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Abstract 

 

 The purpose of this research is to analyze and obtain empirical evidence about the 

comparison between financial ratio of property and real estate industry  concerned with the 

corporate income tax towards benchmarking ratio which is set by Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) through Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 about total 

benchmarking ratio and utilization guidance. 

This research is descriptive comparative study which emphasis on the comparison 

between financial ratios of property and real estate industry and benchmarking ratio 

determined by Direktorat Jenderal Pajak. The researcher uses property and real estate 

industry as the sample through purposive sampling that would generate 38 companies listed 

on the Indonesian Stock Exchange. 

The conclusion of this research is based on three considerations, namely the 

operating expenses ratio, the net other income ratio, and the fiscal correction ratio. This 

research results that in the year of 2008, 2009, and 2010, the operating expenses ratio has 

not any significant differences towards above the benchmarking standard. The  net other 

income ratio  resulted  in the year of 2009 is significantly below the benchmarking standard. 

The ratio fiscal correction ratio in the year of 2008 and 2010 is significantly below 

the benchmarking standard. This research is expected to be a positive reference for 

Direktorat Jenderal Pajak in examining the obedience of property and real estate industry’s 

taxation. 

 

 

 

Keywords: financial ratio, benchmarking ratio, corporate income tax, property and real  

      estate industry 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada awalnya, pemerintah sangat mengandalkan sektor minyak bumi dan gas 

(migas) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan perekonomian 

nasional. Akan tetapi, sektor tersebut dianggap tidak akan memberikan kontribusi positif 

yang berkesinambungan dalam jangka panjang, sehingga pemerintah secara bertahap 

berupaya untuk mengalihkan sumber penerimaan negara ke sektor pajak. 

Menurut Zaenal Arifin (2005), secara empiris sampai dengan kurun waktu tahun 

1980-an kita masih mengandalkan penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan 

pembangunan yang berasal dari migas (minyak bumi dan gas). Namun, penerimaan dari 

sektor ini untuk jangka waktu panjang tidak bisa diandalkan karena karakteristiknya yang 

khusus tidak bisa diperbaharui (irrenewable), cadangan yang terbatas, di samping itu sektor 

tersebut sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional. 

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya guncangan harga 

minyak bumi pada awal tahun 1980-an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor 

migas menurun secara drastis sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan 

untuk kelanjutan pembangunan. Salah satu alternatif yang ditetapkan oleh pemerintah 

adalah dari sektor pajak.  

Dewasa ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari 

penghasilan swasta, individu, atau masyarakat dan berperan dalam pembangunan 
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perekonomian nasional. Surplus penerimaan ini akan digunakan untuk membiayai public 

investment yang mendukung proses industrialiasasi dan memenuhi tingkat permintaan 

infrastruktur-infrastruktur baru dalam menghasilkan barang dan jasa yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas. Menurut Rochmat Soemitro 

dalam Siti Resmi (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment. 

Menurut Ninawati (2008), komponen pajak memiliki persentase sumbangan yang 

lebih besar dibandingkan dengan komponen bukan pajak di dalam pos penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari data yang ada (APBN 2002 – 

2007), sumbangan itu rata-rata mencapai 68% dari total penerimaan. Secara riil, penerimaan 

pajak juga meningkat. Pada tahun 2002 nilai penerimaan pajak adalah Rp. 210,1 triliun dan 

meningkat pada 2007 menjadi Rp. 509,4 triliun. Namun, penerimaan pajak dalam data 

APBN tersebut belum optimal, karena masih tingginya potensi penerimaan pajak yang 

belum dapat diserap oleh pemerintah. Salah satu indikasinya, yaitu tingkat tax ratio di 

Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lain. 

Menurut Sunarto (2008), berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2001 – 2008, 

kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai belum berhasil menaikkan tax ratio dari 

angka 13%. Padahal tax ratio merupakan tolak ukur kemampuan pemerintah dalam 
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mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) 

dari masyarakat dalam bentuk pajak. Menurut Gunadi (2008) dalam Sunarto (2008), 

idealnya tax ratio negara berkembang 20% dan negara maju di atas 30%. 

(http://www.lontar.ui.ac.id, diakses 23 Mei 2011). 

Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah tax ratio tersebut melalui reformasi 

secara bertahap di bidang perpajakan. Reformasi ini diawali pada tahun 1983, dimana sistem 

pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self 

assessment system. Menurut Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), official assessment system 

merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP), sedangkan self assessment system 

merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk 

menentukan besarnya pajak terutang. Perubahan sistem pemungutan pajak ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. 

Terkait dengan masih tingginya ketidakpatuhan WP yang menyebabkan  potensi 

penerimaan negara dari sektor pajak tidak optimal, maka pada tahun 2008 DJP merancang 

metode benchmarking dalam pembayaran pajak dan pada tanggal 5 Oktober 2009 telah 

ditetapkan rasio benchmarking untuk 20 klasifikasi lapangan usaha (KLU) atau sektor 

industri yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 

tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya. Rasio-rasio dalam total 

benchmarking meliputi 14 rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN, 

dan rasio aktivitas luar usaha. 

Metode benchmarking ini disusun dalam suatu konsep yang disebut total 

benchmarking. Dengan adanya total benchmarking, diharapkan DJP dapat secara sistematis 
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menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan WP serta 

mendeteksi WP dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan 

tindak lanjut yang sesuai. Namun, total benchmarking bukanlah satu-satunya alat ukur yang 

sifatnya tidak dapat berubah dan statis, karena tetap diperlukan suatu sikap kritis dan analitis 

dalam menerapkan dan menggunakan rasio-rasio dalam total benchmarking. Maka, WP 

tidak dapat langsung diindikasikan telah melakukan penyimpangan perpajakan apabila 

terdapat perbedaan antara kinerja WP dengan benchmark. 

Menurut mantan Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo, total benchmarking tidak 

hanya digunakan sebagai alat koreksi, melainkan untuk mendeteksi sektor usaha mana yang 

tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (alat pantau dini atau early 

warning), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). DJP perlu mendiagnosa lebih mendalam untuk menentukan apakah WP tersebut 

benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan kinerja WP 

berbeda dengan benchmarking. DJP tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila 

dalam proses verifikasi antara data hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) 

WP ternyata ditemukan alasan yang masuk akal (http://supriyanto-tax-

consultant.blogspot.com, diakses 23 Mei 2011). 

Menurut Ringga Tiara Tanjung (2010), perhitungan rasio-rasio tersebut akan 

menghasilkan basis angka pajak normal untuk tiap sektor. Misalnya, perhitungan pajak 

untuk sektor industri A menemukan  angka bahwa setoran pajak normal dari sebuah 

perusahaan di sektor tersebut adalah sekian persen dari laba sebelum pajak. Berdasarkan 

hasil tersebut, DJP akan menindak lebih lanjut WP yang nilai pembayaran pajaknya kurang 

dari perhitungan benchmarking. Apabila berdasarkan perhitungan benchmarking, rasio 
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perusahaan WP lebih rendah daripada standar benchmark, maka DJP akan melakukan 

klarifikasi kepada WP tersebut untuk mengetahui penyebab jumlah pajaknya di bawah rasio 

benchmarking. Jika WP tidak dapat memberikan penjelasan, maka akan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan.  

Terkait dengan total benchmarking ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai kepatuhan pajak penghasilan (PPh) perusahaan-perusahaan di industri properti 

dan real estate dengan sistem benchmarking yang akan diproksi dengan perbandingan rasio 

keuangan perusahaan properti dan real estate terhadap rasio benchmarking yang telah 

distandardisasi oleh DJP. 

Alasan mengapa peneliti memilih untuk menganalisis perusahaan yang ada di 

industri properti dan real estate adalah peneliti ingin melihat perbandingan dengan 

penelitian pada industri kelapa sawit yang dilakukan oleh Ringga Tiara Tanjung (2010). 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa secara rata-rata setiap tahunnya kinerja 

operasional dan penghasilan luar usaha perusahaan sampel secara signifikan berada di 

bawah standar benchmarking, sedangkan untuk rasio koreksi fiskal secara rata-rata setiap 

tahunnya tidak signifikan berada di bawah standar dan secara periode kumulatif secara 

signifikan berada di bawah standar.  

Menurut Freddy Setiawan (2004), bisnis perumahan/real estate telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menjadikan bisnis ini semakin menjajikan dan 

menarik para pengembang untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam menciptakan suatu 

kawasan hunian yang dapat menarik perhatian dan minat para calon konsumen. Dengan 

meningkatnya bisnis di bidang real estate, maka pendapatan negara melalui pajak akan 

mengalami peningkatan. 
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Menurut Ratna Prihantini (2009), perkembangan industri properti dan real estate  

menunjukkan pertumbuhan yang sangat meyakinkan. Hal ini ditandai dengan maraknya 

pembangunan perumahan, apartemen, perkantoran, dan perhotelan. Di samping itu, 

perkembangan sektor properti  juga dapat dilihat dari menjamurnya real estate di kota-kota 

besar. Menurut Santoso (2005) dalam Ratna Prihantini (2009), properti menjadi indikator 

penting kesehatan ekonomi suatu negara, sebab industri ini yang pertama memberi sinyal 

jatuh  atau sedang bangunnya perekonomian suatu negara. 

Menurut mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution, setelah menyelisik kekurangan 

pembayaran pajak di sektor batubara dan kelapa sawit, DJP akan memeriksa pembayaran 

pajak sektor real estate dan jasa konstruksi. Pemeriksaan dilakukan karena pembayaran 

pajak kedua sektor ini masih di bawah standar perhitungan pemerintah. Darmin Nasution 

menyatakan pemeriksaan ini akan dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara (http:// www.pajakonline.com, 

diakses 23 Juli 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang benchmarking ini 

disusun dengan mengambil judul skripsi “Analisis Rasio Keuangan Industri Properti dan 

Real Estate terkait Pajak Penghasilan Badan terhadap Rasio Benchmarking Direktur 

Jenderal Pajak periode 2008 – 2010”.  
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan rasio biaya operasional perusahaan properti dan real estate 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 2009, 

2010? 

2. Apakah terdapat perbedaan rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan properti dan 

real estate dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 

2008, 2009, 2010? 

3. Apakah terdapat perbedaan rasio koreksi fiskal perusahaan properti dan real estate 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 2009, 

2010? 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Perusahaan sampel properti dan real estate di Indonesia yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Analisis terbatas pada pajak penghasilan (PPh) badan. 

3. Penghitungan rasio-rasio keuangan didasarkan pada perhitungan rasio benchmarking 

yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang 

rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya. Rasio-rasio yang digunakan 
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adalah rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan rasio koreksi 

fiskal perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dalam penelitian  ini 

adalah : 

1. Menganalisis perbedaan rasio biaya operasional perusahaan properti dan real estate 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP 

2. Menganalisis perbedaan rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan properti dan real 

estate dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP 

3. Menganalisis perbedaan rasio koreksi fiskal perusahaan properti dan real estate dengan 

rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat  untuk menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan penulis tentang perbandingan rasio keuangan industri properti dan real 

estate terkait pajak penghasilan badan terhadap rasio benchmarking DJP periode 2008 – 

2010. 

2. Bagi akademisi yang tertarik untuk mendalami perpajakan ataupun terlibat dalam dunia 

perpajakan akan semakin bertambah. 

3. Bagi DJP, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kerjanya. Selain itu, DJP dapat menggunakan penelitian ini 
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sebagai salah satu referensi untuk menindaklanjuti para produsen properti dan real 

estate yang diindikasikan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dan 

melaporkan pembayaran pajak penghasilan di bawah jumlah yang seharusnya selama 

periode 2008 – 2010 berdasarkan analisis rasio benchmarking yang telah dilakukan oleh 

penulis. 

4. Bagi perusahaan-perusahaan properti dan real estate, dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

masukan dan evaluasi agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga 

tidak merugikan negara dan terhindar dari kesalahan serta sanksi perpajakan yang cukup 

berat. 

5. Bagi pembaca dan pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan 

dalam penelitian-peneltian di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas 

akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I berisi uraian tentang pembahasan latar belakang masalah, masalah penelitian yang 

terdiri dari perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian. Bab ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai isi keseluruhan dari penulisan ini. 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan konsep-konsep dan rasio-rasio 

dalam total benchmarking sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 
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tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya. Hal ini akan dipakai dalam 

merumuskan hipotesis penelitian. 

Bab III berisi tentang cara pemilihan objek penelitian, data yang akan dihimpun, teknik 

pengumpulan, dan pengolahan data penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai 

metode yang akan digunakan dalam pengolahan data. 

Bab IV berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap pengolahan data yang dilakukan pada bab 

sebelumnya dan pembahasannya merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. 

Interpretasi tersebut akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai ringkasan 

bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan masalah, dan diakhiri dengan saran atas 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan 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 bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam Siti Resmi (2008), menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.  

 

2.1.2 Jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi (2008), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, sebagai berikut: 

1. Menurut Golongan 

Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
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a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP dan 

tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus 

menjadi beban WP yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak 

tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika 

terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai 

terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual 

barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit 

(dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). 

2. Menurut Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi 

WP atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subyek Pajak (Wajib Pajak/WP) 

orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan 

orang pribadi WP (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). 
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Keadaan pribadi WP tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya 

penghasialn tidak kena pajak. 

b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 

Pajak/WP) maupun tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( 

PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea 

Balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan. 
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Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. 

2.1.3 Pajak Penghasilan Badan 

2.1.3.1 Definisi Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi UU No. 36 Tahun 

2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 

 

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah empat kali diubah, hingga 

terakhir menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

 

2.1.3.3 Subjek Pajak Penghasilan  

Menurut Siti Resmi (2008), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang 

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

Pajak Penghasilan. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif 

maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak (WP). 
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, dalam pengelompokannya sebagai 

Subjek Pajak Badan, didefinisikan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama badan dan dalam bentuk apa pun, 

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

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

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

 

2.1.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi UU No. 36 Tahun 

2008, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, 

honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan 

sebagainya; 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 
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3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, 

dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak 

dipergunakan untuk usaha;dan 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

 

 

2.1.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 

Sesuai dengan Pasal 16 UU PPh PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi UU 

No. 36 Tahun 2008, Penghasilan Kena Pajak (PKP) digunakan sebagai dasar menghitung 

pajak penghasilan tergantung pada jenis Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak Badan diwajibkan 

untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Ketentuan 

Umum dan dan Tata Cara Perpajakan. PKP untuk Wajib Pajak Badan merupakan selisih 

antara penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian atau dapat diformulasikan 

seperti: 

PKP = Laba (penghasilan) neto fiskal – Kompensasi kerugian 

Bagi Wajib Pajak Badan, PKP ini akan dikenakan tarif pajak sebesar 28% (Tahun Pajak 

2008) dan 25% (Tahun Pajak 2010) untuk menghitung besarnya PPh terutang pada suatu 

Tahun Pajak. 

Menurut Harnanto (2003), kompensasi kerugian adalah aplikasi konsep dasar capital 

maintenance, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada saat WP memperoleh 

penghasilan dan tidak memungut pajak apabila WP menderita kerugian, akan berakibat 
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pajak tidak hanya dikenakan atas penghasilan tetapi juga atas modal atau kekayaan. 

Ketentuan atas kompensasi kerugian WP Badan diatur dalam Pasal 6 ayat (2)  Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

Penghasilan neto fiskal diperoleh dari hasil rekonsiliasi fiskal (koreksi positif dan koreksi 

negatif) terhadap laporan laba rugi perusahaan (menurut akuntansi). Kertas kerja rekonsiliasi 

fiskal dapat dibuat dengan format seperti pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Format Rekonsiliasi Fiskal Wajib Pajak X 

 
Wajib Pajak X 

 

 
Rekonsiliasi Fiskal 

 

 
Tahun 20xx 

 

        

          Laba Bersih (menurut akuntansi komersial) xx   

  
Koreksi 

Positif: 

    

  

  - 

   

Xx 

 

  

  - 

   

Xx 

 

  

  - 

   

Xx 

 

  

  
Total Koreksi 

Positif 

  
xx (+)   

  

      

  

  
Koreksi 

Negatif: 

    

  

  - 

   

Xx 

 

  

  - 

   

Xx 

 

  

  
Total Koreksi 

Negatif 

  
xx (-)   

  Laba (penghasilan) neto fiscal xx   

Sumber: Resmi, Siti. 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus Jilid 1. Penerbit Salemba 
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2.1.4 Koreksi fiskal 

Menurut Siti Resmi (2008), koreksi fiskal merupakan teknik yang dilakukan dalam 

rekonsiliasi fiskal oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Orang Pribadi yang wajib 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). 

Koreksi fiskal ini dilakukan oleh karena adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan 

metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta 

perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. 

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal 

dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan 

sementara/waktu (timing differences). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi 

pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui  menurut fiskal. 

Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) 

dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah: 

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan 

bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh 

perseroan terbatas, koperasi/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, 

dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. 

3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti 

pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk 

kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak 
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penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible 

expenses) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam 

menghitung laba. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode 

sesudahnya. Contohnya: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, 

amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. 

 

Perbedaan di atas dimasukkan sebagai koreksi positif apabila: 

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu 

penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. 

2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu 

biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. 

Perbedaan di atas dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila: 

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu 

penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut 

akuntansi. 

2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu 

biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. 

3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. 

 

2.1.5 Sistem Benchmarking 
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2.1.5.1 Definisi Benchmarking 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, benchmarking 

merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha. 

Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematik dalam 

membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau 

pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat 

kinerja yang tinggi. Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi membandingkan 

nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar 

keunggulan yang sebanding. 

Definisi lain mengenai benchmarking, antara lain: 

1. Dwi Sulisworo, menyatakan bahwa benchmarking adalah alat bantu untuk memperbaiki 

kualitas  dengan aliansi antar partner untuk berbagi informasi dalam proses dan 

pengukuran yang akan menstimulasi praktek inovatif dan memperbaiki kinerja 

(http://blog.uad.ac.id, diakses 5 Oktober 2011). 

2. Harrington, menyatakan bahwa benchmarking dapat diartikan sebagai metode sistematis 

untuk mengidentifikasi, memahami, dan secara kreatif mengembangkan proses, produk, 

layanan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan (http://ezaman.multiply.com, diakses 5 

Oktober 2011). 

3. Gregory H. Watson, menyatakan benchmarking adalah upaya yang terus-menerus untuk 

mencari dan menetapkan cara kerja yang lebih baik dalam menghasilkan kinerja yang 

unggul dan kompetitif. 
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4. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja suatu usaha terhadap standar atau 

praktik terbaik dalam industri (http://en.wikipedia.org, diakses 5 Oktober 2011). 

5. A benchmark is a point of reference by which something can be measured 

(http://searchcio-midmarket.techtarget.com, diakses 5 Oktober 2011).  

Benchmarking yang dilakukan oleh DJP disusun dalam suatu konsep yang disebut Total 

Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-

rasio terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usah dengan 

rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta memiliki 

hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Dengan demikian, Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha. 

2. Benchmark dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-

input perusahaan. 

3. Ada keterkaitan antar rasio benchmark. 

4. Fokus pada penilaian laporan kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

 

2.1.5.2 Tujuan Total Benchmarking 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, tujuan Total 

Benchmarking adalah: 
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a. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang 

dilaporkan WP. 

b. Membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materilnya. 

 

2.1.5.3 Manfaat Total Benchmarking 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, manfaat Total 

Benchmarking adalah: 

a. Supporting tools bagi program intensifikasi/penggalian potensi pajak. 

b. Alat bantu dalam penghitungan tax gap. 

Telah disebutkan dalam surat edaran tersebut bahwa Total Benchmarking hanya merupakan 

suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina 

WP Badan dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara 

langsung sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sehingga apabila 

ditemukan bahwa WP Badan memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada 

benchmark, tidak selalu berarti bahwa WP Badan tersebut tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan benar. 

Pihak DJP akan melakukan klarifikasi kepada WP Badan dalam suatu industri secara 

langsung atas perhitungan rasio keuangan yang diperoleh dari laporan laba rugi (income 

statement) perusahaan yang berbeda secara signifikan dengan standar benchmarking-nya. 

Klarifikasi ditujukan untuk memastikan apakah WP Badan dalam suatu industri 

diindikasikan benar-benar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau kondisi ekonomi 
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pada tahun tersebut tidak kondusif yang mempengaruhi penurunan penerimaan perpajakan 

dari sektor tersebut. 

Akan tetapi, apabila dalam proses verifikasi antara data hasil benchmarking dengan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) WP Badan untuk tahun tertentu, WP Badan tersebut tidak 

dapat memberikan alasan yang masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka 

DJP dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan WP Badan tersebut atas suatu rasio keuangan 

yang dihasilkan. Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking ini berupa himbauan, 

konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor 

PER-170/PJ/2007. 

Keseluruhan rasio yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rasio-rasio yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 

SE-96/PJ/2009 tentang Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya (lihat Lampiran 

II), yaitu: 

 

 

1. Rasio Biaya Operasional 

2. Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

3. Rasio Koreksi Fiskal 

Agar dapat memahami dan mengetahui pengertian, besarnya rasio, dan cara perhitungan 

rasio berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, maka rasio-

rasio tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
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2.1.5.4 Rasio Biaya Operasional 

Rasio Biaya Operasional meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Rasio 

biaya operasional merupakan rasio yang mengukur kinerja operasional WP badan, meliputi 

harga pokok penjualan (HPP) dan biaya usaha lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, nilai rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

 

dimana: Rasio HPP   = 100% – GPM 

  Rasio Biaya Usaha Lainnya = GPM – OPM 

Sehingga, berdasarkan benchmark (lihat Lampiran I) 

Rasio HPP    = 100% - GPM 

    = 100% - 38,92% = 61,08%  

 

Rasio Biaya Usaha Lainnya = GPM – OPM 

  = 38,92% - 19,53% = 19,39% 

Maka, besarnya standar benchmark rasio biaya operasional untuk industri properti dan real 

estate adalah berjumlah 80,47% (61,08% + 19,39%). 

Perhitungan rasio biaya operasional ini diperoleh melalui laporan keuangan komersil suatu 

WP Badan yang akan dianalisis dan diperbandingkan sesuai dengan benchmark-nya. 

Rasio Biaya Operasional = Rasio HPP + Rasio Biaya Usaha Lainnya 
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Semakin besar rasio biaya operasional apabila dibandingkan dengan benchmark-nya, maka  

menunjukkan semakin rendah kinerja suatu WP Badan karena Beban Usaha WP tersebut 

lebih besar daripada benchmark-nya. Demikian sebaliknya, apabila semakin kecil rasio 

biaya operasional dibandingkan dengan benchmark-nya, maka menunjukkan kinerja suatu 

WP Badan yang semakin baik karena WP tersebut diindikasikan dapat melakukan efisiensi 

biaya-biaya operasional perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan 

perpajakan. 

DJP akan melakukan verifikasi secara langsung kepada WP Badan suatu industri atas rasio 

biaya operasional yang berada di atas standar benchmark dan berbeda secara signifikan. 

Apabila WP Badan tersebut tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal, maka DJP 

akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT WP Badan tersebut atas biaya operasionalnya 

yang berbeda secara signifikan dengan standar benchmark. Dari hasil pemeriksaan SPT 

tersebut, apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka DJP melalui Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) setempat akan menghimbau WP Badan untuk melunasi 

kewajibannya. 

 

 

Rasio-rasio yang digunakan dalam menghitung rasio  biaya operasional ini adalah: 

a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, besarnya nilai 

benchmark GPM industri properti dan real estate adalah 38,92% dan dapat dihitung 

dengan rumus :  
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Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah 

digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. 

Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung (2008), rasio ini menunjukkan berapa besar 

keuntungan kotor yang diperoleh dari menjual produk. Untuk kondisi normal, laba kotor 

seharusnya positif karena menunjukkan perusahaan menjual barang di atas harga pokoknya. 

Namun, dalam beberapa situasi biasanya gross profit margin adalah negatif yang mungkin 

disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini : 

1) Perusahaan baru beroperasi sehingga belum mencapai skala ekonomi yang berdampak 

terhadap tingginya biaya tetap pada overhead pabrik. 

2) Kebijakan harga, dimana perusahaan memberikan harga jual yang murah untuk 

melakukan penetrasi pasar. Dalam masa pengenalan produk, seringkali perusahaan 

memberikan potongan harga untuk merebut pangsa pasar. 

3) Terjadi perang harga di pasaran. Hal ini dapat membahayakan perusahaan jika terjadi 

terus-menerus, karena pada akhirnya perusahaan yang betul-betul kuat yang dapat terus 

bertahan. 

b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap 

penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, 

besarnya nilai benchmark OPM industri properti dan real estate adalah 19,53% dan 

dapat dihitung dengan rumus:  
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Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah 

digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM 

menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang 

dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan. 

Menurut Arthur J. Keown, dkk (2008), marjin laba operasi menunjukkan keefektifan 

manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang diukur dengan 

membandingkan laba usaha terhadap penjualan.  

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 analisis rasio biaya 

operasional akan dilakukan terhadap rasio-rasio yang telah ditetapkan seperti rasio gaji (g), 

rasio penyusutan (py), rasio sewa (s), rasio bunga (b), dan rasio input lain (x). Sehingga 

dapat difokuskan, rasio mana yang paling mempengaruhi besarnya rasio biaya operasional 

WP Badan tersebut. Adapun cara untuk memperoleh besarnya rasio-rasio ini yaitu:  

1) Rasio biaya gaji terhadap penjualan (g), yaitu rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan 

tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap Penjualan.  

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, nilai biaya gaji 

dapat dihitung dengan rumus :  

 

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk 

membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya 

yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. 
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2) Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan (py), yaitu asio antara total beban 

penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan.  Berdasarkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, nilai biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus 

: 

 

3) Rasio biaya sewa terhadap penjualan (s), yaitu rasio antara total beban sewa dan royalti 

terhadap Penjualan). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-

96/PJ/2009, nilai biaya sewa dapat dihitung dengan rumus : 

 

4) Rasio biaya bunga terhadap penjualan (b), yaitu rasio antara total beban bunga terhadap 

Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other 

expense). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, nilai 

biaya bunga dapat dihitung dengan rumus : 

 

5) Rasio Input Lainnya (x), yaitu rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam 

suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar 

usaha terhadap Penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-

96/PJ/2009, nilai biaya input lainnya dapat dihitung dengan rumus : 
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2.1.5.5 Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya penghasilan bersih yang 

dihasilkan oleh suatu WP Badan yang berasal dari kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, besarnya standar benchmark 

untuk industri properti dan real estate adalah 1,74% dan nilai rasio ini dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

dimana:  

 

 

DJP akan melakukan verifikasi secara langsung kepada WP Badan suatu industri atas rasio 

penghasilan luar usaha neto yang berada di bawah standar benchmark dan berbeda secara 

signifikan. Apabila WP Badan tersebut tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal, 

maka DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT WP Badan tersebut atas penghasilan 

luar usaha neto yang berbeda secara signifikan dengan standar benchmark. Dari hasil 

pemeriksaan SPT tersebut, apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka DJP 

melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat akan menghimbau WP Badan untuk 

melunasi kewajibannya. 

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 analisis rasio penghasilan 

luar usaha neto akan dilakukan terhadap rasio-rasio yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

Rasio Penghasilan Luar Usaha – Rasio Biaya Luar Usaha 
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a. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan (pl), yaitu rasio antara total 

penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, besarnya nilai benchmark  pl industri properti dan 

real estate adalah 5,47% dan dapat dihitung dengan rumus :  

 

 

b. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan (bl), yaitu rasio antara total biaya luar usaha 

terhadap Penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-

96/PJ/2009, besarnya nilai benchmark bl industri properti dan real estate adalah 3,73% 

dan dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

Sehingga, berdasarkan surat edaran DJP tersebut, besarnya standar benchmark rasio 

penghasilan luar usaha neto untuk industri properti dan real estate adalah 1,74% (5,47% - 

3,73%). 

2.1.5.6 Rasio Koreksi Fiskal 

Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kewajaran WP dalam melakukan koreksi 

fiskalnya, baik itu koreksi fiskal positif ataupun koreksi negatif. Berdasarkan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009, besarnya standar benchmark rasio koreksi fiskal 

untuk industri properti dan real estate adalah 25,56% dan dapat dihitung dengan rumus: 

 

 
 

 Analisis Rasio...,WPJ Alexandro Sianipar, Ak.-Ibs, 2011



Dari hasil pembandingan rasio keuangan industri properti dan real estate dengan 

benchmark, apabila rasio koreksi fiskal industri berada di bawah standar benchmark-nya 

menunjukkan bahwa WP Badan dalam industri tersebut berpotensi untuk melakukan koreksi 

fiskal secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan 

perpajakan. Demikian sebaliknya, apabila rasio koreksi fiskal industri berada di atas standar 

benchmark-nya menunjukkan bahwa WP Badan dalam industri tersebut telah melakukan 

koreksi fiskal secara wajar atau sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan 

perpajakan. 

DJP akan melakukan verifikasi secara langsung kepada WP Badan suatu industri atas rasio 

koreksi fiskal yang berada di bawah standar benchmark dan berbeda secara signifikan. 

Apabila WP Badan tersebut tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal, maka DJP 

akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT WP Badan tersebut atas koreksi fiskal yang 

berbeda secara signifikan dengan standar benchmark. 

Pemeriksaan SPT WP Badan lebih lanjut tersebut harus dilakukan secara teliti oleh DJP 

dengan melihat apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh koreksi fiskal positif atau negatif 

dan kompensasi kerugian tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008. Hal ini disebabkan karena koreksi fiskal atau kompensasi kerugian yang tidak sesuai 

dengan undang-undang perpajakan tersebut akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena 

pajak (PKP) suatu WP badan tertentu. 
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Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 analisis rasio koreksi fiskal 

akan dilakukan terhadap rasio-rasio yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan 

terhutang terhadap penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 

SE-96/PJ/2009, besarnya nilai benchmark CTTOR industri properti dan real estate 

adalah 5,44% dan dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

Nilai CTTOR menunjukkan berapa besarnya pajak penghasilan (PPh) yang terutang dalam 

suatu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar 

CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan 

untuk membayar Pajak Penghasilan. 

Menurut Harnanto (2003), di dalam laporan laba-rugi, saldo rekening PPh terutang (Pajak 

Penghasilan-Kini) diperoleh dari hasil penjumlahan Manfaat Pajak-Tangguhan dengan 

Beban Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Pajak penghasilan (PPh) terutang diatur 

dalam Pasal 17  Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

b. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif 

terhadap nilai penjualan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-

96/PJ/2009, besarnya nilai benchmark CTTOR industri properti dan real estate adalah 

21,28%  dan dapat dihitung dengan rumus :  
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Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik 

dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya. 

Secara ringkas, rasio-rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini dan besar standar 

benchmark-nya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 

ditunjukkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak 

Nama Rasio Nilai Standar Benchmark DJP 

Rasio Biaya Operasional 80,47% 

Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 1,74% 

Rasio Koreksi Fiskal 25,56% 

  Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ringga Tiara Tanjung pada tahun 2010,  membahas 

rasio-rasio keuangan yang terkait pajak penghasilan badan industri kelapa sawit dengan 

menggunakan formula penghitungan rasio benchmarking yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Kesimpulan dari penelitian tersebut dilakukan berdasarkan tiga 

macam pertimbangan, yaitu rasio kinerja operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan 

rasio koreksi fiskal. 
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Berdasarkan penelitian, disimpulkan secara rata-rata setiap tahunnya kinerja 

operasional dan penghasilan luar usaha perusahaan sampel secara signifikan berada di 

bawah standar. Sedangkan, untuk rasio koreksi fiskal, rata-rata setiap tahunnya tidak secara 

signifikan berada di bawah standar. Namun, secara kumulatif, signifikan berada di bawah 

standar. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Freddy Setiawan pada 

tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 1999 telah mewujudkan asas keadilan vertikal bagi perusahaan 

real estate atau belum. Penelitian ini membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 79 

Tahun 1999 tersebut telah mewujudkan keadilan vertikal bagi perusahaan real estate. 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai  hubungan yang relevan dan 

signifikan (berarti) (http://elib.unikom.ac.id, diakses 23 Juli 2011). Sedangkan rasio Total 

Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan 

tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang 

sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan 

keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan WP. 

Adapun rasio-rasio yang akan dianalisis dan akan diperbandingkan dengan 

benchmark DJP adalah rasio yang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 
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SE-96/PJ/2009 tergolong dalam rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, 

dan rasio koreksi fiskal. Secara umum, rerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah rasio-rasio keuangan WP 

jika dibandingkan dengan benchmark, juga bertujuan untuk melihat signifikansi atas setiap 

perbedaan tersebut. Dalam mengambil kesimpulan atas penelitianyang terjkait kinerja WP 
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dengan menggunakan rasio benchmarking, peneliti akan melakukan tiga analisis, yaitu 

analisis kinerja operasional, kinerja penghasilan luar usaha neto, dan rasio koreksi fiskal. 

Adapun yang akan diuji hipotesisnya dalam penelitian ini terkait dengan ketiga jenis analisis 

tersebut adalah: 

Ho1   : Tidak terdapat perbedaan rasio biaya operasional perusahaan properti dan real estate 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 

2009, 2010. 

Ha1   : Terdapat perbedaan rasio biaya operasional perusahaan properti dan real estate 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 

2009, 2010. 

Ho2   : Tidak terdapat perbedaan rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan properti dan 

real estate dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama 

periode 2008, 2009, 2010. 

Ha2   : Terdapat perbedaan rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan properti dan real 

estate dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 

2008, 2009, 2010. 

Ho3   : Tidak terdapat perbedaan rasio koreksi fiskal perusahaan properti dan real estate  

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 

2009, 2010. 

Ha3   : Terdapat perbedaan rasio koreksi fiskal perusahaan properti dan real estate  

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama periode 2008, 

2009, 2010. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Sasaran Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada perusahaan-perusahaan yang 

tergolong dalam kelompok property and real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 

dilakukan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan melihat perbedaan rasio 

keuangan industri properti dan real estate terkait pajak penghasilan badan terhadap rasio 

benchmarking yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).  

 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif 

komparatif yang menekankan kepada perbandingan (komparasi) rasio-rasio keuangan 

properti dan real estate  dengan rasio standar benchmarking yang telah ditetapkan DJP. 

Menurut Uma Sekaran (2006), studi deskriptif (descrpitive study) dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti 

dalam suatu situasi. Tujuan studi deskriptif, karena itu adalah memberikan kepada peneliti 

sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena 

perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. 

Adapun fenomena yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio 

keuangan yang tata cara perhitungannya telah ditentukan oleh DJP berdasarkan Surat 
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Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan 

petunjuk pemanfaatannya. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan buku yang 

berjudul Pedoman & Teknik Penyusunan Skripsi, data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber tertentu. Oleh karena itu, adapun sumber data penelitian ini diperoleh 

dari: 

1. Laporan tahunan ataupun laporan keuangan perusahaan industri properti dan real estate 

di Indonesia yang didapatkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Rasio benchmarking yang menjadi standar perbandingan akan diperoleh dari Direktur 

Jenderal Pajak (DJP). 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang 

rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya, terdapat 20 (dua puluh) Klasifikasi 

Lapangan Usaha (KLU) yang telah dibuat standar benchmark. Berdasarkan daftar KLU, 

maka KLU yang digunakan sebagai standar benchmark adalah KLU dengan kode 70101, 

yaitu KLU untuk Industri Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ2003 

mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003, yang tergolong ke dalam Industri 

Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan adalah : 

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real 

estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti : bangunam apartemen, bangunan 
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tempat tinggal, dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan 

tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel, dan kawasan tempat 

tinggal yang bisa berpindah-pindah.  

 

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti (Bambang 

Prasetyo, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real 

estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian pada tahun 2008 sampai 

dengan 2010. 

Menurut Uma Sekaran (2006), sampel merupakan sebagian dari populasi. 

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, 

sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya 

akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakateristik tersebut pada elemen 

populasi. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik 

nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Menurut Uma Sekaran (2006), 

purposive sampling  adalah pengumpulan informasi dari kelompok sasaran spesifik. 

Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan karena telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Pemilihan sampel penelitian dengan metode purposive sampling ini memiliki beberapa  

kriteria, sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam kategori 

property and real estate sesuai pengelompokan oleh BEI. 

2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2008-31 

Desember 2010. 

3. Berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dan dapat 

diakses selama periode pengamatan. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan yang telah 

memenuhi syarat pemilihan sampel. 

 

3.2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio biaya 

operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan rasio koreksi fiskal. Rasio-rasio tersebut 

telah ditetapkan oleh DJP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 

tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya. Definisi operasional atas 

variabel-variabel pada penelitian ini perlu dilakukan untuk memudahkan pembahasan lebih 

lanjut serta untuk menguji hipotesis. Definisi operasional variabel-variabel terikat dan bebas 

yang digunakan dalam penelitian adalah: 

 

3.2.3.1 Rasio Biaya Operasional 

Rasio biaya operasional merupakan rasio yang mengukur kinerja operasional WP 

badan, meliputi harga pokok penjualan (HPP) dan biaya usaha lainnya. Rasio biaya 

operasional ini akan dianalisis dan diperbandingkan sesuai dengan benchmark-nya. Semakin 
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besar rasio biaya operasional apabila dibandingkan dengan benchmark-nya, maka  

menunjukkan semakin rendah kinerja suatu WP badan karena Beban Usaha WP tersebut 

lebih besar daripada benchmark-nya. Cara penghitungannya: 

  

dimana: Rasio HPP   = 100% – GPM 

  Rasio Biaya Usaha Lainnya = GPM – OPM 

Rumus untuk memperoleh GPM dan OPM yaitu: 

1. 

 

2. 

 

3.2.3.2 Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

Rasio penghasilan luar usaha neto menunjukkan besarnya penghasilan bersih yang 

dihasilkan oleh suatu WP badan yang berasal dari kegiatan usaha lainnya (bukan kegiatan 

operasional). Cara penghitungannya: 

 

 

dimana:  

 

 

Rasio Biaya Operasional = Rasio HPP + Rasio Biaya Usaha Lainnya 

 

Rasio Penghasilan Luar Usaha – Rasio Biaya Luar Usaha 
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3.2.3.3 Rasio Koreksi Fiskal 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio 

total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya, besarnya Penghasilan Kena Pajak 

merupakan nilai Laba Komersial Perusahaan yang disesuaikan dengan sejumlah koreksi 

fiskal, baik berupa Koreksi Fiskal Positif maupun Koreksi Fiskal Negatif, serta 

memperhitungkan sejumlah kompensasi kerugian tahun sebelumnya, jika ada. Untuk 

menilai kewajaran koreksi fiskal WP maka dapat dilakukan analisis rasio koreksi fiskal 

terhadap benchmark-nya. Cara penghitungannya: 

 

 

dimana: 

 

 

Definisi operasional dan pengukuran variabel pada penelitian ini dapat dilihat dengan lebih 

jelas pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengertian Skala 

Statistik 

Pengukuran 

1 Rasio Biaya 

Operasional 

Merupakan ukuran 

kinerja operasional WP 

badan, meliputi harga 

pokok penjualan (HPP) 

dan biaya usaha lainnya 

 

Rasio 

Rasio HPP 

+  

Rasio Biaya Usaha Lainnya 

2 Rasio 

Penghasilan 

Luar Usaha 

Neto 

Merupakan ukuran yang 

menunjukkan besarnya 

penghasilan bersih yang 

dihasilkan oleh suatu 

WP badan yang berasal 

dari kegiatan usaha 

lainnya 

 

 

Rasio  

 

Rasio Penghasilan Luar Usaha 

– 

Rasio Biaya Luar Usaha 

 

3 Rasio Koreksi 

Fiskal 

Merupakan ukuran yang 

menunjukkan 

kewajaran WP dalam 

melakukan koreksi 

fiskalnya 

 

Rasio  
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis 

secara non-statistik dan statistik. Adapun tahap-tahap penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pengolahan data rasio-rasio keuangan akan dilakukan dengan menggunakan program 

MS Excel berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan 

perusahaan sampel. 

2. Membandingkan rasio perusahaan properti dan real estate dengan rasio benchmarking 

yang telah ditetapkan DJP. 

3. Melakukan pengujian secara statistik dengan SPSS 15 untuk mengetahui signifikansi 

rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha, dan rasio koreksi fiskal terhadap 

rasio benchmarking yang telah ditetapkan DJP. 

 

3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis: Statistik Inferensi Uji T 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini selain dilakukan 

analisis dengan menggunakan program MS Excel dan menggunakan informasi yang 

didapatkan oleh peneliti dari annual report WP serta informasi lainnya yang terkait, peneliti 

juga akan melakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan uji beda (uji t) yaitu 

Pengujian Satu Sampel (One Sample t Test). 

Menurut Duwi Priyatno (2010), uji satu sampel (one sample t test) ini digunakan 

untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding 

dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji satu sampel ini akan diketahui apakah rata-
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rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-

rata sebuah sampel, jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Adapun yang 

akan diuji secara statistik dalam penelitian ini tidaklah semua 14 rasio yang dihitung oleh 

peneliti, akan tetapi rasio-rasio utama yang berpengaruh terhadap keputusan peneliti, yaitu 

rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan rasio koreksi fiskal. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan pengujian satu 

sampel ini adalah: 

a. Pengujian Normalitas Data 

Sebelum melakukan pengujian satu sampel, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah 

menguji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Untuk dapat melangkah ke uji 

satu sampel, data yang dimiliki harus memenuhi syarat bahwa data tersebut telah 

berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 

Berdasarkan signifikansi: 

1)   Jika Sig. atau signifikansi > 0,05, maka distribusi normal. 

2)   Jika Sig. atau signifikansi < 0,05, maka distribusi tidak normal. 

b. Pengujian Satu Sampel (One Sample t Test) 

Setelah dilakukan uji normalitas data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti 

adalah melakukan pengujian satu sampel. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini 

adalah: 

Berdasarkan signifikansi: 

1)   Jika Sig. atau signifikansi > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak (failed to rejected). 

2)   Jika Sig. atau signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak, Ha tidak dapat ditolak (failed to  

  rejected). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan utama, yaitu bagian pertama 

membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan bagian kedua membahas mengenai 

proses pengolahan dan penganalisisan data Wajib Pajak (WP) yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Analisis atas rasio benchmarking yang dilakukan pada penelitian ini akan 

dibagi ke dalam tiga bagian yaitu analisis biaya operasional, analisis penghasilan luar usaha 

neto, dan analisis koreksi fiskal. Untuk ketiga jenis analisis tersebut, peneliti akan 

melakukan perhitungan rasio-rasio tersebut dengan menggunakan MS Excel dan informasi 

yang didapatkan peneliti melalui annual report setiap WP Badan. Setelah itu, peneliti akan 

menguji rasio-rasio secara statistik dengan menggunakan software SPSS, melalui Pengujian 

Normalitas Data dan Pengujian Satu Sampel (One Sample T Test) untuk mengetahui 

signifikansi atas setiap rasio tersebut terhadap standar. Rasio-rasio yang akan diuji secara 

statistik adalah rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan rasio koreksi 

fiskal. Bagian terakhir dalam bab ini merupakan implikasi manajerial yang akan 

menjelaskan hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh DJP berdasarkan analisis untuk setiap 

rasio tersebut. 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam 

kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. 
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Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), kekayaan pribadi 

(personal property) (kepemilikan barang secara fisik lainnya), dan kekayaan intelektual.  

Real estate menurut American Institute of Real Estate Appraise (AIREA) 

mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar perumahan, misalnya perkebunan, 

pertambangan, industri dan lain-lain. Real estate lebih ditekankan kepada bentuk fisiknya, 

sedangkan real property lebih ke arah sekumpulan hak untuk penggunaannya, pemanfaatan 

dan pembangunannya. 

Perkembangan yang terjadi pada sektor properti dianggap sebagai salah satu early 

indicator dari perkembangan ekonomi. Seiring dengan semakin stabilnya kondisi ekonomi 

makro yang semakin kondusif, diikuti dengan tingkat suku bunga pinjaman yang cenderung 

menurun, memberikan stimulus terhadap perkembangan properti di Indonesia, khususnya 

properti komersial. Dalam perkembangannya, terutama pasca krisis ekonomi yang terjadi 

pada tahun 1998, pengembang dan developer lebih berhati-hati dalam mengembangkan 

bangunan yang bertujuan untuk disewakan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan (retail), 

apartemen dan hotel. Kondisi ini menyebabkan perkembangan di subsektor real estate dan 

industri properti menjadi lebih stabil, sehingga memberikan dampak positif terhadap 

kegiatan investasi di Indonesia dan perkembangan ekonomi pada umumnya. 

 

4.1.1 Pertumbuhan Sektor Properti 

Produk domestik bruto (PDB) merupakan tingkat output nasional yang dapat 

menjadi ukuran besarnya tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, potensi 

penerimaan dan pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) dapat dilihat melalui pertumbuhan 

PDB suatu negara. 
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Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.2 yang menunjukkan laju pertumbuhan produk domestik 

bruto (PDB) selama 2008 sampai tahun 2010. 

 

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan 

Usaha Tahun 2008-2010 (Triliun Rupiah) 

 

Lapangan Usaha 

2008 2009 2010 

Jumlah Jumlah Jumlah 

Pertanian 716,7 857,3 985,1 

Pertambangan 541,3 591,9 716,4 

Industri Pengolahan 1.376,40 1.477,70 1.594,30 

Listrik, Gas & Air 

Bersih 40,9 47,2 50 

Bangunan 419,7 555,2 661 

Perdagangan 691,5 744,1 881,1 

Pengangkutan dan 

Komunikasi 312,2 352,4 417,5 

Keuangan, Real Estate, 

dan Jasa Perusahaan 368,1 404 462,8 

Jasa-jasa 481,9 574,1 654,7 

Produk Domestik 

Bruto 4.948,70 5.603,90 6.422,90 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

 

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi di sektor properti (bangunan) meningkat 

cukup baik mencapai Rp. 419,7 triliun atau 8,48% dari total PDB di tahun 2008 dan 

meningkat menjadi sekitar Rp. 555,2 triliun atau  9, 91% dari total PDB di tahun 2009, 

kemudian meningkat menjadi Rp. 661 triliun atau 10,29% dari total PDB di tahun 2010. 

Secara urutan, pertumbuhan sektor properti (bangunan) tersebut masih cukup baik setelah 

pertumbuhan tertinggi pada sektor industri pengolahan. 

Berdasarkan hal tersebut, dengan meningkatnya PDB pada sektor properti 

(bangunan) menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang positif selama tahun 2008-
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2010. Akan tetapi, apabila pada kenyataannya, pertumbuhan PDB tersebut tidak diikuti 

dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak, maka DJP harus dapat memastikan apakah 

perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan baik atau terdapat hal-hal lain, seperti kondisi internal perusahaan dan kondisi 

perekonomian industri yang tidak kondusif. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh DJP 

untuk menilai kepatuhan perpajakan sektor tersebut adalah sistem benchmarking. 

 

4.1.2 Pertumbuhan Sektor Real Estate 

Sektor real estate meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang 

menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti perkantoran, 

pertokoan serta usaha persewaan tanah persil. Output untuk persewaan bangunan tempat 

tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk 

sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan 

pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk (jumlah penduduk di pertengahan tahun). 

Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian 

antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif biaya sewa per meter persegi 

(BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 2005). Laju pertumbuhan real estate terhadap PDB 

dari tahun 2007 sampai tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa 

Perusahaan Terhadap Produk Domestik Bruto (%) 

 

Sektor Keuangan, Real 

Estate, dan Jasa 

Perusahaan 

2007 2008 2009 2010 

Bank 7,96 7,41 2,4 4,63 

Lembaga keuangan tanpa 

bank 8,14 9,03 7,61 7,28 

Jasa Penunjang Keuangan 9,68 3,4 7 6,79 

Real Estate 7,85 8,88 5,24 6,31 

Jasa Perusahaan 8,15 8,97 9,64 8,26 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 2007-2010, pertumbuhan subsektor 

real estate cukup fluktuatif atau mengalami naik turun setiap tahunnya. Subsektor real estate 

mengalami peningkatan dari tahun 2007 (7,85%) ke tahun 2008 (8,88%), kemudian 

menurun menjadi 5,24% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 

6,31%. Akan tetapi, selama periode tersebut secara rata-rata real estate memiliki 

pertumbuhan terbesar ketiga setelah subsektor lembaga keuangan bukan bank (8,02%) dan 

jasa perusahaan (8,75%). 

Oleh karena itu, pertumbuhan sektor real estate seharusnya berpotensi untuk 

memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan perpajakan di 

Indonesia. Namun, apabila bertolak belakang dengan realisasi penerimaan perpajakan yang 

dinilai rendah, maka DJP harus dapat memastikan apakah perusahaan-perusahaan dalam 

sektor tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik atau terdapat hal-hal 

lain, seperti kondisi internal perusahaan dan kondisi perekonomian industri yang tidak 

kondusif. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh DJP untuk menilai kepatuhan 

perpajakan sektor tersebut adalah sistem benchmarking. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 

4.2.1 Uji Statistik Rasio Biaya Operasional 

 

a) Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Rasio Biaya Operasional 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

rasio2008 35 ,2306 1,2553 ,846140 ,1817868 

rasio2009 33 ,5761 1,1924 ,815548 ,1444068 

rasio2010 32 ,5517 1,2783 ,790547 ,1545937 

         

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, jika dibandingkan per tahunnya secara rata-rata rasio biaya 

operasional perusahaan yang dijadikan sampel berada di atas standar benchmarking 

(80,47%) pada tahun 2008 dan 2009 (84,61% dan 81,55%), sedangkan pada tahun 2010 

berada di bawah standar yaitu sebesar 79,05%. 

 

b) Pengujian Normalitas Data 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Rasio Biaya Operasional 

Tahun 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

2008 0,141 35 0,077 0,912 35 0,008 

2009 0,123 33 ,200(*) 0,94 33 0,067 

2010 0,135 32 0,147 0,918 32 0,018 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Berdasarkan output uji normalitas rasio biaya operasional dengan menggunakan alat uji 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di atas, nilai signifikansi rasio biaya operasional 

pada tahun 2008, 2009, dan 2010 lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 

data terdistribusi secara normal. 
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c) Pengujian Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Biaya Operasional 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Satu Sampel Rasio Biaya Operasional 

  

Test Value = 0.8047 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

rasio2008 1,349 34 0,186 0,04144 -0,021 0,10389 

rasio2009 0,432 32 0,669 0,01085 -0,0404 0,06205 

rasio2010 -0,518 31 0,608 -0,0142 -0,0699 0,04158 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Hasil mean difference untuk tahun 2008 dan 2009 bernilai positif (0,04144 dan 0,108049). 

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata rasio biaya operasional perusahaan sampel pada 

tahun tersebut berada di atas benchmark. Sedangkan pada tahun 2010, hasil mean difference 

bernilai negatif sebesar -0,01415, maka mengindikasikan bahwa rata-rata rasio biaya 

operasional perusahaan sampel berada di bawah benchmark. 

Di sisi lain, nilai signifikansi rasio biaya operasional selalu bernilai lebih besar daripada 

0,05 (tahun 2008 = 0,186; tahun 2009 = 0,669; tahun 2010 = 0,608). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada tahun 2008, 2009, dan 2010 rata-rata rasio biaya operasional 

tidak berbeda secara signifikan dengan standar benchmark atau dengan kata lain Ho tidak 

dapat ditolak (failed to rejected). 

 

4.2.1.1 Analisis Biaya Operasional 

 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang 

Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, dimana rasio benchmarking ditujukan 

untuk suatu jenis klasifikasi lapangan usaha, sehingga hasil kesimpulan dari analisis rasio 
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biaya operasional didasarkan pada industri secara umum untuk menemukan penyebab 

tingginya biaya operasional industri yang signifikan dibandingkan dengan standar 

benchmark. Berdasarkan surat edaran tersebut, untuk industri properti dan real estate, nilai 

benchmark rasio biaya operasional terdiri dari rasio harga pokok penjualan dan rasio biaya 

usaha lain berjumlah 80,47%. Dalam  melakukan analisis secara tepat terhadap hasil 

pembandingan dengan standar benchmark, hal-hal yang dapat diperhatikan untuk 

memahami kondisi industri secara umum penyebab besarnya rasio biaya operasional adalah 

seperti rasio gaji (g), rasio penyusutan (py), rasio sewa (s), rasio bunga (b), dan rasio input 

lain (x). 

Tabel 4.6 Hasil Mean Difference Rasio Biaya Operasional 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

 

Berdasarkan hasil mean difference yang ditunjukkan Tabel 4.6 di atas, diperoleh 

bahwa pada tahun 2008 (0,04144) dan 2009 (0,108049 ) rasio biaya operasional berada di 

atas benchmark, sedangkan tahun 2010 (-0,01415) berada di bawah benchmark. Rasio biaya 

operasional yang lebih tinggi daripada benchmark (tahun 2008 dan tahun 2009) 

menunjukkan kinerja perusahaan sampel tidak optimal, sebab besarnya biaya operasional 

akan menurunkan potensi penerimaan pajak dari industri tersebut. 

Rasio Biaya 

Operasional 

Mean 

Difference 

Penjelasan 

Tahun 2008 0,04144 

bernilai positif, rasio biaya operasional tahun 2008 berada di atas 

standar benchmark 80,47% 

Tahun 2009 0,01085 

bernilai positif, rasio biaya operasional tahun 2009 berada di atas 

standar benchmark 80,47% 

Tahun 2010 -0,0142 

bernilai negatif, rasio biaya operasional tahun 2010 berada di 

bawah standar benchmark 80,47% 

 Analisis Rasio...,WPJ Alexandro Sianipar, Ak.-Ibs, 2011



Berdasarkan analisis peneliti, pada tahun 2008 dan 2009, rasio keuangan perusahaan 

sampel lebih besar daripada benchmark, terdapat 28 perusahaan (tahun 2008) dan 29 

perusahaan (tahun 2009) harus menanggung biaya gaji (g) yang lebih besar dari benchmark, 

serta untuk rasio beban bunga (b) terdapat 26 perusahaan (tahun 2008 dan tahun 2009) yang 

lebih besar dari benchmark. Sedangkan, untuk rasio penyusutan (p) terdapat 17 perusahaan 

(tahun 2008) dan 19 perusahaan (tahun 2009) yang lebih besar dari benchmark, serta 16 

perusahaan (tahun 2008) dan 19 perusahaan (tahun 2009) memiliki rasio sewa (s) lebih 

besar dari benchmark. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

Gambar 4.1 Rasio-Rasio yang Mempengaruhi Rasio Biaya Operasional berada 

di atas Standar Benchmark 

 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa secara umum, terdapat lebih dari 50% perusahaan 

sampel pada tahun 2008 dan 2009 memiliki rasio biaya operasional lebih besar dari 
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benchmark disebabkan oleh rasio biaya gaji (g) (tahun 2008: 28 perusahaan; tahun 2009: 29 

perusahaan) dan rasio beban bunga (b) (tahun 2008 dan tahun 2009: 26 perusahaan). 

Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki rasio biaya operasional tertinggi tahun 

2008 yaitu PT New Century Development sebesar 281,82% (lihat lampiran III). Pada tahun 

2008, perusahaan ini sebenarnya memiliki rasio HPP sebesar 37,99% atau lebih rendah 

dibandingkan dengan benchmark-nya yaitu 61,08%, namun terdapat rasio biaya usaha 

lainnya sebesar 243,83% atau jauh lebih besar dibandingkan benchmark-nya yaitu 19,39%. 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut pada tahun 2008, tingginya rasio biaya 

usaha lain ini disebabkan oleh rasio gaji (g) yang berasal dari pembayaran gaji dan 

tunjangan sebesar Rp. 1.441.004.604 atau 106,61% dari total penjualan. 

Pada tahun 2009, rasio biaya operasional tertinggi dimiliki oleh PT Suryainti 

Permata sebesar 282,16% (lihat lampiran III). Perusahaan ini sebenarnya memiliki rasio 

HPP (58,14%) yang lebih rendah dibandingkan benchmark-nya (61,08%), tetapi rasio biaya 

usaha lain sebesar 224,02% lebih besar daripada benchmark-nya 19,39%. Tingginya rasio 

biaya usaha lain ini disebabkan oleh besarnya rasio gaji (65,48%) dan rasio input lainnya 

(133,30%) dibandingkan dengan standar benchmark-nya masing-masing yaitu 6,11% dan 

12,24%. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut, pada tahun 2009 rasio gaji 

berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.422.721.500, sedangkan rasio 

input lainnya berasal dari pengeluaran atas promosi dan iklan, administrasi, perjalanan 

dinas, sumbangan dan entertainment, perijinan, dan lain-lainya berjumlah Rp. 

5.866.125.245. 

Pada tahun 2010, rasio biaya operasional terendah dimiliki oleh PT Alam Sutera 

Realty sebesar 55,17% (lihat lampiran III). Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya rasio 
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HPP (45,61%) dan rasio biaya usaha lain (9,55%) dibandingkan dengan benchmark-nya 

masing-masing yaitu 61,08% dan 19,39%. Kondisi ini didukung oleh faktor rasio gaji, rasio 

penyusutan, dan rasio input lainnya yang lebih rendah dibandingkan dengan standar 

benchmark-nya. 

Namun demikian, dalam hal untuk menilai rasio biaya operasional, DJP lebih 

berfokus untuk melakukan klarifikasi kepada WP Badan secara langsung, apabila rasio 

biaya operasionalnya berada di atas benchmark dan perbedaan tersebut dinilai signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik, rasio biaya operasional industri properti dan real 

estate pada tahun 2008, 2009, dan 2010 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan 

standar benchmark (nilai signifikansi > 0,05). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Signifikansi Rasio Biaya Operasional 

 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

 

Pada dasarnya, rasio biaya operasional yang berada di atas benchmark menunjukkan 

biaya operasional yang ditanggung oleh suatu WP Badan lebih besar dibandingkan dengan 

standarnya. Hal ini akan menyebabkan laba bersih dan pajak terutang dari WP Badan 

Rasio Biaya 

Operasional 

Sig. (2-

tailed) 

Penjelasan 

Tahun 2008 0,186 

> 0,05 :  rasio biaya operasional tidak berbeda secara signifikan 

dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat ditolak (failed 

to rejected) 

Tahun 2009 0,669 

> 0,05 :  rasio biaya operasional tidak berbeda secara signifikan 

dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat ditolak (failed 

to rejected) 

Tahun 2010 0,608 

> 0,05 :  rasio biaya operasional tidak berbeda secara signifikan 

dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat ditolak (failed 

to rejected) 
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tersebut lebih rendah daripada benchmark DJP. Akan tetapi, meskipun pada tahun 2008 dan 

2009 rasio biaya operasional berada di atas standar benchmark namun tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan (nilai sig. 2008: 0186 atau > 0,05; nilai sig. 2009: 0,669 atau > 

0,669). Oleh karena itu, DJP tidak memfokuskan untuk melakukan klarifikasi kepada WP 

Badan dalam industri properti dan real estate atas rasio tersebut secara langsung, sebab 

perbedaan masih dinilai dalam kondisi yang wajar. Demikian pula pada tahun 2010, rasio 

biaya operasional berada di bawah standar benchmark. Hal ini menunjukkan kinerja 

operasional WP Badan yang baik, sehingga DJP tidak memfokuskan untuk melakukan 

klarifikasi kepada WP Badan, sebab WP Badan dinilai secara umum telah melakukan 

efisiensi biaya operasional yang akan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak dari 

sektor industri tersebut atau rasio biaya operasional industri tersebut dinilai dalam keadaan 

wajar. 

 

 

4.2.2 Uji Statistik Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

 

a) Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

rasio2008 34 -,5716 ,6401 -,051103 ,2213936 

rasio2009 30 -,2425 ,1192 -,027337 ,0757771 

rasio2010 34 -,1590 ,2332 ,009018 ,0672049 

         

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Berdasarkan surat edaran DJP mengenai rasio benchmarking, standar rasio penghasilan luar 

usaha neto untuk perusahaan properti dan real estate adalah 0,0174 atau 1,74%. Jika 
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dibandingkan per tahunnya, secara rata-rata penghasilan luar usaha perusahaan yang 

dijadikan sampel berada di bawah standar pada tahun 2008 dan 2009 (-5,11% dan 

-2,73%), sedangkan pada tahun 2010 berada di atas standar yaitu sebesar 0,90%. 

 

b) Pengujian Normalitas Data 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

Tahun 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

2008 0,149 34 0,053 0,925 34 0,023 

2009 0,123 30 ,200(*) 0,925 30 0,037 

2010 0,135 34 0,117 0,921 34 0,017 

 Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15  

 

Berdasarkan output uji normalitas rasio penghasilan luar usaha neto dengan menggunakan 

alat uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di atas, nilai signifikansi rasio penghasilan 

luar usaha neto tahun 2008, 2009, dan 2010 lebih besar daripada 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. 

 

 

c) Pengujian Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Satu Sampel Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

  

Test Value = 0.0174 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

rasio2008 -1,804 33 0,08 -0,0685 -0,1458 0,00875 

rasio2009 -3,234 29 0,003 -0,0447 -0,073 -0,0164 

rasio2010 -0,727 33 0,472 -0,0084 -0,0318 0,01507 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 
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Berdasarkan hasil pengujian satu sampel atas rasio penghasilan luar usaha neto, didapatkan 

hasil bahwa hasil mean difference untuk setiap tahunnya selalu bernilai negatif (tahun 2008 

= -0,0685; tahun 2009 = -0,04474; tahun 2010 = -0,00838). Hal ini mengindikasikan bahwa 

rata-rata rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan sampel berada di bawah benchmark. 

Di sisi lain, nilai signifikansi rasio penghasilan luar usaha neto pada tahun 2008 dan 2010 

bernilai lebih besar daripada 0,05 (0,08 dan 0,472). Hal ini mengindikasikan bahwa pada 

tahun 2008 dan 2010, rata-rata rasio penghasilan luar usaha neto tidak berbeda secara 

signifikan dengan standar benchmark atau dengan kata lain Ho tidak dapat ditolak (failed to 

rejected). Sedangkan pada tahun 2009, nilai signifikansi penghasilan luar usaha neto sebesar 

0,003 atau lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2009, 

terdapat perbedaan signifikan antara rasio penghasilan luar usaha neto dengan standar 

benchmark atau Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak (failed to rejected). 

 

4.2.2.1 Analisis Penghasilan Luar Usaha Neto 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang 

Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, dimana rasio benchmarking ditujukan 

untuk suatu jenis klasifikasi lapangan usaha, sehingga hasil kesimpulan dari analisis rasio 

penghasilan luar usaha neto didasarkan pada industri secara umum untuk menemukan 

penyebab rendahnya penghasilan luar usaha neto industri yang signifikan dibandingkan 

dengan standar benchmark. Berdasarkan surat edaran tersebut, untuk industri properti dan 

real estate, nilai benchmark rasio penghasilan luar usaha neto berasal dari selisih rasio 

penghasilan luar usaha (pl) dan rasio beban luar usaha (bl) bernilai 1,74%. 
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Tabel 4.11 Hasil Mean Difference Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

 

Berdasarkan hasil mean difference pada tahun 2008, 2009, dan 2010 yaitu sebesar 

-0,0685, -0,04474, dan -0,00838 menunjukkan bahwa rasio penghasilan luar usaha neto 

perusahaan sampel pada tahun tersebut berada di bawah standar benchmark. Berdasarkan 

analisis peneliti, pada tahun 2008, 2009 dan 2010, rasio penghasilan luar usaha neto yang 

lebih rendah daripada benchmark secara umum disebabkan oleh beban luar usaha yang 

harus dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari luar 

kegiatan usaha WP Badan dalam industri properti dan real estate tersebut. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, faktor utama yang menyebabkan rasio penghasilan 

luar usaha neto industri properti dan real estate pada tahun 2008, 2009, dan 2010 berada di 

bawah standar benchmark adalah lebih tinginya rasio beban luar (bl) perusahaan sampel 

pada tahun tersebut dibandingkan dengan benchmark. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 

yang menunjukkan jumlah perusahaan yang rasio bl-nya di atas standar (tahun 2008: 29 

perusahaan; tahun 2009: 28 perusahaan; tahun 2010: 24 perusahaan) lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang rasio pl-nya di bawah standar (tahun 2008: 15 

perusahaan; tahun 2009: 18 perusahaan; tahun 2010: 18 perusahaan) sebagai berikut. 

Rasio PLU 

Neto 

Mean 

Difference 

Penjelasan 

Tahun 2008 -0,0685 

bernilai negatif, rasio penghasilan luar usaha neto tahun 2008 

berada di bawah standar benchmark 1,74% 

Tahun 2009 -0,0447 

bernilai negatif, rasio penghasilan luar usaha neto tahun 2008 

berada di bawah standar benchmark 1,74% 

Tahun 2010 -0,0084 

bernilai negatif, rasio penghasilan luar usaha neto tahun 2008 

berada di bawah standar benchmark 1,74% 
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Gambar 4.2 Perbandingan Rasio pl dan Rasio bl Industri Properti dan Real 

Estate dengan Benchmark 

 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

Berdasarkan pengamatan peneliti, beban luar usaha ini umumnya berasal dari jumlah 

beban bunga pinjaman dan penyisihan pencadangan nilai piutang tak tertagih sehingga 

mengakibatkan penghasilan neto suatu perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan 

dengan standar benchmark. Sebagai contoh, rasio penghasilan luar usaha neto terendah pada 

tahun 2008 dan 2009 dimiliki oleh PT Panca Wiratama Sakti sebesar -174,59% dan -

656,05% (lihat Lampiran III). Pada tahun 2008, rasio penghasilan luar usaha (pl) perusahaan 

ini sebesar 15,99% jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasio beban luar usahanya (bl) 

yaitu 190,58%. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2008, perusahaan ini 

mengeluarkan biaya untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 10.536.764.316, 

penyisihan pencadangan nilai piutang tak tertagih sebesar 

Rp. 937.192.617, dan administrasi saham sebesar Rp. 39.343.750. Pada tahun 2009,  rasio 

penghasilan luar usaha (pl) perusahaan ini sebesar 4,60% juga lebih rendah dibandingkan 

dengan rasio beban luar usahanya (bl) yaitu 660,65%. Berdasarkan laporan keuangan 
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perusahaan pada tahun 2009, rasio beban luar usaha (bl) tersebut berasal dari pengeluaran 

perusahaan atas pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 10.536.764.196, penyisihan 

pencadangan nilai piutang tak tertagih sebesar Rp. 1.183.706.446, administrasi saham 

sebesar Rp. 49.129.375, dan lain-lain bersih sebesar Rp. 24.187.407. Berdasarkan catatan 

laporan keuangannya, tingginya beban bunga pinjaman ini mengakibatkan saldo ekuitas 

negatif dan jumlah kewajiban lancar telah melebihi asetnya. 

Sedangkan untuk tahun 2010, rasio penghasilan luar usaha terendah dimiliki oleh 

dimiliki PT Bhuwanatala Indah Permai sebesar -19,89%, dimana  rasio penghasilan luar 

usaha (pl) sebesar 1,36% lebih kecil dibandingkan dengan rasio beban luar usaha (bl) 

sebesar 21,25% (lihat Lampiran III). Berdasarkan laporan keuangan, pada tahun tersebut 

perusahaan ini menanggung beban bunga mencapai Rp. 4.226.552.644, beban penyisihan 

pencadangan nilai piutang tak tertagih sebesar Rp. 1.463.311.224, kerugian atas penjualan 

aktiva tetap yang tidak untuk digunakan lagi sebesar Rp. 49.645.417, dan lain-lainnya 

berjumlah Rp. 666.574.529. 

Dalam hal ini, untuk menilai rasio penghasilan luar usaha neto, DJP lebih berfokus 

untuk melakukan klarifikasi kepada WP Badan secara langsung dengan mengutamakan 

kondisi apabila rasio penghasilan luar usaha netonya berada di bawah benchmark dan 

perbedaan tersebut dinilai signifikan. Klarifikasi ditujukan untuk memastikan apakah WP 

Badan dalam industri properti dan real estate benar-benar tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya atau kondisi ekonomi pada tahun tersebut tidak kondusif sehingga 

mempengaruhi penurunan penerimaan perpajakan dari sektor tersebut. Hal ini disebabkan 

karena DJP pada dasarnya ingin menggali potensi penerimaan pajak WP Badan, baik dari 

kegiatan usaha maupun luar usahanya. 
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Tabel 4.12 Hasil Signifikansi Rasio Penghasilan Luar Usaha Neto 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

Berdasarkan hasil pengujian statistik, pada tahun 2008, 2009, dan 2010, rasio 

penghasilan luar usaha neto berada di bawah benchmark. Pada Tabel 4.12, perbedaan 

signifikan hanya terdapat pada tahun 2009 (nilai signifikansi sebesar  0,003 < 0,05). 

Oleh karena itu, DJP akan melakukan proses verifikasi antara data hasil 

benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 2009. Apabila 

dalam proses verifikasi ternyata tidak ditemukan alasan yang masuk akal, maka DJP akan 

melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahun tersebut. 

 

4.2.3 Uji Statistik Rasio Koreksi Fiskal 

a) Statistik Deskriptif 

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Rasio Koreksi Fiskal 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

rasio2008 37 -,7992 ,6958 ,115151 ,2656660 

rasio2009 37 -,1176 ,7939 ,198270 ,2149707 

rasio2010 35 -,2805 ,5202 ,135506 ,1585655 

      

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

Rasio 

Penghasilan 

Luar Usaha 

Neto 

Sig. (2-

tailed) 

Penjelasan 

Tahun 2008 0,08 

> 0,05 :  rasio penghasilan luar usaha neto tidak berbeda secara 

signifikan dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat 

ditolak (failed to rejected) 

Tahun 2009 0,003 

< 0,05 :  rasio penghasilan luar usaha neto berbeda secara 

signifikan dengan standar benchmark atau Ho ditolak, Ha tidak 

dapat ditolak 

Tahun 2010 0,472 

> 0,05 :  rasio penghasilan luar usaha neto tidak berbeda secara 

signifikan dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat 

ditolak (failed to rejected) 
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Berdasarkan surat edaran DJP mengenai rasio benchmarking, standar rasio koreksi fiskal 

untuk perusahaan properti dan real estate adalah 0,2556 atau 25,56%. Jika dibandingkan 

setiap tahunnya, secara rata-rata koreksi fiskal perusahaan yang dijadikan sampel masih 

berada di bawah standar (tahun 2008 = 0,115151; tahun 2009 = 0,198270; tahun 2010 = 

0,135506). 

b) Pengujian Normalitas Data 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Rasio Koreksi Fiskal 
 

Tahun 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

2008 0,137 37 0,077 0,933 37 0,029 

2009 0,134 37 0,09 0,921 37 0,012 

2010 0,116 35 ,200(*) 0,975 35 0,589 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Berdasarkan output uji normalitas rasio koreksi fiskal dengan menggunakan alat uji 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di atas, nilai signifikansi rasio koreksi fiskal tahun 

2008, 2009, dan 2010 lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 
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c) Pengujian Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Koreksi Fiskal 

Tabel 4.15 Hasil Uji Satu Sampel Rasio Koreksi Fiskal 

  

Test Value = 0.2556 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

rasio2008 -3,216 36 0,003 -0,1405 -0,229 -0,0519 

rasio2009 -1,622 36 0,113 -0,0573 -0,129 0,01435 

rasio2010 -4,481 34 0 -0,1201 -0,1746 -0,0656 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 15 

 

Berdasarkan hasil pengujian satu sampel atas rasio koreksi fiskal, setiap tahunnya 

didapatkan hasil bahwa hasil mean difference selalu bernilai negatif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata rasio biaya operasional perusahaan sampel masih berada di 

bawah benchmark (tahun 2008 = -0,14045; tahun 2009 = -0,05733; tahun 2010 = -0,12009). 

Di sisi lain, nilai signifikansi rata-rata rasio koreksi fiskal pada tahun 2008 dan 2010 bernilai 

lebih kecil daripada 0,05 (0,003 dan 0). Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, 

rata-rata rasio koreksi fiskal berbeda secara signifikan dengan standar benchmark atau 

dengan kata lain Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak (failed to rejected). Sedangkan pada 

tahun 2009, rasio koreksi fiskal bernilai lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,113. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata rasio koreksi fiskal tidak berbeda 

secara signifikan dengan standar benchmark atau dengan kata lain Ho tidak dapat ditolak 

(failed to rejected). 
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4.2.3.1 Analisis Rasio Koreksi Fiskal 

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio 

total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya, rasio koreksi fiskal diperoleh dengan 

membandingkan besarnya PPh terutang (Corporate Tax to Turn Over Ratio/CTTOR) 

terhadap laba bersih sebelum pajak (Pretax Profit Margin/PPM) dan untuk industri properti 

dan real estate nilai benchmark-nya sebesar 25,56%. Apabila rasio koreksi fiskal industri 

berada di bawah standar benchmark-nya menunjukkan bahwa WP Badan dalam industri 

tersebut berpotensi untuk melakukan koreksi fiskal secara tidak wajar atau tidak sesuai 

dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Demikian sebaliknya, apabila rasio 

koreksi fiskal industri berada di atas standar benchmark-nya menunjukkan bahwa WP 

Badan dalam industri tersebut telah melakukan koreksi fiskal secara wajar atau sesuai 

dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. 

Tabel 4.16 Hasil Mean Difference Rasio Koreksi Fiskal 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

 

Berdasarkan hasil mean difference pada tahun 2008, 2009, dan 2010 yaitu sebesar -

0,1405, -0,0573, dan -0,1201 menunjukkan bahwa rasio koreksi fiskal perusahaan sampel 

pada tahun tersebut berada di bawah standar benchmark. Gambar 4.3 menunjukkan jumlah 

perusahaan sampel dalam industri properti dan real estate  yang memiliki rasio CTTOR dan 

Rasio 

Koreksi 

Fiskal 

Mean 

Difference 

Penjelasan 

Tahun 2008 -0,1405 

bernilai negatif, rasio koreksi fiskal tahun 2008 berada di bawah 

standar benchmark 25,56% 

Tahun 2009 -0,0573 

bernilai negatif, rasio koreksi fiskal tahun 2009 berada di bawah 

standar benchmark 25,56% 

Tahun 2010 -0,1201 

bernilai negatif, rasio koreksi fiskal tahun 2010 berada di bawah 

standar benchmark 25,56% 

 Analisis Rasio...,WPJ Alexandro Sianipar, Ak.-Ibs, 2011



rasio PPM berada di bawah standar benchmark pada tahun pengamatan 2008, 2009, dan 

2010 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.3 Perbandingan Rasio CTTOR dan Rasio PPM Industri Properti 

dan Real Estate dengan Benchmark 

 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada tahun 2008, jumlah perusahaan sampel yang 

memiliki rasio CTTOR di bawah standar (25 perusahaan) lebih sedikit dibandingkan jumlah 

perusahaan sampel yang rasio PPM-nya di bawah standar (29 perusahaan). Sedangkan, pada 

tahun 2009, jumlah perusahaan sampel yang memiliki rasio CTTOR di bawah standar (24 

perusahaan) lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan sampel yang rasio PPM-nya di 

bawah standar (23 perusahaan). Pada tahun 2010, jumlah perusahaan sampel yang memiliki 

rasio CTTOR di bawah standar (23 perusahaan) lebih banyak dibandingkan jumlah 

perusahaan sampel yang rasio PPM-nya di bawah standar (19 perusahaan). 
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Berdasarkan analisis peneliti, secara umum, pada tahun 2008, 2009 dan 2010, rasio 

koreksi fiskal yang lebih rendah daripada benchmark disebabkan oleh rasio CTTOR dan 

rasio PPM berada di bawah standar. Sebagai contoh, pada tahun 2008, rasio koreksi fiskal 

terendah dimiliki oleh PT Kawasan Industri Jababeka sebesar -79,92% (lihat Lampiran III). 

Hal ini disebabkan rasio PPh terutang (CTTOR) sebesar 3,94% atau masih berada di bawah 

standar benchmark-nya yaitu 5,44% dan rasio laba sebelum pajak (PPM) sebesar -4,93% 

atau di bawah standar benchmark-nya yaitu 21,28%. Berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan, pada tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian sebelum beban pajak 

sebesar Rp. 22.708.725.331, sehingga mengakibatkan rasio PPM-nya bernilai negatif. 

Pada tahun 2009, rasio koreksi fiskal terendah dimiliki oleh PT Bukit Darmo 

Property sebesar -11,76% (lihat Lampiran III). Hal ini disebabkan rasio PPh terutang 

(CTTOR) sebesar 2,40% atau masih berada di bawah standar benchmark-nya yaitu 5,44% 

dan rasio laba sebelum pajak (PPM) sebesar -20,44% atau di bawah standar benchmark-nya 

yaitu 21,28%. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada tahun tersebut perusahaan 

mengalami kerugian sebelum beban pajak sebesar Rp. 6.371.111.202, sehingga 

mengakibatkan rasio PPM-nya bernilai negatif. 

Pada tahun 2010, rasio koreksi fiskal PT Laguna Cipta Griya sebesar -0,93% dinilai 

paling rendah dalam industri properti dan real estate bila dibandingkan dengan standar 

benchmark 25,56% (lihat Lampiran IV). Hal ini disebabkan rasio CTTOR (2,26%) lebih 

rendah dibandingkan dengan standar benchmark-nya (5,44%) dan rasio PPM (-2,43%) 

berada di bawah benchmark-nya (21,28%). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada 

tahun tersebut perusahaan menanggung kerugian sebelum beban pajak sebesar Rp. 

267.227.561, sehingga mengakibatkan rasio PPM-nya bernilai negatif. 
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Tabel 4.17 Hasil Signifikansi Rasio Koreksi Fiskal 

 

Sumber: Hasil Olahan Data dengan MS Excel 

 

Namun demikian, dalam hal ini, untuk menilai rasio koreksi fiskal, DJP lebih berfokus 

untuk melakukan klarifikasi kepada WP Badan secara langsung, apabila rasio koreksi 

fiskalnya berada di bawah benchmark dan perbedaan tersebut dinilai signifikan. Sehingga 

meskipun pada tahun 2008, 2009, dan 2010 rasio koreksi fiskal berada di bawah benchmark, 

DJP akan  melakukan proses verifikasi antara data hasil benchmarking dengan Surat 

Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 2008 dan 2010 atas koreksi fiskal pada tahun 

tersebut karena terdapat perbedaan yang signifikan dengan benchmark (nilai sig. 2008: 

0,003 atau < 0,05; nilai sig. 2010: 0 atau < 0,05). Akan tetapi, untuk tahun 2009 masih 

dinilai dalam kondisi yang wajar sebab tidak berbeda secara signifikan meskipun koreksi 

fiskalnya berada di bawah standar (nilai sig. 2009: 0,113 atau > 0,05). Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.17. 

Apabila dalam proses verifikasi ternyata tidak ditemukan alasan yang masuk akal, maka 

DJP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahun 2008 dan 2010. Pemeriksaan 

Rasio 

Koreksi 

Fiskal 

Sig. (2-

tailed) 

Penjelasan 

Tahun 2008 0,003 

< 0,05 :  rasio koreksi fiskal berbeda secara signifikan dengan 

standar benchmark atau Ho ditolak, Ha tidak dapat ditolak 

(failed to rejected) 

Tahun 2009 0,113 

> 0,05 :  rasio koreksi fiskal tidak berbeda secara signifikan 

dengan standar benchmark atau Ho tidak dapat ditolak (failed to 

rejected) 

Tahun 2010 0 

< 0,05 :  rasio koreksi fiskal berbeda secara signifikan dengan 

standar benchmark atau Ho ditolak, Ha tidak dapat ditolak 

(failed to rejected 
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akan dilakukan terhadap SPT Tahun Pajak 2008 dan 2010 dari WP Badan dalam industri 

tersebut secara teliti oleh DJP dengan melihat kesesuaian koreksi fiskal positif atau negatif 

dan kompensasi kerugian  dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan standar benchmark yang ditetapkan oleh DJP untuk industri properti 

dan real estate, rasio biaya operasional perusahan sebesar 80,47%, rasio penghasilan luar 

usaha perusahaan sebesar 1,74%, dan rasio koreksi fiskal sebesar 25,56%. Besarnya rasio-

rasio ini menjadi standar atau acuan bagi industri properti dan real estate yang mengukur 

dan menilai apakah perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut yang listing di BEI 

tersebut mampu mengoptimalkan pendapatannya untuk memberikan kontribusi bagi 

penerimaan pajak di Indonesia pada suatu tahun tertentu. 

Benchmarking tidak hanya digunakan sebagai alat koreksi, melainkan untuk 

mendeteksi sektor usaha mana yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya (alat pantau dini atau early warning), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai 

dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). DJP perlu mendiagnosa lebih mendalam 

untuk menentukan apakah WP tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor 

lain yang menyebabkan kinerja WP berbeda dengan benchmarking. 

Berdasarkan analisis, rasio biaya operasional industri properti dan real estate pada 

tahun 2008 dan 2009 berada di atas benchmark, sedangkan tahun 2010 berada di bawah 

benchmark. Pada dasarnya, rasio biaya operasional yang lebih rendah daripada benchmark 
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menunjukkan kinerja WP Badan yang baik sebab dapat melakukan efisiensi biaya dalam 

kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, DJP lebih melakukan klarifikasi kepada WP Badan 

secara langsung terhadap rasio biaya operasional yang berada di atas benchmark dan 

terdapat perbedaan signifikan. Oleh karena itu, DJP tidak akan memfokuskan untuk 

melakukan klarifikasi kepada WP Badan dalam industri tersebut secara langsung terkait 

rasio biaya operasional tahun 2008 dan 2009, sebab meskipun rasio biaya operasional 

berada di atas benchmark, namun tidak berbeda secara signifikan atau perbedaan tersebut 

masih dinilai dalam kondisi yang wajar. 

Rasio penghasilan luar usaha neto industri pada tahun 2008, 2009 dan 2010 lebih 

rendah daripada benchmark. Perbedaan yang signifikan hanya terdapat pada tahun 2009. 

Dalam hal ini, untuk menilai rasio penghasilan luar usaha neto, DJP lebih berfokus untuk 

melakukan klarifikasi kepada WP Badan secara langsung dengan mengutamakan kondisi 

apabila rasio penghasilan luar usaha netonya berada di bawah benchmark dan perbedaan 

tersebut signifikan, yaitu pada tahun 2009. Akan tetapi, dalam proses verifikasi antara data 

hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 2009, WP 

Badan tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan 

pajak, maka DJP dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan WP Badan dalam industri 

tersebut atas penghasilan luar usaha neto tahun 2009.  

Rasio koreksi fiskal pada tahun 2008, 2009, dan 2010 lebih rendah dibandingkan 

dengan standar benchmark. Dalam menilai rasio ini,  DJP lebih berfokus untuk melakukan 

klarifikasi kepada WP Badan secara langsung, apabila rasio koreksi fiskalnya berada di 

bawah benchmark dan perbedaan tersebut dinilai signifikan. Sehingga, meskipun pada tahun 

2008, 2009, dan 2010 rasio koreksi fiskal berada di bawah benchmark, namun klarifikasi 
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kepada WP Badan terutama akan dilakukan oleh DJP atas koreksi fiskal pada tahun 2008 

dan 2010 karena berbeda secara signifikan dengan benchmark. Hal ini disebabkan pada 

tahun 2008 dan 2010, WP Badan dalam  industri properti dan real estate diindikasikan 

berpotensi melakukan koreksi fiskal pada suatu tahun pajak secara tidak wajar atau tidak 

sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi, untuk tahun 2009 masih dinilai dalam 

kondisi yang wajar sebab tidak berbeda secara signifikan meskipun koreksi fiskalnya berada 

di bawah standar. Apabila dalam proses verifikasi antara data hasil benchmarking dengan 

Surat Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 2008 dan 2010, WP Badan tidak dapat 

memberikan alasan yang masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka DJP 

dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan WP Badan dalam industri tersebut terkait koreksi 

fiskal yang dilakukan pada tahun-tahun tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam mengambil kesimpulan atas penelitian yang terkait analisis rasio-rasio keuangan 

Wajib Pajak dengan menggunakan rasio benchmarking, peneliti melakukan tiga jenis 

analisis, yaitu analisis rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto, dan rasio 

koreksi fiskal. Berdasarkan hasil penghitungan dan pengamatan peneliti terhadap laporan 

tahunan dan laporan keuangan setiap perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 

dan berdasarkan hasil uji statistik, maka: 

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio biaya operasional perusahaan sampel 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP selama 2008, 2009, dan 

2010. 

2. Terdapat perbedaan signifikan antara rasio penghasilan luar usaha neto perusahaan 

sampel dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP pada tahun 2009. 

Akan tetapi, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio penghasilan luar usaha 

neto perusahaan sampel dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP 

pada tahun 2008 dan 2010. 

3. Terdapat perbedaan signifikan antara rasio koreksi fiskal perusahaan sampel dengan 

rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP pada tahun 2008 dan 2010. Akan 

tetapi, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio koreksi fiskal perusahaan sampel 

dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP pada tahun 2009. 
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5.2 Saran 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1) Apabila penelitian yang selanjutnya ingin meneliti industri properti dan real estate 

dengan lebih mendalam, maka sebaiknya penelitian tidak hanya dikaitkan dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) namun juga dapat dikaitkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Penelitian juga dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam industri properti dan real 

estate non masuk bursa dan jenis-jenis industri lain, agar memberikan secara utuh 

mengenai perbandingan kinerja perusahaan dengan standar benchmark. 

3) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang tidak 

terdapat dalam pembahasan penelitian ini, seperti net profit margin (NPM), dividend 

payout ratio (DPR), dan rasio PPN (pn). 

 

 

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

1) DJP perlu memfokuskan untuk melakukan klarifikasi kepada WP Badan dalam industri 

tersebut secara langsung terkait hasil benchmarking rasio penghasilan luar usaha neto 

tahun 2009 dan rasio koreksi fiskal tahun 2008 dan 2010. Apabila dalam proses 

verifikasi antara data hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib 

Pajak Badan  pada tahun-tahun tersebut Wajib Pajak Badan tidak dapat memberikan 

alasan yang masuk akal, maka DJP dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan Wajib 

Pajak Badan dalam industri tersebut atas penghasilan luar usaha neto tahun 2009.  

2) Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan 

pengetahuan memadai terhadap industri yang telah ditetapkan benchmarking-nya. Hal 
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ini akan meminimalkan terjadinya kesalahan atas penilaian terhadap industri tertentu 

secara tidak akurat. Misalnya, pelatihan dan seminar tertentu yang berkaitan dengan 

rasio benchmarking. 

 

c. Bagi Pelaku Usaha di Industri Properti dan Real Estate 

Asosiasi industri properti dan real estate di Indonesia sebaiknya berperan aktif dan 

berinisiatif untuk bersama-sama dengan pihak DJP untuk merumuskan standar dalam 

menghitung potensi pajak yang dapat diterima secara bersama dan dilakukan secara berkala. 

Hal ini dapat mencegah adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak terhadap 

besarnya standar benchmarking yang ditetapkan. 
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