelah Revaluasi 

PT. X 
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NERACA 
Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 

(dalam Rupiah) 

 

AKTIVA 2005 

AKTIVA LANCAR   

Kas dan setara kas 498,010,383,632 

Penempatan jangka pendek 5,428,752,650 

Piutang usaha   

    Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 47,897,758,168 

    Pihak ketiga setelah dikurangi piutang ragu-ragu 505,963,586,184 

Piutang lain-lain dari pihak ketiga  setelah dikurangi   

    piutang ragu-ragu 5,448,888,761 

Aktiva derivatif - bersih - 

Persediaan - bersih 911,291,789,489 

Uang muka dan jaminan 119,605,903,683 

Pajak dibayar dimuka 37,854,330,331 

Biaya dibayar dimuka 24,263,350,909 

JUMLAH AKTIVA LANCAR 2,155,764.743,807 

    

AKTIVA TIDAK LANCAR   

Aktiva derivatif jangka panjang- bersih 84,171,508,110 

Piutang hubungan istimewa 57,224,578,033 

Aktiva pajak tangguhan - bersih 5,404,241,660 

Penytertaan jangka panjang dan uang muka kepada   

   perusahaan asosiasi - setelah dikurangi    

   penyisihan uang muka 42,873,603,424 

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi    
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   penyusutan, amortisasi dan deplesi 7,811,938,786,956 

Kas dan deposito berjangka yang penggunaannya    

   dibatasi 302,771,129,921 

Aktiva tidak lancar lainnya 76,231,152,013 

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR 8,380,615,000,117 

JUMLAH AKTIVA 10,536,379,743,924 

 

 

 

 
 

Setelah Revaluasi 

PT. X 

NERACA 

Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2005 

KEWAJIBAN LANCAR   

Hutang usaha   

   Pihak ketiga 168,495,389,817 

   Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2,278,762,995 

Hutang lain-lain kepada pihak ketiga 76,432,251,930 

Biaya yang masih harus dibayar 157,216,319,564 

Hutang pajak 34,552,510,560 

Kewajiban derivatif - bersih 14,030,194,787 

Kewajiban lancar lainnya 7,726,910,783 

Bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo   

   dalam satu tahun   

    Hutang bank dan lambaga keuangan 393,200,000,000 
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    Hutang sewa guna usaha 1,912,022,428 

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 855,844,362,864 

    

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR   

Hutang hubungan istimewa 5,695,739,069 

Kewajiban pajak tangguhan- bersih 495,137,737,395 

Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi   

    bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 3,476,891,067,797 

    Hutang bank dan lembaga keuangan 119,749,997 

    Hutang sewa guna usaha 64,993,084,453 

Laba ditangguhkan atas transaksi penjualan dan   

    peyewaan kembali - bersih 8,316,073,554 

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 4,051,153,452,265 

    

EKUITAS   

Modal saham 1,840,615,849,500 

Agio saham 1,194,236,402,048 

Agio saham lainnya  338,250,000,000 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 229,970,296,236 

Selisih nilai transaksi restrukturisai entitas    

    sepengendali 1,165,715,376,569 

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan 6,333,962,836 

Rugi yang belum direalisasikan atas efek tersedia   

    untuk-dijual- bersih - 

Saldo laba   

   Telah ditentukan penggunaannya 125,000,000,000 
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    Belum ditentukan penggunaannya 729,260,041,606 

EKUITAS - BERSIH 5,629,381,928,795 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 10,536,379,743,924 

 

Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi PT.X 

Setelah Revaluasi Aktiva Tetap 

PT. X 

LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2005 
(dalam Rupiah) 

  2005 

PENDAPATAN BERSIH 5,592,353,968,132 

BEBAN POKOK PENDAPATAN 3,572,454,635,627 

LABA KOTOR 2,019,899,332,505 

    

BEBAN USAHA   

Pengangkutan dan Penjualan 613,587,028,536 

Umum dan administrasi 178,748,575,712 

Jumlah beban usaha 792,335,604,248 

LABA USAHA 1,227,563,728,257 

    

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN   

Penyusutan (atas selisih revaluasi) (13,608,883,069) 

Penghasilan Bunga 24,994,082,851 

Laba (rugi) kurs- bersih 49,959,182,624 

Beban bunga (263,474,390,735) 

Lain-lain -bersih 34,381,842,416 

Beban Lain-lain Bersih (167,748,165,913) 
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BAGIAN ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN    

   ASOSIASI BERSIH 18,046,318,226 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK    

   PENGHASILAN BADAN 1,077,861,880,570 

    

Sumber: Laporan Keuangan PT.X 

Dari informasi di atas, dapat diketahui bahwa laba (rugi) perusahaan atau 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT.X selama tahun 2005 setelah melakukan 

revaluasi adalah Rp.1.077.861.880.570 . Dengan demikian besarnya PPh 

Terhutang PT. X adalah sebagai berikut : 

10% x Rp.  50.000.000,-  =  Rp.   5.000.000,- 

15% x Rp.  50.000.000,-  =  Rp.  7.500.000,- 

30% x Rp. 1.077.761.880.570,- =  Rp.   323.328.564.171,- 

Jumlah PPh Terutang   =  Rp.    323.341.064.171 

Apabila dibandingkan dengan besarnya PPh terhutang sebelum dilakukan 

perencanaan pajak Rp. 327.434.979.092,- ,maka PT.X memperoleh penghematan 

pajak terutang sebesar Rp. 4.121.414.921,- . Penghematan PPh terutang ini dapat 

diartikan sebagai suatu pengurangan terhadap PPh terhutang yang seharusnya 

dibayarkan oleh perusahaan  terhaap kantor pajak. Jumlah ini belum termasuk 

selisih PPh final dari 15% (lima belas persen ) menjadi 10% (sepuluh persen) 

yang dikenakan terhadap selisih revaluasi aktiva tetap. Gambaran lengkap 

mengenai besarnya penghematan pajak yang didapat PT.X, sebagai dampak 

dilakukannya revaluasi aktiva tetap dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Penghematan Pajak PT.X Tahun 2005 Melalui Perencanaan 

Pajak Revaluasi Aktiva Tetap 

(dalam Rupiah) 
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PPh PT.X 

  Sebelum RAT Sesudah RAT 

Pasal 25 327,434,979,092 323,313,564,171 

Final - 22,997,029,623 

Pasal 23 34,495,544,435 - 

Jumlah PPh 361,930,523,527 346,310,593,794 

  15,619,929,733 

%penghematan 4.51% 

Sumber : Laporan Keuangan PT X yang telah diolah kembali. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan melakukan perencanaan 

pajak melalui revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT.X secara parsial, PT.X 

mampu menghemat pengeluaran pajak selama tahun fiskal 2005 sebesar Rp. 

15.619.929.733,- atau sebesar 4.51%. 

Hasil penlitian ini berbanding lurus dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ardiantha Saputra pada tahun 2005. Perencanaan pajak melalui 

Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan pada industri manufaktur dapat 

menghemat pengeluaran pajak sebesar 57.40% selama tahun fiskal yang 

bersangkutan. 

4.3 Penilaian Kinerja Perusahaan  

 Secara umum dapat digambarkan bahwa perubahan yang terkait langsung 

dengan revaluasi aktiva tetap ialah perubahan beberapa akun dalam neraca, yaitu akun 

“Aktiva Tetap” dan akun “Ekuitas” , yang kemudian mempengaruhi besarnya „Total 

Aktiva “ dan Total Kewajiban” dan “Ekuitas” 

 Kinerja struktur keuangan perusahaan akan dijelaskan berdasarkan metode 

analisa rasio, hal ini dilakukan karena metode ini mampu menilai kinerja perusahaan 
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secara cepat dan menyederhanakan lingkup kegiatan hanya pada akun-akun yang 

memiliki kaitan erat. Penjelasan pada tiap bagian analisa rasio ini akan dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 

1. Periode Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap 

2. Periode Saat  Revaluasi Aktiva Tetap 

 

4.3.1 Analisis Rasio Leverage 

 Properietary Ratio pada saat dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53.43%, sebelum dilakukan Revaluasi Aktiva 

Tetap memiliki rata-rata 52.57%. Dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap 

memberikan pengaruh karena adanya peningkatan ekuitas sebesar 

229.970.296.236 dan peningkatan aktiva tetap sebesar 328.528.994.621. Hal ini 

menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktiva nya 

sendiri. 

 Fixed Asset Ratio pada saat dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap menunjukkan 

rata-rata sebesar 72.06%, sebelum dilakukan Revaluasi Aktiva Tetapmemiliki rata-rata 

sebesar 72.15% . hal ini menunjukkan adanya penurunan yang tidak terlalu signifikan. 

Perusahaan dianggap kurang efisien dalam memanfaatkan aktiva tetapnya. 

 Total Fixed Asset to Total Long Liabilities pada saat dilakukan Revaluasi 

Aktiva Tetap menunjukkan rata-rata sebesar 192.83% , sebelum dilakukan 

Revaluasi Aktiva Tetap memiliki rata-rata 189.33% . Peningkatan tersebut dapat 

dianggap adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman 

yang dijamin oleh Aktiva Tetap 
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 Debt Equity Ratio pada saat dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 71,96% , sebelum dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap memiliki rata-

rata sebesar 73.2%. Dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap memberi pengaruh karena 

adanya peningkatan ekuitas sebesar 229.970.296.236 dari selisih penilaian kembali 

aktiva tetap. 

 Total debt to Total capital / Stock Holder Equity pada saat dilakukan Revaluasi 

Aktiva Tetap menunjukkan nilai rata-rata sebesar 87.16% sebelum dilakukan Revaluasi 

Aktiva Tetap memiliki rata-rata 89.05%. Dilakukannya Revaluasi aktiva tetap 

menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang relatif berkurang. 

 Total Debt to Total Fixed Asset pada saat dilakukan Revaluasi aktiva tetap 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 62.8% sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap 

memiliki rata-rata 64.2%. hal ini menandakan ketergantungan perusahaan terhadap 

kreditur menurun sekitar 2%. 

4.3.2 Analisis Rasio Turnover 

 Fixed Asset Turnover pada saat dilakukan Revaluasi aktivat tetap menunjukkan 

nilai rata-rata 0.71x, sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap memiliki rata-rata sebesar 

0.75x . Dilakukannya Revaluasi Aktiva tetap menunjukkan semakin kurang efisiennya 

pemanfaatan aktiva tetap perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dikarenakan 

kenaikan nilai aktiva tetap. 

 Total Asset Turnover pada saat dilakukan revaluasi aktiva tetap 

menunjukkan nilai rata-rata 0.53x, sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap 

memiliki rata-rata sebesar 0.54x . Dilakukannya revaluasi aktiva tetap 

menunjukkan indikasi penurunan kinerja perusahaan karena adanya kenaikan 

nilai aktiva tetap. 

4.3.3 Analisis Rasio Profitabilitas 
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 Net Profit Ratio pada saat dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap 

menunjukkan nilai rata-raa sebesar 13,08% ,sebelum dilakukan memiliki rata-rata 

sebesar 13.04%. dilakukannya revaluasi aktiva tetap memberi pengaruh 

peningkatan rasio ini yang juga mencerminkan kenaikan laba perusahaan 

walaupun tidak secara signifikan karena mengingat perusahaan hanya melakukan 

revaluasi aktiva tetap nya secara parsial. 

 Operating Ratio pada saat dilakukan revaluasi aktiva tetap menunjukkan 

nili rata-rata 21.7%, sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap memiliki nilai rata-

rata sebesar 21.95%. Dilakukannya revaluasi aktiva tetap memberikan pengaruh 

penurunan rasio dikarenakan adanya peningkatan beban depresiasi. Selain itu 

penurunan rasio ini juga dapat menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasinya. 

 Return On Assets pada saat dilakukan revaluasi aktiva tetap menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 6.49%, sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap memiliki 

nilai rata-rata sebesar 7.10%. Dilakukannya revaluasi aktiva tetap memberikan 

pengaruh adanya penurunan rasio akibat kenaikan nilai aktiva tetap yang 

dibarengi dengan adanya penghematan pajak yang tidak terlalu signifikan 

jumlahnya. 

 Basic Earning Power pada saat dilakukan revaluasi aktiva tetap 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12.32%, sebelum dilakukan revaluasi aktiva 

tetap memiliki nilai rata-rata sebesar 12.77%. Dilakukannya revaluasi aktiva tetap 

memberi pengaruh karena adanya peningkatan aktiva tetap dari penilaian kembali 

aktiva tetap yang mengakibatkan peningkatan biaya penyusutan.  

 

4.4 Implikasi Revaluasi Aktiva Tetap 
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 Revaluasi aktiva tetap memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ratri (2008). Akan tetapi aspek yang 

terpengaruh tidak selalu sama pada setiap perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan 

pengaruh penilaian kembali aktiva tetap secara parsial yang dilakukan oleh PT.X 

terhadap kinerja keuangan serta pada kinerja manajeman PT.X. 

4.4.1 Implikasi Aspek Keuangan 

 Revaluasi Aktiva Tetap akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang tercermin dari berubahnya rasio keuangan perusahaan. Dampak 

yang terjadi pada PT.X dari aspek keuangan yang dilihat dari aspek keuangan 

adalah : 

- Adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktiva 

nya sendiri yang ditunjukkan oleh properiatary ratio sebagaimana 

dijelaskan oleh Ogi (2004). Peningkatan nilai aktiva tetap ini akibat 

dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dan juga kenaikan ekuitas 

akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap. 

- Adaya penurunan DER karena adanya peningkatan ekuitas akibat 

adanya selisih dari penilaian kembali aktiva tetap 

- Berkurangnya ketergantungan terhadap hutang dan kreditur pada 

pendanaan perusahaan yang ditunjukkan dari rasio Total Debt to Total 

Capital dan Total Debt to Total Fixed Assets yang mengalami 

penurunan sebesar 2% 

- Fixed Asset Turnover Ratio dan Total Asset Turnover Ratio menurun, 

karena nilai aktiva meningkat, sementara revaluasi aktiva tidak 

menimbulkan kenaikan penjualan, maka rasio-rasio cenderung 

menurun. 
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- Net Profit Ratio meningkat dikarenakan adanya penghematan pajak 

dari penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan. 

- Operating Ratio perusahaan menurun karena adanya kenaikan beban 

depresiasi yang mengurangi nilai biaya operasional. 

- Return On Assets Ratio menurun karena nilai aktiva meningkat 

sementara tingkat laba tidak mengalami perubahan, maka revaluasi 

aktiva tetap menyebabkan Return On Asset menurun. 

 

4.4.2 Implikasi Aspek Manajerial 

 Oleh karena revaluasi aktiva tetap mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan, maka revaluasi aktiva tetap akan secara langsung berpengaruh 

terhadap kinerja manajemen perusahaan. 

- Adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman 

yang dijamin oleh aktiva tetap yang disebabkan adanya peningkatan 

kemampuan perusahaan untuk membiayai aktiva nya sendiri 

- Dalam hal ini berarti tujuan perusahaan melakukan revaluasi aktiva 

tetap untuk memperbaiki DER tercapai dan dapat memperbaiki 

struktur modal perusahaan. 

- Menurunnya Fixed Assets Turnover Ratio mengindikasikan semakin 

kurang efisiennya pemanfaatan aktiva tetap perusahaan dalam 

menghasilkan volume penjualan. 

- Fixed Asset Turnover menurun berpengaruh tidak baik bagi kinerja 

pimpinan perusahaan karena efektivitas penggunaan aktiva menjadi 

kurang efisien. 
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- Net Profit Ratio yang meningkat menunjukkan peningkatan laba 

perusahaan dan penurunan Operating Ratio dapat mengindikasikan 

semakin efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

- Penurunan ROA berpengaruh kurang baik bagi kinerja pimpinan 

perusahaan karena menunjukkan penurunan kemampuan aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan laba (kurang efektif) serta penurunan 

BEP yang mengindikasikan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba cenderung kecil. 

 Dari perbandingan antara pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi 

kinerja perusahaan diatas, meskipun terdapat beberapa pengaruh yang positif bagi 

kinerja perusahaan namun ternyata pengaruh negatif nya juga cukup banyak, 

sehingga manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan masak-masak 

sebelum mengambil keputusan untuk melakuakan revaluasi aktiva tetap. 

4.5 Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan 

Dari analisa yang telah dilakukan , ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan 

sebelum sebuah  perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap, aspek –aspek tersebut 

antara lain : 

1. Proyeksi laba-rugi untuk masa yang akan datang dengan akurasi dari proyeksi 

tersebut 

2. Komposisi aktiva yang akan direvaluasi 

3. Rencana penjualan aktiva tetap di masa yang akan datang 

4. Metode akuntansi yang digunakan dan pelaporan keuangan perusahaan 

5. Aspek perpajakan pada tahun fiskal yang berlaku pada saat itu. 

6. Aspek kinerja perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa tentang perhitungan pajak dan perlakuan 

Akuntansi atas revaluasi aktiva tetap perusahaan serta hubungannya terhadap kinerja 

perusahaan, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT X telah melakukan revaluasi aktiva tetap parsial di tahun 2005 sesuai dengan 

prosedur , mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No.486 / KMK 08/ tahun 

2002. 

2. Terdapat beberapa perbedaan antara peraturan perpajakan tahun 2002 dan tahun 

2008 yang mengatur tentang revaluasi aktiva tetap diantaranya adalah tarif pajak 

penghasilan apabila perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap yang telah di 

revaluasi. 

3. Atas penilaian kembali pada sebagian aktiva tetapnya PT X dapat melakukan 

penghematan pajak terhutang tahun 2005 dengan jumlah yang signifikan . 

4. Perusahaan yang diteliti menambahkan nilai penyusutan selisih revaluasi aktiva tetap 

ke komponen penyusutan (atas selisih revaluasi aktiva tetap). Selisih dari penilaian 

kembali aktiva tetap PT X dimasukan ke dalam akun selisih penilaian kembali aktiva 

tetap dan menambah nilai ekuitas perusahaan. 

5. Dampak revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan dari satu sisi meningkatkan kinerja, 

tetapi mengakibatkan penurunan kinerja pada sisi lainnya. 

a. Peningkatan kinerja tercermin melalui pengukuran dengan rasio 

profitabilitas yang menunjukkan peningkatan laba perusahaan dan 
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peningkatan efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

b.  Namun pada rasio turnover mengindikasikan bahwa terjadi nya 

penurunan kinerja perusahaan akibat kenaikan aktiva tetap perusahaan 

dan pemanfaatan aktiva tetap itu sendiri dalam menghasilkan volume 

penjualan. 

6. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan apabila PT X ingin melakukan 

revaluasi aktiva tetap di periode Revaluasi selanjutnya , diantaranya proyeksi laba 

rugi dan nilai serta kondisi asset yang akan di revaluasi. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, 

yaitu : 

1. Apabila perusahaan melakukan revaluasi di periode selanjutnya,  hendaknya 

melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap yang memiliki nilai lebih tinggi agar 

menghasilkan beban depresiasi yang lebih tinggi dan memberikan dampak yang 

lebih signifikan terhadap kenaikan struktur modal perusahaan 

2. Perusahaan hendaknya mengurangi alokasi dana perusahaan atau investasi yang 

digunakan untuk membeli atau memperoleh aktiva perusahaan terkait dengan 

adanya penurunan pada rasio perputaran aktiva perusahaan. 

3. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mencari cara agar pengenaan pajak 

penghasilan aktiva tetap yang di revaluasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih 

mudah dan tidak tumpang tindih, seperti di dalam pengenaan pajak penghasilan 

terhadap pengalihan aktiva yang telah di revaluasi. 
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