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ABSTRACT
The aims of the research is to analyze the uses of total ratio benchmarking methods in
determining fairness of the financial performance of the cigarette companies are listed on
Indonesia Stock Exchange . And make a comparison between financial ratio of cigarette
industry concerned with the corporate income tax towards benchmarking ratio which is set
by Direktorat Jenderal Pajak (DJP) through Direktur Jenderal Pajak circulars No. SE96/PJ/2009 about total benchmarking ratio and utilization guidance. There are three
factors used in this research: ratio of operating expenses, the net other income ratio and the
ratio of fiscal correction .
The object of this research consist of 3 mining companies listed in Indonesia Stock
Exchange during the period 2009-2012, and the sample was selected based on purposive
sampling method. Hypothesis test of this research using one sample t test.
The results of this research with significant level 5% also indicated that ratio of operating
expenses has any significant differences toward above the benchmarking standard in 20092012. The net other income ratio has any significant differences toward below the
benchmarking standard in 2009-2012. Then, ratio of fiscal correction has not any difference
between financial of cigarette and total benchmarking ratio in 2009-2012.

Keywords : total benchmarking ratio, financial ratio, ratio of operating expenses, the net
other income ratio and the ratio of fiscal correction .

viii

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………..

i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF ......................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................................

iv

KATA PENGANTAR ................................................................................................... v
ABSTRACK ..................................................................................................................... viii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................

xv

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI ............................................................

xvi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan ......................................................................... 1
1.2 Masalah Penelitian ..........................................................................................

7

1.2.1 Pembatasan Masalah ..............................................................................

7

1.2.2 Perumusan Masalah ................................................................................ 8
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 8
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................... 9
1.5 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 10
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................................... 12
2.1 Tinjauan Pustaka ............................................................................................. 12
2.1.1 Definisi Pajak ........................................................................................ 12
2.1.2 Fungsi Pajak .......................................................................................... 13
2.1.3 Jenis Pajak ............................................................................................. 14
ix

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

2.1.4 Wajib Pajak dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) .................................. 17
2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak ............................................................. 17
2.1.4.2 Pengertian Pengusaha Kena Pajak ............................................ 17
2.1.5 Pajak Penghasilan Badan ....................................................................... 18
2.1.5.1 Pengertian Penghasilan ............................................................. 18
2.1.5.2 Subjek Pajak Badan .................................................................. 18
2.1.5.3 Objek PPh Badan ...................................................................... 19
2.1.5.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan ...................................... 20
2.1.6 Konsep Benchmarking Secara Umum ................................................... 22
2.1.7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 .................... 24
2.1.7.1 Rasio Total Benchmarking untuk beberapa KLU...................... 28
2.1.7.2 Definisi dan Karakteristik Total Benchmarking ....................... 29
2.1.7.3 Tujuan dan Manfaat Total Benchmarking ................................ 29
2.1.7.4 Proses dan Metode Penetapan Benchmark ............................... 30
2.1.8 Rasio-rasio Benchmark ......................................................................... 31
2.1.8.1 Rasio Biaya Operasional .......................................................... 32
2.1.8.2 Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto ...... ................................ 36
2.1.8.3 Rasio Koreksi Fiskal ................................................................ 37
2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 41
2.3 Rerangka Pemikiran ........................................................................................ 45
2.4 Hipotesis Penelitian ......................................................................................... 47
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................................. 49
x

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

3.1 Objek dan Jenis Penelitian .............................................................................. 49
3.1.1 Objek Penelitian ................................................................................... 49
3.1.2 Jenis Penelitian ...................................................................................... 49
3.2 Metode Pengumpulan Data ............................................................................. 50
3.2.1 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 50
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel ................................................................. 50
3.2.2.1 Populasi Penelitian ..................................................................... 50
3.2.2.2 Teknik Pengambilan Sampel ...................................................... 51
3.3 Metode Analisis Data ...................................................................................... 52
3.3.1 Teknik Pengolahan Data ....................................................................... 52
3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis .................................................................. 53
3.3.2.1 Uji Beda ( Uji t / t Test ) ............................................................. 53
3.3.2.2 Uji t Satu Sampel ( One Sample t Test ) ..................................... 54
3.3.2.3 Uji Normalitas ............................................................................ 55
3.3.3 Definisi Operasional Variabel .............................................................. 56
3.3.3.1 Rasio Biaya Operasional ............................................................ 56
3.3.3.2 Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto ......................................... 57
3.3.3.3 Rasio Koreksi Fiskal .................................................................. 58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ............................................................... 59
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................. 59
4.1.1 Permasalahan Sektor Rokok di Indonesia .......................................... 63
4.1.1.1 Permasalahan Makro ................................................................. 63
xi

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

4.1.1.2 Permasalahan Mikro .................................................................. 64
4.1.2 Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk .................................................... 65
4.1.3 Gudang Garam,Tbk ............................................................................ 66
4.1.4 Bentoel Internasional Investama, Tbk ................................................ 67
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian ....................................................................... 68
4.2.1 Uji Statistik Rasio Biaya Operasional ................................................ 68
4.2.1.1 Analisis Rasio Biaya Operasional ............................................. 72
4.2.2 Uji Statistik Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto ............................. 80
4.2.2.1 Analisis Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto .......................... 83
4.2.3 Uji Statistik Rasio Koreksi Fiskal ...................................................... 89
4.2.3.1 Analisis Rasio Koreksi Fiskal ................................................... 92
4.3 Implikasi Manajerial .................................................................................. 97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 100
5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 100
5.2 Saran ............................................................................................................ 102
5.3 Keterbatasan Penelitian ............................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 104
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xii

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Kompensasi Rugi …………………………………………………... 21
Tabel 2.2 Rasio Total Benchmarking untuk Beberapa KLU ………………………….. 28
Tabel 2.3 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal ……………………………………………. 39
Tabel 2.4 Jenis Koreksi Fiskal ………………………………………………………… 40
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu ………………………………………………………... 44
Tabel 3.1 Populasi Penelitian …………………………………………………………. 51
Tabel 3.2 Sampel Penelitian …………………………………………………………… 52
Tabel 4.1 Nilai Ekspor Rokok Indonesia tahun 2008-2011 …………………………... 60
Tabel 4.2 Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDB ………………... 61
Tabel 4.3 Kinerja Industri Rokok di Indonesia ………………………………………... 63
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Rasio Biaya Operasional ……………………………….. 69
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Rasio Biaya Operasional ……………………….. 70
Tabel 4.6 Hasil One Sample t Test Rasio Biaya Operasional …………………………. 71
Tabel 4.7 Kesimpulan Hipotesis Rasio Biaya Operasional Perusahaan
dengan Rasio Benchmarking DJP …………………………………………... 79
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto …………………... 81
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto …………... 82
Tabel 4.10 Hasil Uji One Sample t Test Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto ……….. 82
Tabel 4.11 Kesimpulan Hipotesis Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Perusahaan dengan Rasio Benchmarking DJP …………………………….. 88
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Rasio Koreksi Fiskal ………………………………….. 89
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Rasio Koreksi Fiskal ………………………….. 90
xiii

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

Tabel 4.14 Hasil One Sample t Test Rasio Koreksi Fiskal ……………………………. 91
Tabel 4.15 Kesimpulan Hipotesis Rasio Koreksi Fiskal Perusahaan dengan
Rasio Benchmarking DJP ………………………………………………….. 96

xiv

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran …………………………………………………....... 46
Gambar 4.1 Perbandingan Rasio Biaya Operasional Rata-rata Perusahaan
dengan Rasio Total Benchmarking Ditjen Pajak …...…………………..... 73
Gambar 4.2 Rasio yang Mempengaruhi Besarnya Rasio Biaya Operasional
Perusahaan ………………………………………………………………... 74
Gambar 4.3 Komposisi Rasio Biaya Usaha Lain ( Gaji, Penyusutan, Sewa,
input lainnya dan Pemakaian Bahan/Barang Dagang) …….…………....... 77
Gambar 4.4 Perbandingan Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto Rata-rata
Perusahaan terhadap Benchmark ………………………………………..... 84
Gambar 4.5 Perbandingan Rasio pl dan Rasio bl dengan Rasio Benchmark ………..... 85
Gambar 4.6 Rasio bl dan Rasio pl Perusahaan Sampel ……………………………….. 86
Gambar 4.7 Perbandingan Rasio Koreksi Fiskal antara Rasio Perusahaan
dengan Rasio Benchmarking DJP ………………………………………... 93
Gambar 4.8 Perbandingan Rasio Koreksi Fiskal Perusahaan terhadap Benchmark ….. 93
Gambar 4.9 Perbandingan Rasio CTTOR dan PPM dengan Benchmark …….……..... 94

xv

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: Fitria Dwi Fani

NIM

: 200912045

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan
benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat atau
menjiplak karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan sekaligus
bersedia menerima sanksi dengan peraturan STIE IBS.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

( Fitria Dwi Fani )

xvi

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sumber penerimaan negara yang terbesar untuk beberapa tahun belakangan ini
adalah berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) setiap tahunnya dimana penerimaan sektor pajak adalah sektor yang
paling banyak menyumbangkan angka dalam penerimaan negara. Pertumbuhan
penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, untuk
tahun 2009 presentase penerimaan pajak terhadap APBN adalah sebesar 65,15% dan
sebesar 70,66% untuk tahun 2010. Surplus penerimaan ini akan digunakan untuk
membiayai kebutuhan masyarakat luas yang mendukung proses industrialiasasi dan
memenuhi tingkat permintaan infrastruktur-infrastruktur baru dalam menghasilkan
barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas
(Darmayasa dan Nyoman, 2011). Dan dipertegas juga oleh Prof.Firmanzah.,PhD, bahwa
komposisi penerimaan dalam negari untuk periode 2006-2011 terdiri dari PPh 52%
(dimana PPh non migas menguasai hingga 80%), PPn 34%, Cukai 9%, PBB 4%, sisanya
BPHTB dan pajak lainnya. Penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dalam
postur pendapatan Negara (rata-rata 70%) meningkat signifikan hingga 2011 (baik
menggunakan baseline 2001 maupun 2005). Peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp.
873.9 triliun di 2011 atau meningkat 371% dari tahun 2001 sebesar Rp.185.5 triliun.
Atau meningkat 152% dari tahun 2005 sebesar Rp.347 triliun ( Firmanzah, 2012).
1
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Penerimaan pajak yang terus mengalami kenaikan tersebut dirasa belum
sepenuhnya optimal, karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak baik wajib pajak badan maupun
wajib pajak orang pribadi. Sehingga masih tingginya potensi penerimaan pajak yang
belum dapat diserap oleh pemerintah. Hal tersebut diiringi oleh rendahnya tax ratio yang
di negara ini. Menurut Zainie dalam Darmayasa dan Nyoman (2011), Tax ratio untuk
tahun 2010 adalah sebesar 12,40%. Faktor yang menyebabkan rendanya tax ratio
tersebut adalah masih rendanya pendapatan per kapita penduduk Indonesia serta masih
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, belum transparannya
wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya, dan tingkat efisiensi
administrasi perpajakan yang belum maksimal.
Salah satu contoh kasus dalam bidang perpajakan di Indonesia adalah kasus yang
terjadi pada tahun 2010 yaitu penunggakan pajak oleh 100 Wajib Pajak di Indonesia
mulai dari BUMN sampai dengan perusahaan swasta yang nilainya mencapai Rp 17
trilyun. Sebagian besar perusahaan tersebut menggunakan manajemen perpajakan yang
legal. Ini merupakan dampak dari aturan perpajakan di Indonesia yang banyak celah
(loopholes). Sehingga tingkat objektivitas dari pemeriksa banyak dipertanyakan (Riani,
2013).
Oleh sebab itu, sampai saat ini pemerintah bekerjasama dengan instansi pajak
masih terus berupaya memperbarui kebijakan–kebijakan yang terkait dengan kepatuhan
pembayaran pajak. Selain dengan Undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan,
Direktorat Jenderal Pajak pun terus mengeluarkan peraturan baik berupa Surat keputusan
dan Surat edaran demi memperkuat tingkat pengawasan terhadap wajib pajak serta untuk
membuat para wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satu kebijakan yang di
2
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buat oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap
wajib pajak adalah berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE–96/PJ/2009
tentang Total Rasio Benchmarking dan pemanfaatannya yang dikeluarkan pada tanggal 5
Oktober 2009, dimana di dalamnya berisi mengenai nilai rasio total benchmarking yang
telah di tetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Rasio total benchmarking
tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan
dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Total benchmarking hanya
merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak
dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat
digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha
berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.
Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal
Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003. Penetapan rasio benchmark
menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007. Penetapan rasio-rasio benchmark
untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal
kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark
sebanyak 20 (dua puluh) KLU. Untuk KLU tahap II tercantum dalam SE-11/PJ/2010
tanggal 1 Februari 2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking tahap II, yang
terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 30 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).
SE-68/PJ/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking tahap
III, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 30 Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU). SE-105/PJ/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Penetapan Rasio Total
Benchmarking tahap IV, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 20
3
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Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Dan penetapan KLU terakhir terdapat dalam SE139/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking
tahap V, yang terdiri dari rasio-rasio benchmarking terhadap 15 Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU).
Dari keseluruhan KLU, ada satu jenis industri yang menarik perhatian penulis
untuk melakukan penelitian pada industri tersebut. Jenis industri tersebut adalah industri
rokok. Karena seperti yang kita ketahui, rokok merupakan produk yang masih sering
diperbincangkan keberadaannya di Indonesia karena dampak dari mengkonsumsi rokok
yang sangat berbahaya, baik untuk perokok aktif maupun bagi perokok pasif. Walaupun
bahaya dari mengkonsumsi rokok itu sudah jelas sangat merugikan tetapi pertumbuhan
akan konsumen dan produsen dari produk rokok tersebut terus mengalami peningkatan,
hal ini dapat dibuktikan dari data sumber penerimaan negara pada tahun 2003, cukai
mempunyai konstribusi yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok
Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan cukai dipungut dari 3 (tiga) jenis barang yaitu;
etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau terhadap penerimaan
negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu meningkat
dari tahun ke tahun. Dari penerimaan cukai tersebut, 95% berasal dari cukai hasil
tembakau yang diperoleh dari jenis hasil tembakau (JHT) berupa rokok sigaret kretek
mesin, rokok sigaret tangan dan rokok sigaret putih mesin, yang dihasilkan oleh industri
rokok (Wibowo, 2003).
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2008), terdapat permasalahan yang terkait
dengan Wajib Pajak sektor industri rokok secara langsung yang mempengaruhi kecilnya
jumlah pajak yang disetorkan yaitu karena adanya batasan biaya promosi sebesar 2%
dari omset maka disinyalir adanya pengalihan biaya promosi ke biaya-biaya lainnya.
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Disamping itu, karena penghasilan yang diterima distributor bersifat final, disinyalir
adanya pergeseran biaya marketing yang semestinya di tanggung oleh distributor namun
dibebankan ke produsen rokok. Selain itu, tarif pasal 22 atas penyerahan rokok terlalu
rendah dikarenakan bahwa distributor rokok umumnya merupakan afiliasi pabrikan,
maka terdapat indikasi pergeseran laba dari pabrikan ke distributor, dan sebaliknya,
pergeseran biaya dari dari distributor ke pabrikan, seperti biaya promosi. Untuk
menghindari pergeseran laba dan biaya tersebut perlu dilakukan perubahan tarif.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mengendalikan bahaya rokok
di Indonesia. Selain kenaikan cukai rokok, pemerintah perlu segera memberlakukan
pajak rokok. Cukai dan pajak rokok yang tinggi diharapkan menurunkan keterjangkauan
harga rokok sehingga semakin sedikit masyarakat yang bisa mengonsumsinya. Dana
yang diperoleh bisa digunakan untuk promosi kesehatan dan membangun fasilitas
perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Dan dijelaskan pula oleh
Djaka Kusmartata dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan,
pajak rokok akan dikenakan sebesar 10 % dari cukai rokok dan diberlakukan Januari
2014 (Ahsan, 2012).
Berkaitan dengan akan dikenakannya pajak rokok, Ditjen Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan tengah mengkaji strategi dan mekanisme pemungutan pajak
rokok yang akan diberlalukan pada tahun 2014. Menurut Iswan Ramdana, Direktur
Cukai Ditjen Bea Cukai penerapan pajak rokok ini tidak akan berpengaruh negatif
terhadap produsen rokok. Pasalnya, sifat pajak rokok seperti cukai merupakan beban
tidak langsung yang dibebankan pada konsumen ( Hidayat, 2013).
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Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai kemampuan perusahaan rokok dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
apakah sudah sesuai dengan rasio total benchmark yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak atau belum, terlepas dari peraturan mengenai pajak rokok yang akan
segera diberlakukan pada tahun 2014.
Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang melakukan analisis mengenai
rasio total benchmark terhadap beberapa industri yang ada di Indonesia. Seperti yang
dilakukan oleh WPJ Alexandro Sianipar (2011), dalam penelitiannya tentang analisis
laporan keuangan perusahaan real estate terkait pajak penghasilan badan terhadap rasio
total benchmarking Direktorat Jenderal Pajak, variabel yang digunakan adalah rasio
biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal dan dengan
hasil penelitian adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio biaya operasional
perusahaan real estate dengan rasio benchmarking dan terdapat perbedaan signifikan
antara rasio penghasilan luar usaha neto serta rasio koreksi fiskal pada perusahaan real
estate dengan rasio benchmarking Direktorat Jenderal Pajak.
Selain itu, penelitian lain yang masih terkait dengan rasio total benchmarking
yaitu Theresia Woro Damayanti dan Eko Sukmono Adiritonga (2011), dalam
penelitiannya tentang apakah rasio total benchmarking sesuai dengan kemampuan wajib
pajak (studi kasus pada perusahaan rokok), dimana variabel penelitian yang digunakan
adalah rasio biaya operasional dan rasio penghasilan luar usaha dan hasil penelitian
menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara rasio benchmarking pada perusahaan
rokok yang terdaftar di BEI dibandingkan dengan acuan rasio benchmarking yang
dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.
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Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian yang menjadi acuan di atas
yaitu terletak pada objek dan tahun penelitian, dimana objek pada penelitian ini adalah
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa untuk periode 2009-2012, dan
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio biaya operasional, rasio
penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Perbandingan Rasio Total
Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Rasio Keuangan Industri
Rokok untuk Periode 2009-2012 “.

1.2 Masalah Penelitian
1.2.1 Pembatasan Masalah
Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain :
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian hanya untuk perusahaan rokok yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
2. Periode tahun yang di teliti adalah dari tahun 2009-2012,
3. Rasio yang diperhitungkan berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh
Direktorat Jenderal Pajak yaitu Rasio Total Benchmarking untuk Klasifikasi
Lapangan Usaha Industri Rokok Kretek.
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1.2.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :
1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional
antara rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak
untuk periode 2009-2012 ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha
netto antara rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai
wajib pajak untuk periode 2009-2012 ?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara
rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk
periode 2009-2012 ?
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan rasio biaya
operasional antara rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh
Direktoral Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok
sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

8
Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan rasio
penghasilan luar usaha netto antara rasio total benchmarking yang telah
ditetapkan oleh Direktoral Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh
perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan rasio koreksi
fiskal antara rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktoral
Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai
wajib pajak untuk periode 2009-2012.
1.4

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah :
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memeberikan informasi tambahan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang
telah ditetapkan mengenai rasio total benchmarking dan pemanfaatannya dan
juga sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam membuat kebijakankebijakan lainnya yang terkait dengan kemampuan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pribadi maupun wajib pajak
badan.
2. Bagi wajib pajak badan atau dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi tambahan terkait dengan perbandingan rasio laporan
keuangan yang dimiliki perusahaan dengan rasio yang telah ditetapkan oleh
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Direktorat Jenderal Pajak agar perusahaan dapat memperhitungkan besaran
pajak yang harus dibayarkan ke negara.
3. Bagi akademisi, pembaca dan pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian atau penulisan lebih
mendalam lagi mengenai pajak perusahaan.
4. Bagi penulis, selain untuk memenuhi persyaratan tugas akhir penelitian ini
juga memberikan manfaat bagi penulis berupa penambahan ilmu baru dan
pengembangan ilmu yang sudah di dapat dalam kursi perkuliahan.
1.5

Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal apa saja yang

akan dibahas dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi ke dalam lima bab dimana
setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang disusun secara sistematis, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, masalah penelitian yang terbagi lagi
menjadi pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai
pokok bahasan secara garis besar.
BAB II LANDASAN TEORITIS
Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang mendasari penelitian.
Teori diawali dengan teori yang bersifat umum yaitu mengenai Pajak dan
dilanjutkan dengan teori yang bersifat khusus mengenai Surat Edaran Direktorat
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Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan
petunjuk pemanfaatannya yang akan menjadi acuan dalam perhitungan rasiorasio perusahaan dan akan digunakan dalam perumusan hipotesis penelitian
serta rerangka pemikiran.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi objek dan jenis penelitian, metode pengumpulan data yang
mencakup jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel yang terdiri dari
populasi penelitian dan teknik pengambilan sampel, metode analisis data yang
mencakup teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis, serta definisi
operasional variabel.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini 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 SIMPULAN DAN HASIL
Bab ini 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
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, yang dimaksud dengan pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut
kemudian disempurnakan menjadi, pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepasa kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment (Resmi, 2011 :1).
Pajak juga dapat diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan
partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan
pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata,
baik material maupun spiritual ( Soemarso, 2008 : 2).
Berdasarkan perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) mencantumkan definisi pajak pada pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011, Pajak merupakan 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.
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2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu
negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut ( Ikatan Akuntan Indonesia,
2013 : 2) :
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan
pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan
dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulatoir)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barangbarang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan
dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan
pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkatan penghasilan
yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi
ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar
pajak.
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Sedangkan menurut Resmi (2011 :3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan

pemerintah

untuk

membiayai

pengeluaran

rutin

maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan tertntu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh
penerapan pajak sebagai pengatur adalah Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
baranga-barang mewah, Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, Tarif
pajak ekspor sebesar 0%, Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang
hasil indutri tertentu, Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha
koperasi dan pemberlakuan tax holiday.

2.1.3 Jenis Pajak
Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2013 : 7), pajak dapat dikelompokan
menjadi beberapa bagian, yaitu :
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1. Menurut Golongan
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang
bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
ke pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak
langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang
terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Menurut Resmi Siti (2011 :7),
ketiga unsur tersebut terdiri atas:
1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak;
2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih
dahulu beban pajaknya;
3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani
pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut
Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada
lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
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2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang
selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri
wajib pajak.
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). Keadaan pribadi WP tersebut selanjutnya
digunakan untuk menentukan besarnya penghasialn tidak kena pajak. (Resmi,
2011 :8).
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
3. Menurut Pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN &
PPn BM, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contonya adalah Pajak
Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.
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2.1.4 Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak
Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
tahun 2009, disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 : 1).
2.1.4.2 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan
pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang Batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilik untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak ( Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 :1).
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2.1.5 Pajak Penghasilan Badan
2.1.5.1 Pengertian Penghasilan
Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimna telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008,
penghasilan didefinisikan sebagai pajak atas setiap tambahan ekonomis yang diterima
(cash basis) atau diperoleh (accrual basis) oleh wajib pajak, baik yang berasal dari 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 ( Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 : 95).
2.1.5.2 Subjek Pajak Badan
Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
tahun 2009, Badan adalah sekumpulam 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 dan dalam bentuk apapun, 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 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 : 1).
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2.1.5.3 Objek PPh Badan
Sesuai dengan Pasal 4 (1) UU PPh yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(2013 :245), yang menjadi objek PPh Badan adalah :
1. Laba usaha,
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta
tak gerak,
3. Keuntungana karena penjualan atau karena pengalihan harta,
4. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian utang,
5. Dividen, dengan nama atau dalam bentuk apapun,
6. Royalti
7. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tembahan pengembalian pajak.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
11. Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing,
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
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13. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi,
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak,
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah,
17. Imbalan bunga, dan
18. Surplus Bank Indonesia.
2.1.5.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
PPh Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan
penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi rugi. Tarif pajak sesuai dengan
Pasal 17 UU PPh adalah 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010
dan seterusnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 :271). Sehingga dapat dirumuskan
sebagai berikut :
PPh Terutang = Tarif Pajak x ( Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 256), apabila penghasilan bruto setelah
dikurangi deductible expense didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
Misalnya, PT. ZAFFI memiliki informasi laba rugi fiskal tahun 2004-2011 seperti
terlihat pada tabel 2.1
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Tabel 2.1
Contoh Kompensasi Rugi
PT. ZAFFI
Tahun
Pajak

Laba (Rugi) Fiskal
(Rp 000)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

(1.100.000)
(300.000)
(150.000)
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000

Kompensasi Rugi
2004
(1.100.000)
(1.100.000)
(1.000.000)
(800.000)
(500.000)
-

2005
(300.000)
(300.000)
(300.000)
(300.000)
-

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2013 : 256)
Berdasarkan tabel di atas, kompensasi rugi dilakukan untuk rugi fiskal tahun
2004-2005. Beberapa catatan terkait dengan kompensasi tersebut adalah :
1. Rugi fiskal tahun 2004
a. Rugi fiskal 2004 mulai dikompensasikan di tahun 2005. Kerena tahun 2005-2006
masih PT.ZAFFI masih merugi, sisa rugi fiskal 2004 di akhir tahun 2006 masih
tetap Rp 1,1 milyar.
b. Pada tahun 2007 sisa rugi fiskal tahun 2004 berkurang menjadi sebesar Rp 1
milyar karena pada tahun 2007 PT ZAFFI memperoleh laba sebesar Rp 100 juta.
c. Untuk tahun 2008 rugi fiskal tahun 2004 juga menurun menjadi Rp 800 juta
karena laba fiskal PT ZAFFI sebesar Rp 200 juta.
d. Untuk tahun 2009 rugi fiskal 2004 menurun lagi menjadi Rp 500 juta karena
adanya laba sebesar Rp 300 juta.
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e. Untuk tahun 2010, sisa rugi fiskal tahun 2004 sebesar Rp 500 juta tidak bisa
diperhitungkan lagi karena pengkompensasiannya sudah lebih dari 5 tahun.
2. Rugi fiskal tahun 2005
a. Rugi fiskal tahun 2005 mulai bisa dikompensasikan di tahun 2006.
b. Pada tahun 2007-2009 sisa rugi fiskal 2005 masih tetap Rp 300 juta, walaupun
pada tahun 2007-2009 PT ZAFFI memperoleh laba. Akan tetapi, keuntungan
tersebut sudah terpakai untuk menutupi rugi fiskal tahun 2004.
c. Pada tahun 2010 sisa rugi fiskal 2005 sebesar Rp 300 juta habis terpakai karena
dikompensasikan ke laba tahun 2010 yang nilainya Rp 400 juta.
2.1.6 Konsep Benchmarking Secara Umum
Berdasarkan Surat Edaran Direktur jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang
Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, 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. Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan
evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah untuk mencapai
tujuan yang diharapkan.
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Definisi lain tentang benchmarking menurut beberapa ahli ( Jamz, 2008), antara
lain :
1. Gregory H. Watson, menyatakan bahwa Benchmarking sebagai pencarian secara
berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik-praktik yang lebih baik yang
mengarah pada kinerja kompetitif unggul.
2. David Kearns, menyatakan bahwa Benchmarking adalah suatu proses pengukuran
terus-menerus atas produk, jasa dan tata cara terhadap pesaing yang terkuat atau
badan usaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik.
3. Teddy Pawitra, menyatakan bahwa Benchmarking sebagai suatu proses belajar yang
berlangsung secara sistematis dan terus-menerus dimana setiap bagian dari suatu
perusahaan dibandingkan dengan perusahaan terbaik atau pesaing yang paling unggul.
4. Goetsch dan Davis, menyatakan bahwa Benchmarking sebagai proses pembanding dan
pengukuran operasi atai proses internal organisasi terhadap perusahaan yang terbaik
dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri.
Menurut Watson (dalam Jamz, 2008), konsep benchmarking telah mengalami
evolusi setidaknya dalam lima generasi, yaitu :
1. Reverse Engineering. Dalam tahap dilakukan perbandingan karakteistik produk,
fungsi produk dan kinerja terhadap produk sejenis dari pesaing.
2. Competitive Benchmarking. Selain melakukan benchmarking terhadap karakteristik
produk, juga melakukan benchmarking terhadap proses yang memungkinkan produk
yang dihasilkan adalah produk unggul.
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3. Process Benchmarking. Memiliki lingkup yang lebih luas dengan anggapan dasar
bahwa beberap proses bisnis perusahaan terkemuka yang sukses memiliki kemiripan
dengan perusahaan yang akan melakukan benchmarking.
4. Strategic Benchmarking. Merupakan suatu proses

yang sistematis untuk

mengevaluasi alternatif, implementasi strategi bisnis dan memperbaiki kinerja
dengan memahami dan mengadaptasi strategi yang telah berhasil dilakukan oleh
mitra eksternal yang telah berpartisipasi dalam aliansi bisnis. Membahas tentang halhal yang berkitan dengan arah strategis jangka panjang.
5. Global Benchmarking. Mencakup semua generasi yang sebelumnya dengan
tambahan bahwa cakupan geografisnya sudah mengglobal dengan membandingkan
terhadap mitra global maupun pesaing global.
2.1.7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009
Pada tanggal 5 Oktober 2009, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat
Edaran mengenai Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. Dalam surat
tersebut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan
terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat
digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini
diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha;
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b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan
input-input perusahaan;
c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark;
d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban
perpajakan.
2. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat
digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan
perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan
surat ketetapan pajak.
3. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark,
tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat
menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat
faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda
dengan benchmark.
4. Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang
dilakukan benchmarking terdiri dari :
a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi
terhadap penjualan;
c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan
pajak penghasilan terhadap penjualan;
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d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak
penghasilan terutang terhadap penjualan;
e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak
penghasilan terhadap penjualan;
f. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang
dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan
dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan
yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
l. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan;
m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.
5. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha
berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.
Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003.
6. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007.
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7. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara
bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan
penghitungan rasio-rasio benchmark sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana
tercantum dalam lampiran I surat edaran ini.
8. Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, nilai rasio-rasio
benchmark akan dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak Berbasis Web
(Approweb).
9. Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam Approweb, para Account
Representative agar memanfaatkannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat dalam Approweb, para
Account Representative agar memanfaatkannya secara manual.
11. Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II surat edaran ini.
12. Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan,
konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-170/PJ/2007.
13. Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap awal, diminta bantuan
saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam
rangka penyempurnaan metode ini. Masukan Saudara agar dikirimkan kepada
Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses Bisnis.
14. Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau
pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak.
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2.1.7.1 Rasio Total Benchmarking untuk Beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha.
Dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009
tentang Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, disebutkan hasil
perhitungan rasio-rasio total benchmarking untuk beberapa KLU, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.2
Rasio Total Benchmarking untuk Beberapa KLU

Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009
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2.1.7.2 Definisi dan Karakteristik Total Benchmarking
Dalam

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Pajak

Nomor

SE-96/PJ/2009,

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu
konsep yang disebut Total Benchmarking. 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 Wajib
Pajak.
Dengan demikian, total benchmarking memiliki beberapa karakteristik, yaitu :
1. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha,
2. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan
input-input perusahaan,
3. Ada keterkaitan antar rasio benchmarking,
4. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban
perpajakan.
2.1.7.3 Tujuan dan Manfaat Total Benchmarking
Tujuan total benchmarking berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-96/PJ/2009, adalah :
1. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang
dilaporkan WP,
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2. Membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan
materialnya.
Sedangkan, manfaat dari total benchmarking sesuai dengan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 adalah :
1. Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi pajak,
2. Alat bantu dalam penghitungan tax gap.
2.1.7.4 Proses dan Metode Penetapan Benchmark
Total benchmarking merupakan salah satu dari langkah strategis yang berkaitan
dengan upaya penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan
pajak tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya. Program ini merupakan bagian dari
program penggalian potensi pajak melalui program mapping, profilling, benchmarking,
pertukaran data dan perekaman. Pelaksanaan program tersebut secara teknis dituangkan
dalam dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-71/PJ/2009 tentang
Pembentukan Tim Pembakuan Disain dan Sistem Aplikasi Mapping, Profilling,
Benchmarking, Perekaman, dan Pertukaran Data Perpajakan.
Penetapan rasio-rasio benchmark secara teknis dilakukan sebagai berikut (Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009) :
1. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha
berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.
Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003.
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2. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan
secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007.
4. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data
internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari :
-

Elemen-elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan;

-

Elemen-elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN;

-

Elemen-elemen transkrip Laporan Keuangan.

5. Beberapa wajib pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing-masing kelompok
usaha. Pemilihan dilakukan secara judgemental dengan mempertimbangkan sampel
tersebut harus memiliki nilai rasio-rasio yang dianggap baik dan wajar dalam
kelompok usahanya.
6. Penentuan nilai rasio benchmark dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio
keuangan

perusahaan-perusahaan

yang

diambil

sebagai

sampel,

dengan

menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted average).
2.1.8 Rasio-rasio Benchmark
Dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009,
disajikan panduan penggunaan rasio-rasio benchmark untuk melakukan pengujian
kepatuhan terhadap suatu Wajib Pajak. Pada penelitian ini aspek yang akan diuji dengan
menggunakan rasio benchmark meliputi :
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2.1.8.1 Rasio Biaya Operasional
Rasio kinerja operasional merupakan rasio yang mengukur biaya operasional
yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-96/PJ/2009, Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha
Lainnya. Biaya usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan Benchmark dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio benchmark.
dimana : Rasio HPP/penjualan = 100% - GPM
2. Membandingkan rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan terhadap rasio benchmark.
dimana : Rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan = GPM – OPM.
3. Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha
Lain/Penjualan diatas dengan rasio benchmark-nya.

Rasio Biaya Operasional = Rasio HPP + Rasio Biaya Usaha Lain
4. Melakukan analisis terhadap hasil pembandingan tersebut.
Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai perhitungan rasio yang terdapat pada
perhitungan Rasio Biaya Operasional berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jendral
Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 :
a) Gross Profit Margin (GPM)
Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap
Penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut:
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Laba Kotor
GPM =

Penjualan - HPP
x 100% , atau

Penjualan

x 100%
Penjualan

Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang
tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau
memperoleh produk yang dijual.
b) Operating Profit Margin (OPM)
Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih dari
operasi terhadap Penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:
Laba Bersih dari Operasi
OPM =

x 100%
Penjualan

Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai total biaya
perusahaan untuk kegiatan operasional. Laba bersih dari operasi pada umumnya
diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan harga pokok penjualan,
beban umum dan beban administrasi.
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.
Selain itu, dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 pada
lampiran II dijelaskan bahwa untuk lebih mendalami komponen mana dalam Harga
Pokok Penjualan dan/atau Biaya Usaha Lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut,
dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :
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1. Membandingkan nilai rasio Gaji/Penjualan (g), Penyusutan/Penjualan (py),
Sewa/Penjualan (s), Bunga/Penjualan (b), dan Input Lain (x) Wajib Pajak dengan
rasio benchmark.
2. Menghitung rasio Pemakaian Bahan (Barang Dagangan)/Penjualan Wajib Pajak
dengan menggunakan formula : (1-OPM) – (g + py + s + b + x) dan
membandingkannya dengan nilai benchmark.
3. Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan dan pembandingan pada langkah 1
dan 2 diatas, untuk menentukan komponen biaya usaha mana yang memerlukan
penelitian lebih mendalam.
Adapun perhitungan untuk memperoleh besarnya rasio-rasio tersebut, antara lain (Surat
Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009) :
a) Rasio Gaji/Penjualan (g)
Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan
tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan oleh perusahaan dalam suatu
tahun/periode terhadap Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut:
Jumlah Biaya Gaji
x 100%

g =
Penjualan

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. Semakin tinggi nilai g menunjukkan
bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.
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b) Rasio Penyusutan/Penjualan (py)
Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan
amortisasi terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai
berikut:
Jumlah Beban Penyusutan
py =

x 100%
Penjualan

c) Rasio Sewa/Penjualan (s)
Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti
terhadap Penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut:
Jumlah Beban Sewa
s =

x 100%
Penjualan

d) Rasio Bunga/Penjualan (b)
Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap
Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other
expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan dihitung sebagai berikut:
Jumlah Beban Bunga
b =

x 100%
Penjualan

e) Rasio Input Lain (x)
Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan
dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar
usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:
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Total Beban usaha – Beban Lain (Selain Beban Gaji/
Upah, sewa, bunga, penyusutan dan luar usaha)
x =

x 100%
Penjualan

2.1.8.2 Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Rasio Penghasilan Luar Usaha merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya
penghasilan bersih yang dihasilkan oleh suatu WP Badan yang berasal dari kegiatan
usaha lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009
nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto dapat dihitung dengan rumus :
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto = Rasio Penghasilan Luar Usaha - Rasio Biaya Luar Usaha

Rasio Penghasilan Luar Usaha (pl) merupakan rasio antara total penghasilan dari
luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung
sebagai berikut:

Penghasilan dari Luar Usaha
pl =

x 100%
Penjualan

Rasio Biaya Luar Usaha (bl) merupakan rasio antara total biaya luar usaha
terhadap Penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:
Biaya Luar Usaha
bl =

x 100%
Penjualan
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2.1.8.3 Rasio Koreksi Fiskal
Sebelum membahas mengenai perhitungan rasio koreksi fiskal, terlebih dahulu
akan dijelaskan mengenai latar belakang rekonsiliasi fiskal. Menurut Resmi (2011 :369),
rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan,
khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).
Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan
keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan
untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan
disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan
(SAK); sedangkan untk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan
peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar
penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perhitungan laba (rugi) suatu
entitas (Wajib Pajak).
Menurut Resmi (2011: 373), 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 (permanent differences)
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.
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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
penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan
(nondeductible expenses) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
Perbedaan waktu (timing differences) 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.
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan
antara pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya (Deductible Expense) dan
pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (Non-Deductible Expense)
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 : 252). Berikut ini adalah rincian pengeluaran yang
tidak diperbolehkan dalam perhitungan laba rugi secara fiskal :
Non Deductible Expense
Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang tercantum pada pasal 9 ayat 1, yaitu :
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden.
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b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kpentingan pribadi pemegang
saham, sekutu atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
d. Premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
e. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
f. Pajak penghasilan.
Berikut format kertas kerja yang digunakan dalam rekonsiliasi fiskal :
Tabel 2.3
Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
Wajib Pajak X
Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 20xx
Keterangan
Pendapatan
Biaya-biaya :
Laba (penghasilan)

Menurut
Akuntansi

Koreksi Fiskal
Beda Tetap Beda Waktu

Laba
sebelum
pajak

Menurut
Fiskal

Laba
(penghasilan)
kena pajak

Sumber : Resmi, Siti. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4. Salemba empat.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 269), Koreksi fiskal terdiri dari koreksi
positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+)
atau pun (-), tetapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi fiskal positif akan
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mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif akan
menghasilkan penghasilan kena pajak menurun. Tabel 2.3 berikut merinci mengenai
kedua koreksi fiskal tersebut.
Tabel 2.4
Jenis Koreksi Fiskal
Jenis Koreksi Fiskal

Laporan Komersial

vs

Laporan Fiskal

Koreksi Positif

Penghasilan
<
Penghasilan
Biaya
>
Biaya
Koreksi Negatif
Penghasilan
>
Penghasilan
Biaya
<
Biaya
Sumber : Modul Pelatihan Pajak Brevet A dan B, Ikatan Akuntan Indonesia, 2013.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, Rasiorasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi
fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark
pada usaha sejenis. Rumusan untuk menghitung rasio koreksi fiskal adalah sebagai
berikut :
Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
Rasio Koreksi Fiskal =
x 100%
Pretax Profit Margin (PPM)

Berikut ini penjelasan mengenai rasio-rasio yang terdapat dalam perhitungan
rasio koreksi fiskal sesuai dengan ketetapan Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE96/PJ/2009, yaitu :
a) Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan
terutang terhadap Penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:
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PPh terutang
CTTOR =

x 100%
Penjualan

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya 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.
b) Pretax Profit Margin (PPM)
Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum
pajak terhadap Penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:
Laba Bersih sebelum Pajak
PPM =

x 100%
Penjualan

Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai
penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang
dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE96/PJ/2009 pada tanggal 5 Oktober 2009 oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang Rasio
Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, beberapa penelitian pun telah
dilakukan mengenai ketetapan tersebut, diantaranya yaitu :
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1. Ringga Tiara Tanjung (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Rasio
Keuangan Industri Kelapa Sawit terkait Pajak Penghasilan Badan terhadap Rasio
Benchmarking Direktur Jenderal Pajak periode 2005 – 2008”. Hasil penelitian
menunjukan 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.
2. Budi Purnama (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Total
Benchmarking dalam Melakukan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan
(Studi Kasus pada Wajib Pajak BPR di Sulawesi Utara”. Hasil penelitian
menunjukan bahwa rata-rata nilai rasio yang dimiliki oleh BPR di Sulawesi Utara
berada di bawah benchmark yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Theresia Woro Damayanti dan Eko Sukmono Adiritonga (2011) dalam
penelitiannya yang berjudul “Ratio Total Benchmarking Sesuaikah dengan
Kondisi Wajib Pajak ? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di
BEI)”.

Hasil

penelitian

menunjukan

terdapat

perbedaan

antara

rasio

benchmarking pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI dibandingkan dengan
acuan rasio benchmarking yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Terdapat
perbedaan pada setiap rasio,yaitu perbedaan terbesar terdapat pada rasio
pembayaran deviden (DPR), yaitu rata-rata sebesar 31.50% jauh dibawah
benchmark. Sedangkan perbedaan terkecil terdapat pada rasio Sewa(s) yaitu ratarata sebesar 0.13% dibawah benchmark.
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4. WPJ Alexandro Sianipar (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis
Rasio Keuangan Industri Properti dan Real Estate Terkait Pajak Penghasilan
Badan terhadap Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Periode 20082010“. Hasil penelitian menunjukan dengan menganalisis 3 macam pertimbangan
yaitu rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha neto dan rasio koreksi
fiskal, maka dapat disimpulkan pada hasil penelitian bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan antara rasio biaya operasional perusahaan real estate
dengan rasio benchmarking Direktorat Jenderal Pajak dan terdapat perbedaan
signifikan antara rasio penghasilan luar usaha neto serta rasio koreksi fiskal pada
perusahaan real estate dengan rasio benchmarking Direktorat Jenderal Pajak.
5. Rini Anggi Riani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ” Analisis komparatif
antara Rasio Keuangan Perusahaan Industri Farmasi dengan Rasio Benchmarking
Direktorat Jenderal Pajak”. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan antara rasio biaya usaha perusahaan sampel dengan rasio
benchmarking, sedangkan pada rasio penghasilan luar usaha terdapat perbedaan
yang signifikan selama tahun 2007-2011, dan tidak terdapat perbedaan signifikan
antara rasio koreksi fiskal pada tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011, tetapi terdapat
perbedaan signifikan antara rasio koreksi fiskal perusahaan sample dengan rasio
benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP pada tahun 2008.
Berikut ini adalah tinjauan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel :
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Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu
No
1.

Judul
Penelitian
Analisis Rasio
Keuangan
Industri Kelapa
Sawit terkait
Pajak
Penghasilan
Badan terhadap
Rasio
Benchmarking
Direktur
Jenderal Pajak
periode 2005 –
2008.

Peneliti
Ringga Tiara
Tanjung
(2010)

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

Metodologi
Penelitian
Pengujian
hipotesis di uji
secara statistik
dengan
menggunakan uji
beda (uji t) yaitu
dengan
menggunakan
one sampel t test.

2.

Pemanfaatan
Total
Benchmarking
dalam
Melakukan
Pengujian
Kepatuhan
Wajib Pajak
Perbankan
(Studi Kasus
pada Wajib
Pajak BPR di
Sulawesi Utara).

Budi Purnama
(2011)

Rasio-rasio
benchmarking
yang ditetapkan
oleh DJP

Metode analisis
data
menggunakan
metode analisis
deskriptif. Dan
teknik analisis
data
menggunakan
teknik statistik
(Mean dan
Median).

3.

Ratio Total
Benchmarking
Sesuaikah
dengan Kondisi
Wajib Pajak ?
(Studi pada
Empat
Perusahaan
Rokok yang
Terdaftar di
BEI).

Theresia Woro
Damayanti dan
Eko Sukmono
Adiritonga
(2011)

Penghasilan
Perusahaan,
Biaya
Operasional
Perusahaan, dan
Pendapatan dan
biaya di luar
usaha.

Membandingkan
rasio total
benchmarking
yang dikeluarkan
DJP dengan rasio
kinerja
keuangan empat
perusahaan
rokok yang
terdaftar di BEI,
tanpa melakukan
pengujian secara
statistik.

Hasil
Penelitian
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.Secara
kumulatif, signifikan
berada di bawah standar
benchmarking.
Secara rata-rata nilai
rasio yang dimiliki oleh
BPR di Sulawesi Utara
berada di bawah
benchmark yang
ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal
Pajak.

Rasio rata-rata
komponen penghasilan
dari perusahaan masih
dibawah nilai rasio ratarata yang dikeluarkan
oleh Dirjen Pajak, biaya
operasional perusahaan
masih dibawah
benchmark karena
beban usaha wajib
pajak pada tahun 2005
berada 13.73% diatas
benchmark, dan ratarata penghasilan luar
usaha netto berada
dibawah benchmark.
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No
4.

5.

Judul
Penelitian
Analisis Rasio
Keuangan
Industri Properti
dan Real Estate
Terkait Pajak
Penghasilan
Badan terhadap
Rasio
Benchmarking
Direktorat
Jenderal Pajak
Periode 20082010.
Analisis
komparatif
antara Rasio
Keuangan
Perusahaan
Industri Farmasi
dengan Rasio
Benchmarking
Direktorat
Jenderal Pajak

Peneliti
WPJ
Alexandro
Sianipar
(2011)

Rini Anggi
Riani (2013)

Variabel
Penelitian
Rasio biaya
operasional,
rasio penghasilan
luar usaha neto
dan rasio koreksi
fiskal

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

Metodologi
Penelitian
Pengujian secara
statistik dengan
menggunakan uji
beda (uji t) yaitu
Pengujian Satu
Sampel (One
Sample t Test).
Dan
menggunakan uji
Normalitas data
untuk menguji
data terdistribusi
secara normal.
Pengujian secara
statistik dengan
menggunakan uji
beda (uji t) yaitu
Pengujian Satu
Sampel (One
Sample t Test).
Dan
menggunakan uji
Normalitas data
untuk menguji
data terdistribusi
secara normal.

Hasil
Penelitian
Rasio biaya operasional
yang berada di atas
benchmark, rasio
penghasilan luar usaha
neto perusahaan sampel
pada tahun penelitian
berada di bawah standar
benchmark, dan rasio
koreksi fiskal yang
lebih rendah daripada
benchmark

Tidak terdapat
perbedaan signifikan
antara rasio biaya usaha
perusahaan, sedangkan
pada rasio penghasilan
luar usaha terdapat
perbedaan yang
signifikan selama tahun
2007-2011, dan tidak
terdapat perbedaan
signifikan antara rasio
koreksi fiskal pada
tahun 2007, 2009, 2010
dan 2011, tetapi
terdapat perbedaan
signifikan antara rasio
koreksi fiskal pada
tahun 2008.

Sumber : Jurnal Penelitian dan Skripsi
2.3 Rerangka Pemikiran
Rerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis
perbandingan antara Rasio Total Benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009
dengan Rasio Kinerja Keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan Rokok yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia sebagai wajib pajak. Ada tiga variabel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Rasio Biaya Operasional, Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto dan
Rasio Koreksi Fiskal. Gambar 2.1 menyajikan rerangka pemikiran dalam penelitian ini.
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Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

Analisis Laporan
Kinerja Keuangan
Perusahaan

DIREKTORAT
JENDERAL
PAJAK

Surat Edaran
Direktur Pajak
Nomor SE96/PJ/2009

Rasio Total
Benchmarking untuk
Industri Rokok

 Rasio Biaya
Operasional
 Rasio Penghasilan
Luar Usaha Netto
 Rasio Koreksi Fiskal

 Jika nilai probabilitas >
0.05 ,maka Ho tidak
dapat ditolak
 Jika nilai probabilitas <
0.05 ,maka Ho ditolak

Sumber : Penulis
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2.4 Hipotesis Penelitian
Penelitin ini dimaksudkan untuk melihat tingkat signifikansi perbedaan antara rasio
yang dimiliki perusahaan sebagai wajib pajak terhadap rasio total benchmarking yang
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Analisis rasio yang dimiliki perusahaan
tersebut antara lain rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha netto dan rasio
koreksi fiskal. Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Ho1 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio
total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio
yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 20092012.
Ha1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktoral Jenderal Pajak dengan rasio yang
dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.
Ho2 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto
antara rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak
untuk periode 2009-2012
Ha2 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara
rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan
rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode
2009-2012.
Ho3 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio
total benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio
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yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 20092012.
Ha3 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio total
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang
dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian
3.1.1 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari halaman website yang dimiliki oleh
Bursa Efek Indonesia, perusahaan rokok yang terdaftar pada saat ini terdiri dari
PT.Gudang Garam, Tbk., PT.Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk., PT.Bentoel
International Investama, Tbk, dan PT.Wismilak Inti Makmur, Tbk.
3.1.2 Jenis Penelitian
Berdasarkan dari tujuan dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini dapat
dikategorikan kedalam jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan uji beda, pada
paradigma kuantitatif penekanan pada pengujian teori melalui penguukuran variabelvariabel penelitian dengan angka – angka dan melakukan analisis data dengan prosedur
statistik dengan menggunakan uji beda. Karena pada penelitian ini akan melakukan
analisis perbandingan antara rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki perusahaan rokok yang terdaftar di
BEI.
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3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis data kuantitatif
yaitu data dalam bentuk angka, karena penelitian ini mengolah rasio – rasio keuangan
dan menginterpretasikannya dalam bentuk presentase.
Sedangkan untuk sumber data merupakan sumber data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau melalui suatu perantara media
tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai suatu perusahaan. Dalam penelitian ini,
sumber data sekunder tersebut adalah :
1. Laporan Keuangan untuk perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang dapat diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia maupun
website dari masing-masing perusahaan.
2. Untuk rasio total benchmarking berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak No. SE-96/PJ/2009, yang dapat di akses melalui website Pajak Indonesia.
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel
3.2.2.1 Populasi Penelitian
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu
wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau
keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2012
:74).
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari halaman website yang dimiliki
oleh Bursa Efek Indonesia, perusahaan rokok yang terdaftar pada saat ini terdiri dari
PT.Gudang Garam, Tbk., PT.Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk., PT.Bentoel
International Investama, Tbk, dan PT.Wismilak Inti Makmur, Tbk. Berikut adalah tabel
3.1 terkait populasi yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 3.1
Populasi Penelitian
No.

Kode Saham

Nama Emiten

1.

GGRM

Gudang Garam Tbk.

2.

HMSP

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

3.

RMBA

Bentoel International Investama Tbk.

4.

WIIP

Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX) (diakses pada 1 Maret 2013).
3.2.2.2 Teknik Pengambilan Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan
tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi
yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili
populasi ( Martono, 2012 :74).
Untuk menentukan pengambilan jumlah sampel penelitian, ada 2 teknik yang
dapat digunakan yaitu teknik Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Dalam
penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik
Nonprobability sampling, yaitu Purposive sampling. Menurut Martono (2012 :79),
Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan
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pertimbangan tertentu, dimana ada kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampel
sesuai dengan yang ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
memiliki beberapa kriteria, yaitu :
1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Indonesia
dan sudah terdaftar sejak atau sebelum tahun 2009.
2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar dari daftar perusahaan tercatat di Bursa
Efek Indonesia (delisting) dari 1 Januari 2009 – 31 Desember 2012.
3. Memiliki laporan keuangan triwulan yang lengkap.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel pada penelitian ini terdiri dari :
Tabel 3.2
Sampel Penelitian
No.

Kode Saham

Nama Emiten

1.

GGRM

Gudang Garam Tbk.

2.

HMSP

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

3.

RMBA

Bentoel International Investama Tbk.

Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX) ( Diakses pada1 Maret 2013).
3.3 Metode Analisis Data
3.3.1 Teknik Pengolahan Data
Teknik dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik
dan non-statistik. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini juga
menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
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1. Untuk memperhitungkan rasio-rasio dari laporan keuangan yang dimiliki oleh
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel.
2. Membuat perbandingan rasio total benchmarking dengan rasio perusahaan
yang merupakan hasil perhitungan dari metode pada tahap 1 di atas.
3. Melakukan pengujian secara statistik dengan SPSS 20 untuk mengetahui
signifikansi rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha, dan rasio
koreksi fiskal terhadap rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis
Jenis hipotesis pada penelitian ini merupakan hipotesis komparatif, yaitu
hipotesis yang menyatakan perbandingan antara sampel atau variabel yang satu dengan
sampel atau variabel yang lain (Martono, 2012 :70). Adapaun teknik untuk pengujian
hipotesis tersebut adalah :
3.3.2.1 Uji Beda ( Uji t / t Test )
t Test merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis
komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio yang bertujuan
untuk membandingkan apakah rata-rata kedua kelompok yang diuji berbeda secara
signifikan atau tidak ( Martono, 2012 :179).
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Teknik yang digunakan dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah
dengan melakukan uji beda. Menurut Santoso ( 2010: 80), ada beberapa tahapan yang
ditempuh dalam melakukan uji beda :
1) Menentukan Ho dan Ha, yang pada prinsipnya adalah menguji karakteristik populasi
berdasarkan informasi yang diterima dari suau sampel.
2) Menentukan tingkat signifikasi (α), yaitu probabilitas kesalahan menolak hipotesis
yang ternyata benar. Jika dikatakan α = 5% berarti risiko kesalahan mengambil
keputusan adalah 5%. Semakin kecil α, berarti semakin mengurangi risiko kesalahan.
3) Menentukan Statistik tabel dan statistik uji. Jika alat analisis adalah t test, maka akan
dicari t tabel dan t hitung.
4) Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil t tabel dan t hitung.
3.3.2.2 Uji t Satu Sampel (One Sample t Test)
Menurut Santoso ( 2010: 84), tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui
apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding, berbeda secara nyata
ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Asumsi yang digunakan pada pengujian
ini, antara lain :
1) Data bertipe kuantitatif/numerik, baik itu interval atau rasio.
2) Data berdistribusi normal.
3) Data sampel berjumlah sedikit (dibawah 30).
Dasar pengambilan keputusan dalam Uji t satu sampel adalah :
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A. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel :
1. Jika Statistik Hitung > Statistik Tabel (tabel t), maka Ho ditolak.
2. Jika Statistik Hitung < Statistik Tabel (tabel t), maka Ho diterima.
Sedangkan statistik tabel bisa dihitung pada tabel t :
1. Tingkat signifikansi (α) adalah 5%
2. Df atau derajat kebebasan adalah n (jumlah data) - 1
B. Berdasarkan Nilai Probabilitas
1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak
2. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak
3.3.2.3 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas dan data
variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau
berdistribusi tidak normal. Menurut Suntoyo ( 2012 :119), Ada beberapa cara untuk
mendeteksi apakah variabel terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara:
1. Cara Kolmogorov-Smirnov
Uji normalitas kolmogorov-smirnov bertujuan mengetahui distribusi data dalam
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Kriteria pengambilan keputusan dengan
cara ini adalah :
a) Jika signifikansi > 5% , maka data berdistribusi normal
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b) Jika signifikansi < 5% , maka data tidak berdistribusi normal
2. Cara Grafik Histogram dan Normal Probability Plots
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan
melihat grafik histogram atau dengan normal probability plots, dengan acuan sebagai
berikut :
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal , maka data dapat dikatakan
berdistribusi normal.
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi normal, maka
data dikatakan tidak memenuhi asumsi normal.
3.3.3 Definisi Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa rasio, dimana rasio tersebut
sesuai dengan keteatapan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking
dan pemanfaatannya. Variabel tersebut terdiri dari rasio biaya operasional, rasio
penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal. Berikut ini definisi operasional
variabel yang digunakan dalam penelitian ini :
3.3.3.1 Rasio Biaya Operasional
Rasio kinerja operasional merupakan rasio yang mengukur biaya operasional
yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
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SE-96/PJ/2009, Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha
Lainnya. Berikut rumus untuk rasio biaya operasional :

Rasio Biaya Operasional = Rasio HPP + Rasio Biaya Usaha Lain
dimana : Rasio HPP

= 100% - GPM

Rasio Biaya Usaha Lain

= GPM – OPM

Perhitungan untuk GPM dan OPM :
Penjualan – HPP

Laba Kotor
GPM =

x 100% , atau

x 100%

Penjualan

Penjualan

Laba Bersih dari Operasi
OPM =

x 100%
Penjualan

3.3.3.2 Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 nilai
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto dapat dihitung dengan rumus :

Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto = Rasio Penghasilan Luar Usaha – Rasio Biaya Luar Usaha

Penghasilan Luar Usaha
dimana : Rasio Penghasilan Luar Usaha =

x 100%
Penjualan
Beban Luar Usaha

Rasio Biaya Luar Usaha

=

x 100%
Penjualan
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3.3.3.3 Rasio Koreksi Fiskal
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, Rasiorasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi
fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark
pada usaha sejenis.
Rumusan untuk menghitung rasio koreksi fiskal adalah sebagai berikut :
Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
Rasio Koreksi Fiskal =

x 100%
Pretax Profit Margin (PPM)

PPh Terutang
dimana : CTTOR =

x 100%
Penjualan

Laba Bersih sebelum Pajak
PPM

=

x 100%
Penjualan
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Industri pengolahan tembakau mempunyai peran penting dalam menggerakkan
ekonomi nasional, karena mempunyai multiplier effect yang sangat luas, seperti
menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga
kerja mencapai 6,1 juta orang terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan
sentra-sentra produksi rokok. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi
industri pengolahan tembakau dikembangkan dengan tidak mengabaikan faktor dampak
kesehatan. Sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Permenperin No.117/M IND/PER/10/2009
tentang Roadmap Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau termasuk salah satu
industri prioritas untuk dikembangkan (Kementerian Perindustrian RI, 2011). Untuk itu
telah disusun Roadmap IHT 2007-2020 dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
2007-2010 : Prioritas pada aspek keseimbangan Tenaga Kerja, Penerimaan dan
Kesehatan.
2010-2014 : Prioritas pada aspek Penerimaan, Kesehatan dan Tenaga Kerja
2015-2020 : Prioritas pada aspek Kesehatan melebihi aspek Tenaga Kerja dan
Penerimaan
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Berdasarkan tahapan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia di atas, maka tahun 2013 ini merupakan tahap prioritas
pada aspek :
a. Penerimaan yang dikontribusikan oleh industri pengolahan tembakau yaitu
perusahaan rokok kepada negara, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 yang
menunjukan perkembangan nilai ekspor dan impor rokok tahun 2008-2011 di
Indonesia.
Tabel 4.1
Nilai Ekspor Rokok Indonesia tahun 2008-2011
Jenis Rokok
Tahun
2008
2009
2010
2011

Keterangan
Berat (Ton)
Nilai (Ribu US$)
Berat (Ton)
Nilai (Ribu US$)
Berat (Ton)
Nilai (Ribu US$)
Berat (Ton)
Nilai (Ribu US$)

Cigars, cheroots and
cigarillos, containing
tobacco
2.557
22.003
2.138
27.824
2.390
30.674
2.351
36.356

Cigarettes
tobacco
10.512
94.083
7.102
77.528
8.164
91.537
6.882
89.063

Other cigarettes
containing
tobacco
42.503
223.000
45.225
286.099
46.637
333.411
48.797
418.538

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2011.
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa rokok jenis Cigars, cheroots
and cigarillos, containing tobacco mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar 39,47%
dari tahun 2008 sampai tahun 2011, serta jenis rokok Other cigarettes containing
tobacco juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 46,71% dari tahun 2008-2011.
Peningkatan nilai ekspor tersebut membuktikan bahwa industri hasil tembakau dapat
memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan negara.
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Selain melakukan ekspor hasil tembakau keluar negeri, industri pengolahan
tembakau juga memberikan kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di
Indonesia. Seperti yang ditunjukan oleh tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2
Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDB
(Dalam %)
Lapangan Usaha
Makanan, Minuman dan Tembakau
Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya
Kertas dan Barang cetakan
Pupuk, Kimia & Brg. dari karet
Semen & Brg. Galian bukan logam
Logam Dasar Besi & Baja
Alat Angk., Mesin & Peralatannya
Barang lainnya
TOTAL

2009

2010

2011

7,4982
2,0789
1,4305
1,0908
2,9053
0,7765
0,4782
6,1789
0,1751
22,6125

7,2304
1,929
1,2514
1,0227
2,7378
0,7072
0,4172
6,0532
0,1635
21,5131

7,3650
1,9306
1,1375
0,9345
2,5542
0,6839
0,4188
5,7479
0,1519
20,9241

2012
(s.d TW 1)
7,1395
1,8611
1,0855
0,8788
2,5857
0,6880
0,4200
5,9953
0,1488
20,4727

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2012.
Kontirbusi industri pengolahan non migas dalam hal ini industri pengolahan
tembakau yang menjadi satu dengan industri pengolahan makanan dan minuman, secara
rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2009-2012 (s.d Triwulan 1), tetapi dapat
dilihat juga bahwa sektor ini merupakan jenis lapangan usaha yang paling banyak
menyumbangkan angka kepada PDB dibandingkan dengan lapangan usaha lain dalan
industri non migas. Pengolahan makanan, minuman dan tembakau secara rata-rata dari
tahun 2009-2012(Triwulan1) menyumbangkan sebesar 0,3418% dari total keseluruhan
industri pengolahan non migas yang memberikan kontribusi terhadap PDB.
b. Aspek kesehatan menjadi prioritas kedua setelah aspek penerimaan dalam rangka
mengembangkan industri tembakau di Indonesia. Karena apabila dilihat dari segi
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kesehatan hasil tembakau berupa rokok memiliki dampak yang sangat negatif bagi
konsumen, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Dengan demikian,
pemerintah harus mempunyai kebijakan yang tegas mengenai batasan-batasan untuk
mengkonsumsi rokok demi meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi permasalah
tersebut adalah dengan di keluarkannya RPP tentang Pengamanan bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Pada tanggal 19 April 2012 telah dilakukan mengenai penyempurnaan
mengenai RPP tersebut, berdasarkan rapat harmonisasi di Kemenkumham dan
disosialisasikan dengan stakeholder terkait maka di sepakati bahwa :
1. Peringkat kesehatan bentuk gambar dan tulisan masing-masing sisi kemasan
(depan-belakang) sebesar 40%
2. Ukuran iklan di media luar sebesar 72 m2
3. Khusus bagi tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya menyediakan
tempat lainnya menyediakan tempat khusus merokok.
4. Perlu sosialisasi draft RPP sebelum ditandatangani Presiden.
c. Penyerapan tenaga kerja dalam upaya mengembangkan industri rokok juga menjadi
prioritas yang harus diperhitungkan oleh pemerintah agar bisa mensukseskan slah
satu program pemerintah yang juga menjadi salah satu permsalahan terbesar di
Indonesia yaitu dapat mengurangi pengangguran. Jika pengangguran dapat dikurangi
maka pendapatan penduduk per kapita pun akan bertambah, sehingga kesejahteraan
masyarakat juga meningkat. Tetapi, berdasarkan tabel di bawah ini menunjukan
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bahwa, adanya indikasi penurunan jumlah tenaga kerja dari tahun 2009-2010 dalam
sektor indusstri rokok. Hal tersebut menyebabkan menurunnya nilai produksi yang
dihasilkan oleh perusahaan serta berdampak juga pada tambahan nilai bruto yang
diperoleh setiap industri rokok.
Tabel 4.3
Kinerja Industri Rokok di Indonesia

Jenis Industri
Rokok Kretek
Rokok Putih
Rokok Lainnya

Unit Usaha
2009
364
13
36

2010
369
12
36

Jumlah Tenaga
Kerja (Orang)
2009
2010
263.751 257.690
3.315
3.721
10.718
8.691

Nilai Produksi
(Ribuan Rp)
2009
2010
93.027.552.924 91.525.580.899
5.205.085.797
3.504.329.312
418.781.076
345.494.390

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2012.
4.1.1 Permasalahan Sektor Rokok di Indonesia
4.1.1.1 Permasalahan Makro
Secara makro, penerimaan rokok di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang menentukan besar kecilnya penerimaan tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) .
Beberapa faktor tersebut antara lain :
1. Regulasi yang terkait dengan penetapan harga cukai. Komoditas rokok memiliki
elastisitastertentu terhadap harga sehungga setiap kenaikan HJE akan berpengaruh
tehadap permintaan. Selanjutnya, penurunan konsumsi akan menyebabkan
penurunan produksi. Berdasarkan kajian Badan Pengkaji Ekonomi, Keuangan dan
Kerjasama Internasional (Bapekki) Depkeu, setipa kenaikan HJE sebesar 10% akan
menurunkan produksi/konsumsi rokok sekitar 5%.
2. Kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
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3. Maraknya rokok ilegal.
4. Pelanggaran merokok di tempat umum.
5. Meningkatnya jumlah penduduk yang masuk kategori miskin.
6. Meningkatkan jumlah pengangguran.
4.1.1.2 Permasalahan Mikro
Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan WP sektor industri rokok secara
langsung (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), yaitu :
1. Penentuan Harga Beli Tembakau dan Cengkeh. Harga beli tembakau dari pemasok
tidak dapat dibandingkan dengan pemasok lainnya. Dalam membeli tembakau,
produsen rokok dapat membeli dari petani dan pedagang pengumpul (pengepul).
Harga beli dari petani sulit diteliti kebenarannya karena tidak ada data pendukung
dan umumnya produsen rokok mengakui pembelian tembakau mereka sebagian
besar langsung dari petani. Sementara pembelian dari para pengepul juga bervariasi
untuk setiap jenis tembakaunya, harga ditentukan sesuai dengan Harga kesepakatan.
2. Penjualan Hasil Tembakau. Penjualan dilakukan kepada ditributor yang sebagian
besar masih memiliki hubungan dengan produsen rokok yang bersangkutan sehingga
disinyalir terdapat pengalihan keuntungan. Hal ini dikarenakan masing-masing WP
memberikan margin/discount kepada distributor yang berbeda-beda.
3. Penentuan Biaya Promosi. Karena adanya batasan biaya promosi sebesar 2% dari
omset maka disinyalir adanya pengalihan biaya promosi ke biaya-biaya lainnya.
Disamping itu, karena penghasilan yang diterima distributor bersifat final, disinyalir
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adanya pergeseran biaya marketing yang semestinya di tanggung oleh distributor
namun dibebankan ke produsen rokok.
4. Tarif Pasal 22 atas penyerahan Rokok terlalu rendah. Memperhatikan bahwa
distributor rokok umumnya merupakan afiliasi pabrikan, maka terdapat indikasi
pergeseran laba dari pabrikan ke distributor, dan sebaliknya, pergeseran biaya dari
dari distributor ke pabrikan, seperti biaya promosi. Untuk menghindari pergeseran
laba dan biaya tersebut perlu dilakukan perubahan tarif.
5. Transfer Pricing. Terdapat satu WP produsen rokok putih yang mengimpor seluruh
bahan baku dari luar negeri yang masih memiliki hubungan istimewa. Harga beli
bahan baku sangat berbeda dengan bahan baku lokal rokok sejenis dengan alasan
kualitas.
Agar lebih memahami perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini, maka
penulis akan memberikan sekilas tentang profil perusahaan yang akan diteliti. Berikut
penjelasan lebih lanjut mengenai profil perusahaan :
4.1.2 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Sampoerna”) merupakan salah satu
produsen rokok terkemuka di Indonesia yang memproduksi sejumlah rokok kretek yang
dikenal luas, seperti A Mild, Sampoerna Kretek serta “Raja Kretek” yang legendaris Dji
Sam Soe. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. merupakan perusahaan afiliasi PT.
Philip Morris Indonesia (PMID) dan bagian dari Philip Morris International Inc. (PMI),
salah satu perusahaan tembakau terkemuka di dunia.
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PT. Handaya Mandala Sampoerna didirikan pada pada tahun 1930 oleh Liem
Seeng Tee seorang imigran asal Cina secara resmi mendirikan perusahaan bernama
Sampoerna di Surabaya. Pada tahun 1959 kepemimpinan Sampoerna beralih ke generasi
kedua yaitu dibawah pimpinan Aga Sampoerna, dan pada tahun 1978 generasi ketiga
keluarga Sampoerna yaitu Putera Sampoerna mengambil alih kemudi perusahaan.
Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perusahaan semakin pesat. Hal ini terbukti pada
tahun 1990, Sampoerna menjadi perusahaan terbatas terbuka (Tbk) dengan struktur
usaha modern dan memulai masa investasi dan ekspansi. Keberhasilan Sampoerna dalam
melakukan kegiatan usahanya menarik perhatian PMI, sehingga pada bulan Mei 2005,
PMID (anak perusahaan PMI), mengakuisisi kepemilikan mayoritas atas Sampoerna.
Sampai tahun 2012 Sampoerna meresmikan dua fasilitas produksi SKT di Kraksaan,
Probolinggo dan Kunir, Lumajang.
Pada tahun 2012, Sampoerna menyumbangkan cukai sejumlah Rp27,7 triliun,
yang berarti Sampoerna merupakan salah satu penyumbang cukai tembakau terbesar di
Indonesia. Kontribusi tersebut tercatat sebesar 30,6% dari total pendapatan domestik
cukai produk tembakau negara sebesar Rp90,5 triliun pada tahun 2012.
4.1.3 Gudang Garam Tbk.
PT. Gudang Garam Tbk. merupakan salah satu produsen rokok kretek terkemuka
dengan produk-produk yang sudah dikenal luas di seluruh Nusantara dengan pangsa
pasar rokok dalam negeri sekitar 20% (dihitung berdasarkan estimasi perseroan dan hasil
riset lembaga independen). Perusahaan ini memiliki fasiltas produksi rokok kretek di dua
lokasi yaitu di Kediri sekaligus lokasi kantor pusat Perseroan dan lokasi kedua berada di
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Gempol, dimana kedua fasilitas produksi ini diharapkan mampu memenuhi permintaan
produk rokok di masa mendatang.
PT Gudang Garam Tbk. memiliki tiga anak perusahaan utama yaitu PT Surya
Pamenang, yang memproduksi kertas karton untuk kemasan rokok Gudang Garam, PT
Surya Madistrindo, sebagai distributor tunggal produk Perseroan, dan PT Surya Air
sebagai penyedia layanan jasa penerbangan tidak berjadwal. Saham perseroan yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode GGRM diperdagangkan pada kisaran harga
Rp 46.400 hingga Rp 64.250 per lembar saham sepanjang tahun 2012. Jumlah modal
disetor dan ditempatkan tidak mengalami perubahan pada tahun 2012.
Pada tahun 2012 tarif cukai mengalami kenaikan dan Gudang Garam sebagai
salah satu produsen rokok golongan atas menaikan tarif cukai per batangnya sebesar
9,2% menjadi Rp 355 untuk SKM dan sebesar 8,3% menjadi Rp 195 untuk SKT. Setelah
periode pelaporan, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukai sebesar 5,6%
menjadi Rp 375 per batang untuk SKM dan 5,1% menjadi Rp 205 perbatang untuk SKT
berlaku bulan Januari 2013. Sepanjang tahun 2012 terjadi beberapa kali kenaikan harga
jual, namun biaya pengadaan cengkeh yang melonjak luar biasa sangat menekan marjin
Perseroan.
4.1.4 Bentoel Internasional Investama Tbk
Pada bulan Januari 2010, PT BAT Indonesia Tbk. bergabung dengan PT Bentoel
Internasional Investama Tbk. (Bentoel atau Perseroan) dan Bentoel menjadi entitas yang
dihasilkan penggabungan tersebut. Bentoel dan anak perusahaannya kini menjadi
anggota British American Tobacco Group, group tembakau terbesar kedua di dunia
berdasarkan pangsa pasar global dengan berbagai brand yang dijual dilebih dari 180
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negara. Saat ini Bentoel adalah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia dengan
pangsa pasar sebesar 7%.
Bentoel memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk tembakau seperti
sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan dan sigaret putih. Portofolio perusahaan ini
mencakup brand lokal seperti Sejati, Star Mild, Club Mild, Neo Mild, Tali Jagat, Bintang
Buana, dan Uni Mild, serta brand global seperti Dunhill, Lucky strike, dan Pall Mall.
Dunhill Fine Cut Mild yang diluncurkan bulan Maret 2012 merupakan rokok kretek
pertama yang diproduksi oleh British American Tobacco Group di bawah sebuah brand
utama global. Bentoel mempekerjakan lebih dari 7.500 orang yang tersebar di bagian
produksi, pemasaran dan distribusi rokok.
Harga cengkeh yang melonjak taajam di penghujung tahun 2011 berdampak
buruk terhadap harga pokok penjualan Perseroan di tahun 2012. Disertai menurunnya
volume penjualan, peningkatan tarif cukai, koreksi harga saham, dan kelanjutan investasi
dalam rencana jangka panjang mempengaruhi laba pada tahun tersebut. Karena hal
tersebut, harga saham Perseroan dalam satu tahun lalu mengalami penurunan sebesar
1,2% dibandingkan tahun 2011.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Uji Statistik Rasio Biaya Operasional
a) Statistik Deskriptif dan Uji Normalitas Data Rasio Biaya Operasional
Total observasi (N) pada penelitian ini adalah sebanyak 48, yang terdiri dari 3
sampel dan 16 periode waktu yang digunakan (secara triwulan dalam 4 tahun). Tetapi,
karena ada beberapa data yang tingkat penyimpangannya terlalu besar dibandingkan
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dengan keseluruhan data yang ada, maka menyebabkan terjadinya outlier data. Sehingga,
data yang outlier harus dibuang atau dikurangi dengan cara melihat tambahan variabel Z
yang digunakan untuk melihat data yang outlier atau menyimpang jauh dari rata-ratanya.
Untuk mengetahui nilai mana yang menyimpang maka nilai Z dibandingkan dengan nilai
kritis Z score sebesar 1,96/-1,96. Apabila ada data yang nilainya berada di atas nilai
kritis Z score maka termasuk data outlier.
Berdasarkan dari perbandingan nilai Z data dengan nilai kritis Z score, maka
diperoleh sebanyak 16 data yang mengalami outlier. Dengan demikian, terdapat 32 data
yang dapat berdistribusi secara normal dan tidak terdapat penyimpangan data yang jauh
dari rata-rata. Tabel 4.4 berikut ini akan menunjukan nilai minimum, maksimum, ratarata, ukuran penyebaran data dan lain-lain yang terdapat pada rasio biaya operasional
Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Rasio Biaya Operasional
Descriptive Statistics
N

Rasio Biaya
Operasional
Rasio
Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi
Fiskal
Valid N (listwise)

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

32

.7832

32

-.0155

32

.1985

Statistic

Mean

Std.
Deviation

Statistic

Statistic

Skewness
Statistic

Kurtosis

Std. Statistic Std.
Error
Error

.8926 .826094 .0312399

.537

.414

-.634

.809

.0060597
.003125

.106

.414

-.344

.809

.3264 .256069 .0296757

.127

.414

.375

.809

.0098

32

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
Secara rata-rata, perusahaan rokok yang menjadi sampel penelitian memiliki
rasio biaya operasional sebesar 0,826094. Nilai tersebut menunjukan bahwa secara ratarata rasio biaya operasional industri rokok berada di atas standar benchmark 0,7936
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(Lihat Lampiran II). Dimana nilai rasio biaya operasional tertinggi sebesar 0,8926
dimiliki oleh PT.Gudang Garam,Tbk pada triwulan kedua tahun 2012, dan rasio terendah
dimiliki oleh PT.Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk pada tahun 2009 di triwulan pertama
yaitu sebesar 0,7832.
Nilai Skewness dan Kurtosis memiliki kriteria dimana hasil perbandingan antara
nilai statistik dan standar error harus berada diantara -2 sampai 2. Berdasarkan kriteria
tersebut nilai skewness dan kurtosis pada rasio biaya operasional sudah sesuai yaitu
sebesar 1,29 dan -0,78.
Tingkat normalitas data pada rasio biaya operasional akan disajikan pada tabel
4.5 di bawah ini. Dimana, berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode
Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam rasio biaya
operasional adalah data yang terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukan oleh
nilai signifikansi dari rasio biaya operasional yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar
0.070.
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Data Rasio Biaya Operasional
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Rasio Biaya Operasional
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi Fiskal

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

.149

32

.070

.940

32

.076

.096

32

.200

*

.976

32

.673

.088

32

.200

*

.973

32

.590

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
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b) Uji t Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Biaya Operasional
Untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio
biaya operasional perusahaan sampel dibandingkan dengan nilai benchmarking rasio
biaya operasional Direktorat Jenderal Pajak, maka dilakukan dengan uji satu sampel
(One Sampel t Test) seperti yang ditampilkan pada tabel- tabel berikut ini.
Tabel 4.6
Hasil One Sample t Test Rasio Biaya Operasional
One-Sample Test
Test Value = 0.7936
t

df

Sig. (2-

Mean

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

the Difference
Lower

Rasio Biaya
Operasional 2009-2012

6.785

47

.000

.0814604

.057306

Upper
.105615

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat signifikansi pada rasio biaya
operasional untuk periode 2009-2012 sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih
kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada
rasio biaya operasional antara rasio total benchmarking Direktorat Jenderal Pajak dengan
rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak (Ho ditolak).
Hasil Mean Difference merupakan besarnya nilai perbedaan dari rasio biaya
operasional perusahaan dengan rasio benchmarking DJP. Nilai mean difference untuk
rasio ini dari tahun 2009-2012 adalah sebesar 0,08146, hasil tersebut menunjukan nilai
yang positif yang berarti bahwa dari tahun 2009-2012 rasio biaya operasional yang
dimiliki perusahaan berada di atas nilai benchmark yang telah ditetapkan oleh DJP.
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4.2.1.1 Analisis Rasio Biaya Operasional
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009
tentang Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, biaya operasional
meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya yang dimiliki oleh
perusahaan, dimana hasil penjumlahan dari rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha
Lain/Penjualan akan dibandingkan dengan rasio Benchmark sesuai dengan ketetapan.
Sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu (KLU), industri rokok
dengan kode 16002 dan 16003 memiliki nilai benchmarking untuk rasio biaya
operasional sebesar 79,36%. Untuk lebih mendalami komponen mana dalam Harga
Pokok Penjualan dan/atau Biaya Usaha lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut,
maka dapat dilakukan dengan menganalisis rasio gaji (g), penyusutan (py), sewa (s),
bunga (b) dan input lainnya (x) yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal ini industri
rokok dengan rasio benchmark.
Gambar berikut ini akan menjelaskan mengenai besarnya perbedaan yang
dimiliki perusahaan sampel dengan standar benchmark yang telah di tetapkan oleh DJP,
serta untuk melihat perusahaan mana yang memiliki selisih tertinggi dengan benchmark.

72
Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

Gambar 4.1
Perbandingan Rasio Biaya Operasional Rata-rata Perusahaan dengan Rasio Total
Benchmarking Ditjen Pajak

Sumber : Penulis, Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan gambar 4.1, diketahui bahwa perusahaan sampel memiliki rasio
biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan standar benchmark karena
selisih antara rasio perusahaan dengan benchmark memiliki nilai yang positif,
perhitungan tersebut didukung oleh hasil mean difference yang bernilai positif dengan
menggunakan analisis statistik.
Lebih besarnya biaya operasional perusahaan dibandingkan dengan rasio total
benchmarking yang telah di tentukan oleh Dirjen Pajak, menunjukan bahwa masih
kurangnya kemampuan perusahaan dalam mengefisiensikan serta mengoptimalkan biaya
produksi,baik itu harga pokok penjualan maupun biaya usaha lainnya yang dikeluarkan
perusahaan dalam proses produksi dan penjualan. Gambar 4.2 berikut menunjukan
komponen mana dalam rasio biaya operasional yang menyebabkan nilainya lebih besar
dibandingkan dengan rasio total benchmarking DJP.
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Gambar 4.2
Rasio yang Mempengaruhi Besarnya Rasio Biaya Operasional Perusahaan

Sumber : Penulis, Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Gambar di atas menunjukan bahwa secara umum rasio biaya yang paling
mempengaruhi lebih besarnya rasio biaya operasional dibandingkan dengan standar
benchmark DJP adalah Rasio HPP, karena setiap triwulannya dalam empat tahun (20092012) rasio HPP selalu berada di atas standar benchmark. Sedangkan untuk rasio biaya
usaha lain rata-rata berada bawah standar benchmark, walaupun ada dua periode yang
ada di atas standar benchmark yaitu pada tahun 2009 triwulan IV dan tahun 2010
triwulan II dengan selisih rasio yang bernilai positif yaitu 0,01% dan 0,93%.
Berdasarkan analisis peneliti, PT.Gudang Garam, Tbk adalah perusahaan yang
memiliki rasio biaya operasional paling besar dibandingkan dengan perusahaan lain dari
tahun 2009-2012. Sehingga perlu dilakukan pemahaman lebih mendalam mengenai
rasio-rasio yang mempengaruhi besarnya rasio biaya operasional. Sesuai dengan
keterangan gambar di ats, rasio HPP adalah menjadi penyebab dari besarnya rasio biaya
operasional, dimana PT. Gudang Garam,Tbk memiliki rasio HPP tertinggi pada tahun
2009 sebesar 79,42% pada triwulan ke IV atau lebih tinggi sebesar 9% dari standar
benchmark yang hanya bernilai 70,31%. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan
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tahun 2009 triwulan IV, lebih besarnya biaya rasio HPP dibandingkan dengan rasio biaya
usaha lain adalah karena besarnya jumlah tanggungan beban langsung yang harus
dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi rokok yang terdiri dari beban bahan baku
yang digunakan sebesar Rp 1.535.288 (dalam jutaan) atau mengalami kenaikan sebesar
9,5% dari triwulan ke III dan upah langsung sebesar Rp 166.614 (dalam jutaan). Selain
berasal dari beban langsung, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang sangat
banyak untuk memenuhi kebutuhan pita cukai dan PPN rokok sebesar Rp 5.020.889
(dalam jutaan), dimana pita cukai dinilai dengan harga beli, sedangkan PPN rokok yang
termasuk pita cukai dinilai sebesar 8,9% dari nilai pita cukai sesuai dengan peraturan
Pemerintah. Penjualan dan pendapatan bersih yang didapat perusahaan untuk periode ini
hanya sebesar Rp 9.439.214 (dalam jutaan), sehingga pendapatan yang didapat tidak
dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam melakukan proses produksi.
Perusahaan juga melakukan pembelian dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
(perusahaan afiliasi) dengan transaksi pembelian terbesar dilakukan kepada PT.Surya
Zig Zag sebesar Rp 147.382 (dalam jutaan).
Pada tahun 2010, perusahaan memiliki rasio HPP tertinggi pada triwulan I yaitu
sebesar 77,86% (Lihat Lampiran II). Menurut catatan laporan keuangan perusahaan,
yang menyebabkan nilai rasio HPP mengalami penurunan pada tahun 2010 dibanding
tahun 2009 adalah karena terjadinya penurunan beban pokok penjualan lain-lain pada
tahun 2010 yaitu sebesar Rp 28.107 (dalam jutaan), sehingga beban HPP perusahaan
mengalami penurunan dan laba kotor meningkat. Selain itu, pembelian barang yang
dilakukan perusahaan kepada pihak afiliasi juga mengalami penurunan, contohnya
transaksi kepada PT. Surya Zig Zag pada tahun 2010 sebesar Rp 33.312 (dalam jutaan)
sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 42.833 (dalam jutaan).
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Pada tahun 2011, rasio HPP tertinggi perusahaan sebesar 77,22% (Lihat
Lampiran II) terjadi pada triwulan IV. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan,
penyebab besarnya rasio tersebut adalah adanya peningkatan dalam pembelian bahan
baku yang dilakukan perusahaan karena harga tembakau pada tahun 2011 naik secara
signifikan sebagai akibat dari kondisi cuaca buruk yang terjadi di wilayah penghasil
cengkeh. Selain itu, pita cukai dan PPN rokok yang dibiayakan perusahaan juga
mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp
6.103.491 (dalam jutaan) pada triwulan IV dan sebesar Rp 5.726.676 (dalam jutaan), hal
tersebut terjadi karena adanya kenaikan cukai yang diberlakukan Pemerintah sebesar
7,1% untuk SKM dan 4,1% untuk SKT.
Pada tahun 2012 rasio HPP mengalami peningkatan yang signifikan
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,25% pada triwulan II,
peningkatan yang signifikan ini terjadi karena adanya kenaikan harga cengkeh
dipenghujung tahun 2011 dan pada januari 2012 besaran cukai disesaikan kembali oleh
Pemerintah dengan melakukan kenaikan cukai sebesar 9,6% untuk SKM dan sebesar
6,6% untuk SKT, sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan
peningkatan tarif yang berdampak pada pendapatan yang didapat perusahaan juga
menurun.
Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa faktor utama yang
menyebabkan besarnya rasio HPP pada semua perusahaan sampel adalah disebabkan
oleh tingginya biaya pita cukai dan PPN rokok yang harus dikeluarkan perusahaan dalam
memproduksi rokok. Dengan demikian, dalam kurun waktu 4 tahun perusahaan terus
mengalami peningkatan biaya pita cukai dan PNN rokok sebesar 31,12%. Faktor lain
yang menyebabkan rasio HPP tinggi adalah besarnya biaya produksi dan biaya untuk
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bahan baku yang harus dikeluarkan perusahaan. Sehingga, perusahaan perlu memikirkan
lebih lanjut lagi agar biaya produksi bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan
kegiatan produksi.
Komponen rasio biaya operasional selain dari rasio HPP adalah berasal dari rasio
biaya usaha lain. Besar kecilnya rasio biaya usaha lain ditentukan dari laba usaha yang
dimiliki suatu perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE
- 96/PJ/2009, rasio biaya usaha lain untuk industri rokok memiliki nilai benchmark
sebesar 9,05%. Rasio ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan memperhitungkan rasio
gaji/penjualan (g), rasio penyusutan/penjualan (py), rasio sewa/penjualan (s), rasio bunga
(b) dan rasio input lainnya (x). Tetapi untuk penelitian pada industri rokok ini, rasio
bunga (b) tidak termasuk dalam rasio biaya usaha lain karena rasio bunga akan masuk ke
dalam perhitungan rasio penghasilan luar usaha netto, sehingga tidak masuk ke dalam
perhitungan.
Gambar 4.3
Komposisi Rasio Biaya Usaha Lain ( Gaji, Penyusutan, Sewa, Input Lainnya dan
Pemakaian Bahan/Barang Dagang)

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data Menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan gambar di atas, rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai rasio di
bawah atau lebih kecil dibandingkan dengan standar benchmark DJP. Lebih kecilnya
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komponen dalam biaya usaha lain mencerminkan bahwa perusahaan mampu
mengalokasikan biayanya secara lebih baik. Kecuali, pada pemakaian bahan/ barang
dagang sebesar 15,49% berada di atas satnadar benchmark, yang dapat berarti bahwa
Wajib Pajak lebih tidak efisien dalam menggunakan bahan baku dan atau bahan
pembantu atau penyebab lainnya adalah kemungkinan harga perolehan bahan yang lebih
tinggi serta harga tembakau yang terus berfluktuasi karena kondisi cuaca Indonesia yang
tidak menentu.
Pada tahun 2009, PT.Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk memiliki rasio gaji yang
lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yaitu sebesar 3,54% yang terjadi pada
triwulan ke III (Lihat Lampiran II), besarnya rasio tersebut dikarenakan perusahaan ini
memiliki lebih banyak karyawan dibanding dengan perusahaan lain dan untuk tahun ini
perusahaan memiliki lebih dari 60.000 karyawan, sehingga perusahaan mengeluarkan
beban gaji sebesar Rp 831.731 (dalam jutaan) termasuk program pensiun yang diadakan
perusahaan, dimana Bagian Perusahaan dan anak perusahan tertentu di dalam negeri atas
program pensiun iuran pasti adalah sebesar 8,50% dari gaji karyawan atau Rp 54,7
miliar. Rasio penyusutan tertinggi pada perusahaan ini adalah sebesar 0,45% (Lihat
Lampiran II) yang terjadi pada triwulan IV, dimana perusahaan mempunyai beban
penyusutan sebesar Rp 148.779 (dalam jutaan).
Pada tahun 2010 triwulan IV, rasio gaji perusahaan sebesar 3,06% (Lihat
Lampiran II). Jika dibandingkan dengan rasio gaji tahun 2009, maka pada tahun 2010
rasio ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan
perusahaan dari Rp 9.107.488 menjadi Rp 12.046.593. Berdasarkan catatan kaki laporan
keuangan perusahaan, transaksi pejualan dengan pihak-pihak hubungan istimewa
terbesar adalah transaksi kepada PT. Philip Morris Indonesia dan Philip Morris
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International Management SA yaitu sebesar Rp 84.757 (dalam jutaan) dan Rp 56.134
(dalam jutaan) serta ada pendapatan jasa dan lainnya yang diterima perusahaan dari
pihak afiliasi yang sebagian besar berasal dari Philip Morris International management
SA sebesar Rp 97.043 (dalam jutaan) dan Philip Morris Products SA sebesar Rp 43.056
(dalam jutaan).
Pada tahun 2011, rasio input lainya perusahaan yang terbesar adalah 5,64%
(Lihat Lampiran II) yang terdapat di triwulan ke II. Besarnya rasio input lain disebabkan
oleh besarnya biaya yang di keluarkan perusahaan selain untuk gaji,sewa dan
penyusutan, melainkan untuk biaya iklan dan promosi sebesar Rp 311.025 (dalam
jutaan), pengangkutan dan distribusi Rp 85.867, dan biaya EDP sebesar Rp 23.918.
Sedangkan untuk tahun 2012, rasio input lain yang paling tinggi terjadi pada triwulan ke
II yaitu sebesar 3,08% (Lihat Lampiran II) yang sebagian besar dikeluarkan untuk biaya
iklan dan promosi yaitu sebesar Rp 471.660 (dalam jutaan) dan biaya pengangkutan dan
distribusi sebesar Rp 97.470. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 rasio tahun ini
mengalami penurunan yang disebabkan oleh biaya EDP yang mengalami penurunan
menjadi Rp 20.856.
Tabel 4.7
Kesimpulan Hipotesis Rasio Biaya Operasional Perusahaan dengan Rasio
Benchmarking DJP
Periode
2009 - 2012

Signifikansi
0.000 < 0.05

Hasil
Ho ditolak : Terdapat perbedaan yang signifikan
pada rasio biaya operasional antara rasio total
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktoral
Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh
perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode
2009-2012.
Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
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Rasio biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan benchmark pada
dasarnya menunjukan bahwa biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam
melakukan kegiatan operasionalnya juah lebuh besar dari pada yang telah ditetapkan
oleh Dirjen Pajak dalam rasio total benchmarking. Pengeluaran biaya yang terlalu besar
ini juga dapat merugikan pihak DJP, karena apabila perusahaan harus mengeluarkan
biaya yang besar dari yang telah ditetapkan, maka laba yang diperoleh perusahaan pun
akan lebih kecil yang mengakibatkan pajak terutang perusahaan juga akan lebih kecil.
Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal biaya operasional,
Wajib Pajak melakukan overreporting dibandingkan dengan benchmark yang telah
dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. Sehingga, pihak pajak perlu melakukan
penelusuran lebih lanjut mengenai overreporting yang dilakukan oleh perusahaan rokok
ini, guna mengantisipasi apakah nilai yang dilaporkan oleh perusahaan benar adanya atau
ada tujuan tertentu misalnya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
4.2.2 Uji Statistik Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
a) Statistik Deskriptif dan Uji Normalitas Data Rasio Penghasilan Luar Usaha
Netto
Statistik deskriptif yang digunakan dalam rasio penghasilan luar usaha neto sama
seperti yang telah digunakan pada rasio biaya operasional, dimana di dalamnya terdiri
dari nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, skewness dan kurtosis. Serta
terdiri dari 32 data yang terdistribusi secara normal yang tidak terdapat penyimpangan
yang jauh dari rata-rata.
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Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Descriptive Statistics
N

Rasio Biaya
Operasional
Rasio
Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi
Fiskal
Valid N (listwise)

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

32

.7832

32

-.0155

32

.1985

Statistic

Mean

Std.
Deviation

Statistic

Statistic

Skewness
Statistic

Kurtosis

Std. Statistic Std.
Error
Error

.8926 .826094 .0312399

.537

.414

-.634

.809

.0060597
.003125

.106

.414

-.344

.809

.3264 .256069 .0296757

.127

.414

.375

.809

.0098

32

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
Perusahaan memiliki rasio penghasilan luar usaha netto rata rata sebesar -0,0031,
nilai tersebut menunjukan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel berada di bawah
standar benchmark yang bernilai 0,0037 (0,37%) (Lihat Lampiran II). Perusahaan yang
memiliki nilai tertinggi pada rasio ini adalah PT.Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk pada
tahun 2011 triwulan kedua, yaitu sebesar 0,0098 (Lihat Lampiran II).
Nilai Skewness dan Kurtosis memiliki kriteria dimana hasil perbandingan antara
nilai statistik dan standar error harus berada diantara -2 sampai 2. Berdasarkan kriteria
tersebut nilai skewness dan kurtosis pada rasio biaya operasional sudah sesuai yaitu
sebesar -0,41 dan -0,42.
Tingkat normalitas data pada rasio biaya operasional akan disajikan pada tabel di
bawah ini. Dimana, berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode
Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam rasio biaya
operasional adalah data yang terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukan oleh
nilai signifikansi dari rasio biaya operasional yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar
0.200.
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Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas Data Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Rasio Biaya Operasional
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi Fiskal

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

.149

32

.070

.940

32

.076

.096

32

.200

*

.976

32

.673

.088

32

.200

*

.973

32

.590

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
b) Uji t Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Tabel dibawah ini merupakan output hasil analisis data rasio penghasilan luar
usaha netto dengan menggunakan uji satu sampel (One sample t Test), dimana hasil
tersebut akan menunjukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat
perbedaan pada rasio penghasilan usaha netto antara rasio total benchmarking yang
ditetapkan oleh DJP dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan sampel serta
mengetahui apakah rasio perusahaan berada di bawah atau di atas standar benchmark.
Tabel 4.10
Hasil One Sample T Test Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
One-Sample Test
Test Value = 0.0037
t

df

Sig. (2-

Mean

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

the Difference
Lower

Upper

Rasio Penghasilan
Luar Usaha Netto

-4.909

47

.000

-.0108750

-.015331

-.006419

tahun 2009-2012

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20.
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada
rasio penghasilan luar usaha netto sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil
dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan
luar usaha netto antara rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh DJP dengan
rasio yang dimiliki perusahaan untuk periode 2009-2012 (Ho ditolak). Hasil mean
difference dari tahun 2009-2012

bernilai negatif yang menunjukan bahwa rasio

penghasilan luar usaha netto masih berada di bawah standar benchmark.
4.2.2.1 Analisis Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009
tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, Pengujian atas
penghasilan luar usaha dan biaya luar usaha dilakukan dengan membandingkan nilai
Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)
yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap rasio pl dan bl benchmark. Sesuai dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu (KLU), industri rokok dengan kode 16002 dan
16003 memiliki nilai benchmarking untuk rasio penghasilan luar usaha netto sebesar
0,37% ( rasio pl 1,33% dan rasio bl 0,96%).
Gambar di bawah ini menunjukan perbandingan rata-rata rasio benchmark dari
perusahaan sampel dengan rasio benchmark yang telah ditetapkan oleh DJP atas
komponen penghasilan luar usaha dan biaya luar usaha yang ada pada perusahaan
sampel dari tahun 2009-2012.
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Gambar 4.4
Perbandingan Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto Rata-rata Perusahaan
terhadap Benchmark

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan hasil perbandingan rasio penghasilan luar usaha netto antara ratarata wajib pajak dengan rasio total benchmarking DJP pada gambar di atas, diketahui
bahwa secara rata-rata dari tahun 2009-2012 penghasilan luar usaha netto perusahaan
berada di bawah atau lebih kecil dari benchmark 0.37%, kecuali yang terjadi pada tahun
2010 triwulan I dan tahun 2011 triwulan II, karena pada periode tersebut nilai rasio
adalah berada di atas nilai benchmark yaitu dengan selisih sebesar 0.01% dan 0,07%.
Hasil perhitungan tersebut didukung dengan hasil analisis dengan menggunakan metode
One Sample t test yang telah diungkapkan sebelumnya, dimana menunjukan bahwa nilai
mean difference yang dihasilkan bernilai negatif dari tahun 2009-2012 untuk masing
masing triwulan, kecuali pada tahun 2011 triwulan II rasio bernilai positif..
Rendahnya rasio penghasilan luar usaha yang dimiliki perusahaan dibandingkan
rasio benchmarking yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah disebabkan karena terlalu
tingginya biaya luar usaha yang harus di keluarkan perusahaan, sedangkan penghasilan
dari luar usaha tersebut berbanding terbalik dengan biaya yang telah di keluarkan oleh
perusahaan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.5
Perbandingan Rasio pl dan Rasio bl dengan Rasio Benchmark

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan analisis peneliti, tingginya rasio biaya luar usaha (bl) dalam industri
rokok disebabkan karena adanya kewajiban perusahaan yang besar dalam memenuhi
beban pembiayaan keuangan (beban bunga), serta tingginya risiko kerugian dari nilai
tukar mata uang asing (kurs) karena keadaan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil,
sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang asing menjadi lebih berfluktuatif. Selain
itu, beban lainnya dalam perusahaan juga ikut menyebabkan tingginya biaya yang harus
dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan di luar usaha. Oleh sebab itu,
penghasilan yang didapat perusahaan dari luar usaha tidak dapat menutupi seluruh biaya
luar usaha yang telah dikeluarkan perusahaan, karena adanya kemungkinan penghasilan
luar usaha hanya diperoleh dari penghasilan yang bersifat insidensial dan tidak bersifat
rutin.
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Gambar 4.6
Rasio bl dan Rasio pl Perusahaan Sampel

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan gambar di atas, PT.Gudang Garam,Tbk adalah perusahaan yang
memiliki rasio penghasilan luar usaha netto terendah yaitu rata-rata sebesar -1,55%
(Lihat Lampiran II) pada tahun 2009 tiwulan I dengan penghasilan luar usaha sebesar
0,45% dan biaya luar usaha sebesar 2%, besarnya biaya diluar usaha tersebut 95,5%
berasal dari beban bunga yang harus ditanggung perusahaan yaitu sebesar Rp 110.082
(dalam jutaan), salah satu bank yang memberikan pinjaman jangka pendek kepada
perusahaan adalah Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu sebesar Rp 94.900 dengan tingkat
bunag per tahun 11%-16,36%. Penyebab lain besarnya rasio bl adalah 4,5% berasal dari
kerugian selisih kurs, dimana perakhir juni 2010 kurs yang digunakan sedang menguat
(nilai Rupiah melemah), yaitu USD/Rp sebesar 10.225 dan EUR/Rp sebesar 14.432.
Pada tahun 2010, perusahaan ini memiliki rasio penghasilan usaha netto yang
terendah terjadi pada triwulan I yaitu sebesar -0,77% (Lihat Lampiran II) dengan pl dan
bl sebesar 0,11% dan 0,88%. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, yang
menyebabkan rasio bl lebih besar adalah karena pada periode ini perusahaan mengalami
kerugian atas penjualan asset tetap, kerugian kurs karena nilai tukar USD/Rp pada saat
itu adalah 9.115 dan EUR/Rp sebesar 12.216 dan kerugian lainnya dengan total kerugian
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sebesar Rp 12.641 (dalam jutaan), sedangkan untuk beban bunga mengalami penurunan
sebesar 76% dari tahun 2009 dengan total pinjaman jangka pendek bernilai Rp 4.006.746
dan tingkat suku bunga 11,5%-16,36%, karena pada tahun 2010 triwulan I perusahaan
hanya memiliki total pinjaman jangka pendek sebesar Rp 2.335.100 (dalam jutaan)
dengan tingkat suku bunga pertahun 8,5%-12,25%.
Pada tahun 2011, perusahaan memiliki rasio penghasilan netto terendah pada
triwulan IV yaitu sebesar -0,99 (Lihat Lampiran II) dengan pl sebesar 0,09% dan bl
sebesar 1,08%, rendahnya rasio ini disebabkan karena harus lebih banyak menanggung
beban bunga dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Total pinjaman jangka
pendek yang diterima perusahaan selama tahun 2011 sebesar Rp 6.163.978, dengan
pemberi pinjaman terbesar adalah Bank Mandiri dan BNI yang masing-masing bernilai
Rp 1.301.701 dan Rp 1.698.764 dan dengan rata-rata tertimbang tingkat suku bunga
efektif pertahun pada akhir tahun adalah 7,67%. Selama tahun 2012, triwulan IV menjadi
rasio penghasilan netto terendah yaitu -1% (Lihat Lampiran II) dengan pl dan bl sebesar
0,20% dan 1,20%. Biaya luar usaha tersebut seluruhnya berasal dari beban bunga yang
ditanggung perusahaan yaitu sebesar Rp 160.811 (dalam jutaan). Berdasarkan catatan
laporan keuangan, pada penghujung tahun 2012 tingkat suku bunga mengalami kenaikan
sebesar 25 basis poin sehingga pada periode ini perusahaan menanggung beban bunga
yang lebih besar karena perusahaan mneggunakan metode bunga mengambang yang
tentunya akan sangat tergantung dengan kondisi pasar.
Perusahaan yang memiliki rasio penghasilan luar usaha netto paling tinggi
dibandingkan dengan perusahaan sampel yang lain namun tetap berada di bawah nilai
benchmark adalah PT.Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk. Perusahaan ini memiliki nilai
rata-rata rasio penghasilan luar usaha pada tahun 2009-2012 adalah sebesar 0,13%,
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dimana jumlah rasio pl lebih besar dibandingkan dengan rasio bl, sehingga
mengakibatkan rasio penghasilan luar usaha netto yang dimiliki perusahaan bernilai
positif. Berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan, diungkapkan bahwa jumlah
penghasilan keuangan diluar usaha perusahaan lebih besar dibandingkan dengan beban
keuangan yang ditanggung. Rasio penghasilan luar usaha netto terbesar diperoleh
perusahaan pada tahun 2011 triwulan II, hal ini terjadi karena perusahaan memperoleh
keuntungan yang cukup besar dari penjulan merk dagang dan penjualan aset tetap yang
dilakukan perusahaan, masing- masing bernilai Rp 297.234 (dalam jutaan) dan Rp 3.766
(dalam jutaan). Selain itu, perusahaan juga memperoleh penghasilan bunga sebesar Rp
37.956 (dalam jutaan).
Rasio penghasilan usaha netto yang berada di bawah standar benchmark DJP
mengindikasikan bahwa masih kurangnya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
penghasilan di luar kegitan usaha agar mendapatkan laba sebelum pajak yang lebih
tinggi. Namun demikian, apabila dipandang dari pihak Dirjen pajak kecilnya penghasilan
luar usaha netto akan merugikan negara karena secara otomatis pajak yang disetor oleh
WP badan akan lebih kecil dibandingkan apabila nilai rasio penghasilan usaha netto
berada di atas rasio total benchmarking DJP.
Tabel 4.11
Kesimpulan Hipotesis Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto Perusahaan dengan
Rasio Benchmarking DJP
Periode
2009 - 2012

Signifikansi
Hasil
0.000 < 0.05 Ho ditolak : Terdapat perbedaan yang signifikan pada
rasio penghasilan luar usaha netto antara rasio total
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktoral Jenderal
Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok
sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.
Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20.
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Analisis statistik menunjukan bahwa nilai signifikansi perusahaan sampel kurang
dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada
rasio biaya operasional antara rasio perusahaan dengan rasio total benchmarking DJP.
Karena rasio penghasilan luar usaha netto berada dibawah benchmark, disebabkan
karena terjadinya overreporting pada biaya luar usaha dan underreporting pada
penghasilan diluar usaha, sehingga DJP perlu melakukan proses verifikasi antara data
hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa WP Badan untuk periode
tersebut. Apabila dalam proses verifikasi ternyata ditemukan alasan yang tidak masuk
akal, maka DJP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahun tersebut guna
mengantisipasi apakah nilai yang dilaporkan oleh perusahaan benar adanya atau hanya
strategi perusahaan untuk tujuan tertentu misalnya untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak atau minimizing tax.
4.2.3 Uji Statistik Rasio Koreksi Fiskal
a) Statistik Deskriptif dan Uji Normalitas Data Rasio Koreksi Fiskal
Tabel 4.12
Statistik Deskriptif Rasio Koreksi Fiskal
Descriptive Statistics
N

Rasio Biaya
Operasional
Rasio
Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi
Fiskal
Valid N (listwise)

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

32

.7832

32

-.0155

32

.1985

Statistic

Mean

Std.
Deviation

Statistic

Statistic

Skewness
Statistic

Kurtosis

Std. Statistic Std.
Error
Error

.8926 .826094 .0312399

.537

.414

-.634

.809

.0060597
.003125

.106

.414

-.344

.809

.3264 .256069 .0296757

.127

.414

.375

.809

.0098

32

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
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Secara rata-rata perusahaan memiliki rata-rata nilai rasio koreksi fiskal sebesar
0,2560 dan berada di bawah standar benchmark yang memiliki nilai sebesar 0,2984
(29,84%) (Lihat Lampiran II). Dengan nlai tertinggi sebesar 0,3264 dimiliki oleh PT.
Gudang Garam,Tbk pada tahun 2009 ditriwulan kedua, dan nilai terendah sebesar 0,1985
juga dimiliki oleh PT.Gudang Garam,Tbk pada tahun 2011 triwulan keempat.
Nilai Skewness dan Kurtosis memiliki kriteria dimana hasil perbandingan antara
nilai statistik dan standar error harus berada diantara -2 sampai 2. Berdasarkan kriteria
tersebut nilai skewness dan kurtosis pada rasio biaya operasional sudah sesuai yaitu
sebesar 0,31 dan 0,46.
Tingkat normalitas data pada rasio biaya operasional akan disajikan pada tabel di
bawah ini. Dimana, berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode
Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam rasio biaya
operasional adalah data yang terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukan oleh
nilai signifikansi dari rasio biaya operasional yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar
0.200.
Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Data Rasio Koreksi Fiskal
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Rasio Biaya Operasional
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi Fiskal

Df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

.149

32

.070

.940

32

.076

.096

32

.200

*

.976

32

.673

.088

32

.200

*

.973

32

.590

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20
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c) Uji t Satu Sampel (One Sample t Test) Rasio Koreksi Fiskal
Berikut adalah output hasil analisis data rasio penghasilan luar usaha netto
dengan menggunakan uji satu sampel (One sample t Test), dimana hasil tersebut akan
menunjukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan
pada rasio koreksi fiskal antara rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh DJP
dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan sampel serta mengetahui apakah rasio
perusahaan berada di bawah atau di atas standar benchmark.
Tabel 4.14
Hasil One Sample T Test Rasio Koreksi Fiskal
One-Sample Test
Test Value = 0.2984
t

df

Sig. (2-

Mean

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

the Difference
Lower

Rasio Koreksi Fiskal
tahun 2009-2012

-1.537

47

.131

-.0689104

-.159114

Upper
.021294

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS 20
Nilai signifikansi untuk rasio koreksi fiskal adalah sebesar 0,131, dimana nilai
tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan
yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio benchmarking DJP dengan rasio
yang dimiliki perusahaan untuk periode 2009-2012 ( Ho tidak dapat ditolak). Nilai mean
difference pada tahun 2009-2012 bernilai negatif, yaitu -0,0689 yang berarti rasio koreksi
fiskal perusahaan berada di bawah standar benchmark.
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4.2.3.1 Analisis Rasio Koreksi Fiskal
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009
tentang Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, Rasio-rasio
benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal
suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada
usaha sejenis. Kewajaran tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh
terutang/Laba bersih Komersial Wajib Pajak dengan benchmarknya, dimana rasio
tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR (Corporate Tax to Turn Over
Ratio) terhadap PPM (Pretax Profit Margin). Hasil pembandingan tersebut, menunjukan
apabila ternyata rasio Wajib Pajak lebih rendah dibanding benchmark, harus dianalisis
secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan juga melakukan kompensasi
kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal
Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah/tinggi dari yang seharusnya.
Sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu (KLU), industri rokok
dengan kode 16002 dan 16003 memiliki nilai benchmarking untuk koreksi fiskal adalah
sebesar 29,84%, dengan CTTOR sebesar 6,27% dan PPM sebesar 21,01%.
Gambar berikut ini menunjukan perbandingan rata-rata rasio benchmark dari
perusahaan sampel dengan rasio benchmark yang telah ditetapkan oleh DJP atas
komponen rasio koreksi fiskal.
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Gambar 4.7
. Perbandingan Rasio Koreksi Fiskal antara Rasio Perusahaan dengan Rasio Total
Benchmarking DJP

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan hasil perbandingan rasio koreksi fiskal antara rata-rata wajib pajak
dengan rasio total benchmarking DJP pada gambar di atas, diketahui bahwa koreksi
fiskal secara garis besar rasio perusahaan berada di bawah rasio benchmarking Ditjen
Pajak, hanya ada 1 periode dimana rasio koreksi fiskal perusahaan lebih besar
dibandingkan dengan standar benchmark yaitu terjadi pada tahun 2009 triwulan II.
Gambar berikut ini akan menjelaskan mengenai besarnya perbedaan rasio
CTTOR dan PPM yang dimiliki perusahaan sampel dengan standar benchmark yang
telah di tetapkan oleh DJP.
Gambar 4.8
Perbandingan Rasio Koreksi Fiskal Perusahaan terhadap Benchmark

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
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Perbandingan rasio koreksi fiskal di atas, menunjukan bahwa pada tahun 2009
triwulan II kedua perusahaan memiliki rasio lebih besar dari standar benchmark yaitu
sebesar 31.61% (Lihat Lampiran II) untuk PT.Hanjaya Mandala Sampoerna,Tbk dan
sebesar 32,64% (Lihat Lampiran II) untuk PT. Gudang Garam,Tbk, sedangkan pada
triwulan IV PT.Hanjaya Mandala Sampoerna memiliki rasio terendah yaitu 20,62%
(Lihat Lampiran II). Pada tahun 2010 triwulan III PT.Gudang Garam,Tbk menjadi
perusahaan yang mempunya rasio koreksi fiskal paling rendah yaitu sebesar 20,92%
(lihat Lamoiran II). Begitu juga pada tahun 2011 dan 2012 PT. Gudang Garam,Tbk
mempunya rasio koreksi fiskal terendah.
Berdasarkan analisis peneliti, rasio koreksi fiskal masih berada di bawah standar
karena perusahaan sampel masih belum mampu mencapai 2 komponen yang
mempengaruhi dalam perhitungan rasio koreksi fiskal ini yaitu CTTOR dan PPM. Hal
tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar berikut ini :
Gambar 4.9
Perbandingan Rasio CTTOR dan PPM dengan Benchmark

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel
Berdasarkan hasil perbandingan dari gambar di atas, diketahui bahwa rata-rata
perusahaan sampel dari tahun 2009-2012 mempunyai rasio CTTOR dan PPM masih jauh
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lebih rendah dibandingakn dengan rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Dirjen
Pajak.
Sebagai contoh, pada tahun 2009 triwulan IV PT.Hanjaya Mandala
Sampoerna,Tbk adalah perusahaan yang memiliki rasio koreksi fiskal paling rendah
yaitu sebesar 20,62% (lihat Lampiran II) dengan CTTOR dan PPM sebesar 3,43% dan
18,59%. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, rendahnya rasio CTTOR di
karenakan pada periode ini penghasilan kena pajak perusahaan bernilai lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.300.355 (dalam
jutaan) dan PPh terutang perusahaan sebesar 28% dari PKP. Dimana, laba akuntansi
sebelum kena pajak sebesar Rp 1.644.597 dan diketahui bahwa terdapat perbedaan
temporer sebesar Rp 142.336 (dalam jutaan) yang terdiri atas kewajiban imbalan pascakerja, amortisasi biaya yang di tangguhkan, aset tetap serta beban yang masih harus
dibayar dan kewajiban estimasian. Perbedaan permanen perusahaan dengan total sebesar
Rp -486.578 (dalam jutaan) yang terdiri atas beban yang tidak dapat dikurangkan dan
penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final (sewa dan bunga). Rasio
terendah pada tahun 2010 dimiliki oleh PT.Gudang Garam,Tbk sebesar 20,92% (Lihat
Lampiran II) pada triwulan ke III. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan dan
analisis peneliti, penurunan ini terjadi karena laba sebelum pajak perusahaan mengalami
penurunan yang di sebabkan oleh biaya usaha maupun luar usaha yang ditanggung
perusahaan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 72.621 (dalam jutaan), sehingga menghasilkan
PPM yang lebih rendah.
Pada tahun 2011 rasio paling rendah adalah sebesar 19,85% yaitu dimiliki oleh
PT.Gudang Garam,Tbk pada triwulan ke IV. Rendahnya rasio ini dipengaruhi oleh rasio
CTTOR sebesar 2,63%. Berdasarkan catata kaki laporan keuangan perusahaan dan
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menurut pengamatan peneliti, rasio tersebut terlalu kecil sebagai akibat dari tingginya
tingkat koreksi fiskal negatif yang terjadi di perusahaan dalam menentukan penghasilan
kena pajak guna mengetahui pajak terhutang secara fiskal untuk periode tersebut.
Sehingga perusahaan membayar pajak dari proporsi hasil penjualan menjadi menurun.
Hal tersebut dapat dilihat dari koreksi fiskal yang ada diperusahaan, yaitu sebesar Rp 62.978 (dalam jutaan) dimana terdiri dari koreksi fiskal terhadap liabilitas imbalan kerja,
laba penjualan aset tetap, penyusutan aset tetap, sumbangan, pendapatan bunga dan sewa
serta lainnya. Pada tahun 2012 ditriwulan ke III perusahaan mempunyai rasio koreksi
fiskal yang paling rendah adalah sebesar 20,47%. Sama halnya seperti yang terjadi di
tahun 2011, yang menyebabkan rendahnya rasio ini adalah karena nilai pada rasio
CTTOR cukup rendah akibat dari banyaknya koreksi fiskal negatif yang ada di
perusahaan dalam menghitung besarnya PKP dan pajak terutang perusahaan untuk
periode masa tersebut.
Semakin rendah CTTOR menunjukkan bahwa semakin kecil juga proporsi hasil
penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan. Sedangkan,
rasio PPM menunjukkan tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan
operasional maupun dari kegiatan lainnya yang perusahaan lakukan.
Tabel 4.15
Kesimpulan Hipotesis Rasio Koreksi Fiskal Perusahaan dengan Rasio
Benchmarking DJP
Periode
2009 - 2012

Signifikansi
Hasil
0.131 > 0.05 Ho tidak dapat ditolak : Tidak terdapat perbedaan yang
signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio total
benchmarking yang ditetapkan oleh Direktoral Jenderal
Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok
sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.
Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20.
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Analisis secara statistik menunjukan tingkat signifikansi rasio koreksi fiskal pada
tahun 2009-2012 memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio
perusahaan sampel dengan rasio total benchmarking yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
Sehingga DJP tidak perlu melakukan proses verifikasi antara data hasil benchmarking
dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa WP Badan dengan melihat kesesuaian koreksi
fiskal positif atau negatif dan kompensasi kerugian dengan ketentuan dan undangundang 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
Sesuai dengan pembagian Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu (KLU) yang
terdapat pada lampiran Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009 , industri
rokok dengan kode 16002 dan 16003 memiliki nilai benchmarking untuk Rasio Biaya
Operasional sebesar 79,36%, Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto sebesar 0,37% dan
Rasio Koreksi Fiskal sebesar 29,84%. Besarnya rasio-rasio ini menjadi standar atau
acuan bagi industri rokok untuk mengukur dan menilai apakah perusahaan-perusahaan
dalam industri tersebut mampu mengoptimalkan pendapatannya untuk memberikan
kontribusi bagi penerimaan pajak di Indonesia pada suatu tahun tertentu.
Rasio total Benchmarking selain bertujuan untuk menjadi pedoman dan sebagai
pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak, tetapi juga
bermanfaat sebagai Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi
pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak serta sebagai alat bantu dalam penghitungan tax
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gap. Apabila suatu indusrti tertentu memiliki perbedaan niali rasio dengan rasio
benchmarknya, maka Dirjen Pajak perlu melakukan penelusuran lebih mendalam pada
industri tersebut untuk menentukan apakah WP tersebut benar-benar tidak patuh atau
terdapat

faktor-faktor

lain

yang

menyebabkan

kinerja

WP

berbeda

dengan

benchmarking.
Berdasarkan analisis peneliti dalam memperhitungkan rasio-rasio yang dimiliki
perusahaan, Rasio Biaya Operasional industri rokok pada tahun 2009-2012 berada di atas
nilai benchmark, hal tersebut disebabkan oleh lebih besarnya rasio HPP pada semua
perusahaan sampel karena tingginya biaya pita cukai dan PPN rokok yang harus
dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi rokok. Apabila dilihat dari sisi perusahaan,
besarnya biaya pita cukai dan PPN rokok tersebut dapat merugikan karena laba yang
diperoleh perusahaan akan lebih kecil, sehingga akan memperkecil kemungkinan untuk
mendatangkan investor baru karena para investor akan melihat seberapa besar jumlah
laba yang dapat dihasilkan perusahaan sebelum mereka menanamkan dananya di
perusahaan tersebut demi mendapatkan return yang besar. Akan tetapi, jika laba
perusahaan lebih kecil juga dapat membawa keuntungan bagi perusahaan karena
kewajibannya dalam memenuhi pajak penghasilan akan lebih kecil.
Sedangkan dari sisi pihak perpajakan, pengeluaran biaya yang terlalu besar ini
dapat merugikan karena apabila perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar dari
yang telah ditetapkan, maka laba yang diperoleh perusahaan pun akan lebih kecil yang
mengakibatkan pajak terutang perusahaan juga akan lebih kecil. Dengan demikian, pihak
pajak perlu melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai overreporting yang dilakukan
oleh perusahaan rokok ini karena memiliki rasio di atas standar benchmark dan berbeda
secara signifikan, guna mengantisipasi apakah nilai yang dilaporkan oleh perusahaan
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benar adanya atau ada tujuan tertentu misalnya untuk melakukan tindakan penghindaran
pajak.
Rasio penghasilan usaha netto masih berada di bawah standar benchmark DJP
mengindikasikan bahwa masih kurangnya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
penghasilan di luar kegiatan usaha agar mendapatkan laba sebelum pajak yang lebih
tinggi. Apabila dipandang dari pihak Dirjen pajak kecilnya penghasilan luar usaha netto
akan merugikan negara karena secara otomatis pajak yang disetor oleh WP badan akan
lebih kecil dibandingkan apabila nilai rasio penghasilan usaha netto berada di atas rasio
total benchmarking DJP. Sehingga DJP perlu melakukan proses verifikasi antara data
hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 20102012.
Rasio koreksi fiskal perusahaan pada tahun 2009-2012 berada di bawah standar
benchmark. Lebih rendahnya rasio perusahaan tersebut disebabkan oleh masih
kurangnya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan Rasio CTTOR dan PPM,
dimana rasio tersebut menentukan besarnya proporsi hasil penjualan yang didapatkan
perusahaan yang nantinya digunakan untuk membayar pajak. Pemeriksaan akan
dilakukan secara teliti oleh DJP dengan melihat kesesuaian koreksi fiskal positif / negatif
dan kompensasi kerugian dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan yang
berlaku.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan analisis yang telah dilakukan peneliti
pada bab sebelumnya mengenai rasio-rasio yang menjadi variabel dalam penelitian
dengan cara membandingkan rasio-rasio yang dimiliki oleh industri rokok sebagai wajib
pajak dengan rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-96/PJ/2009. Sehingga,
dalam mengambil kesimpulan untuk penelitian ini peneliti melakukan analisis
berdasarkan variabel yang digunakan, yaitu rasio biaya operasional, rasio penghasilan
luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal. Berdasarkan pengujian secara statistik dan
perhitungan serta pengamatan peneliti terhadap laporan keuangan secara triwulan pada
setiap perusahaan yang menjadi sampel, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total
benchmarking yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang dimiliki
perusahaan rokok sebagai wajib pajak selama periode 2009-2012. Rasio Biaya
operasional yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai yang lebih besar
dibandingkan denngan standar benchmark, hal tersebut dikarenakan besarnya rasio
HPP yang dimiliki perusahaan. Faktor utama yang menyebabkan rasio HPP tinggi
adalah besarnya biaya pita cukai rokok dan PPN yang harus dikeluarkan perusahaan,
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selain itu biaya bahan baku yang terus mengalami kenaikan juga ikut menjadi faktor
yang menyebabkan rasio ini tinggi.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara
rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang
dimiliki perusahaan rokok sebagai wajib pajak selama periode 2009-2012. Rasio
penghasilan luar usaha netto yang dimiliki perusahaan memiliki nilai yang lebih
kecil dibandingkan dengan satandar benchmark, yang disebabkan oleh besarnya
rasio biaya luar usaha perusahaan, seperti beban pembiayaan keuangan dan
tingginya risiko kerugian dari nilai tukar mata uang asing (kurs) karena nilai tukar
yang berfluktuatif.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio
benchmarking yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang dimiliki
perusahaan rokok sebagai wajib pajak pada tahun 2009-2012. Secara garis besar,
rasio koreksi fiskal yang dimiliki perusahaan berada di bawah standar rasio
benchmarking DJP. Hal tersebut disebabkan karena besarnya perbedaan perhitungan
PKP yang dilakukan dilakukan perusahaan dengan perhitungan secara fiskal,
sehingga rasio CTTOR dan PPM perusahaan masih lebih rendah dibandingkan
dengan benchmark.
Berdasarkan setiap perbedaan yang ada dapat diartikan bahwa setiap perusahaan
memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi rasio total
benchmarking pada Dirjen pajak tidak bisa digunakan digunakan secara mutlak untuk
menilai kewajaran pelaporan perpajakannya, akan tetapi hanya sebagai indikator dalam
pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan (WP).
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5.2 Saran
a) Bagi Wajib Pajak dalam bidang Industri Rokok
Perusahaan yang

menjadi wajib pajak sebaiknya ikut berpartisipasi dengan

berperan aktif dan berinisiatif untuk bersama-sama dengan pihak Dirjen untuk
merumuskan standar dalam menghitung potensi pajak yang dapat diterima secara
bersama, agar tidak terlalu membebankan perusahaan dalam mencapai standar tersebut
tetapi tetap dapat mengkontribusikan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
benar. Hal ini dapat mencegah adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak
terhadap besarnya standar benchmarking yang ditetapkan.
b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak
1. Pihak DJP seharusnya memperbarui kembali rasio total benchmarking untuk tahun
pajak 2008 sampai 2012 ,tidak terhenti hanya sampai tahun pajak 2007. Sehingga,
nilai rasio yang ditetapkan lebih bisa relevan dengan keadaan perusahaan saat ini
dan juga sudah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
2. Bagi pegawai Dirjen pajak atau pelaksana pemeriksa perpajakan wajib pajak badan,
dapat ditegaskan kembali bahwa rasio total benchmarking ini hanya merupakan
indikator awal terjadinya pelanggaranpajak sehingga tidak bisa digunakan sebagai
dasar untuk menerbitkan ketetapan pajak. karena belumtentu merefleksikan keadaan
perusahaan yang sesungguhnya. Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang lebih
mendalam pada laporan keuangan perusahaan untuk membuktikan indikasi tersebut.
3. Karena masih banyak terdapat perbedaan antara rasio total benchmarking dengan
rasio perhitungan pada perusahaanrokok, maka Dirjen Pajak perlu melakukan
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penelitian mendalam sebelum menentukan kewajaran kewajiban perpajakan pada
perusahaan(Wajib Pajak).
c) Bagi Penelitian Selanjutnya
1. Apabila penelitian selanjutnya berminat untuk melakukan penelitian yang sama pada
bidang industri rokok secara lebih mendalam, maka sebaiknya menambahkan
variabel baru misalnya Kewajaran Pajak Masukan dan menambahkan rasio yang
tidak terdapat pada penelitian ini yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak No.SE-96/PJ/2009.
2. Penelitian selajutnya juga diharapkan dapat melakukan analisis terhadap perusahaan
yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat memperoleh hasil yang
menyeluruh terhadap industri rokok yang ada di Indonesia.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Sampel dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 perusahaan, sehingga harus
menggunakan laporan keuangan triwulan dan unaudited.
2. Laporan keuangan perusahaan yang diteliti merupakan laporan keuangan
konsolidasi.
3. Masih menggunakan rasio total benchmarking tahun pajak 2007, karena belum
dikeluarkannya ketetapan rasio total benchmarking yang baru atau untuk periode
tiga tahun terakhir ini. sehingga penelitian ini terkesan kurang relevan untu
kmengetahui kondisi perusahaan pada periode-periode saat ini.
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05 Oktober 2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 96/PJ/2009
TENTANG
RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak,
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking
tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha;
b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input
perusahaan;
c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark;
d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh
aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat
digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu
berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu
diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh
atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan
benchmark.
Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan
benchmarking terdiri dari :
a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;
c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak
penghasilan terhadap penjualan;
d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang
terhadap penjualan;
e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap
penjualan;
f. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan
terhadap laba bersih setelah pajak;
g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu
tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi
antar cabang;

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
5.

6.
7.

8.

Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan;
Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima)
digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud
adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari
2003.
Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007.
Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan
pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark
sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini.
Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, nilai rasio-rasio benchmark akan
dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb).
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9.

10.
11.
12.
13.

14.

Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam Approweb, para Account Representative agar
memanfaatkannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi
tanggung jawabnya.
Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat dalam Approweb, para Account
Representative agar memanfaatkannya secara manual.
Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat
edaran ini.
Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan, konseling, atau
pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007.
Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk
memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini.
Masukan Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses
Bisnis.
Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau pelaksanaan pemanfaatan
Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2009
Direktur Jenderal,
ttd.
Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911
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Lampiran I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
: SE - 96/PJ/2009
TENTANG
: Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya
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Bab I Pendahuluan
1.

Latar Belakang

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 1. Dalam melakukan benchmarking, suatu
organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau
standar keunggulan yang sebanding2. Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan dapat
melakukan evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah untuk mencapai tujuan
yang diharapkan.
Model di atas diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya
memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak
dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan
perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili
karakeristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan
Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan
yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.
Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut
Total Benchmarking. 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 Wajib Pajak. Dengan
demikian total benchmarking memiliki karakteristik:
-Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha.
-Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input
perusahaan.
-Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan.
-Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti
bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih
mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat
faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total
benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana wajib pajak diharuskan untuk
mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan
oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.
2. Tujuan Total Benchmarking
a. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan WP;
b. Membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.
3. Manfaat Total Benchmarking
a. Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi pajak;
b. Alat bantu dalam penghitungan tax gap.
4.

Proses dan metode penetapan benchmark

Total benchmarking merupakan salah satu dari langkah strategis yang berkaitan dengan upaya penggalian
potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya.
Program ini merupakan bagian dari program penggalian potensi pajak melalui program mapping,
profilling, benchmarking, pertukaran data dan perekaman. Pelaksanaan program tersebut secara teknis
dituangkan dalam dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-71/PJ/2009 tentang Pembentukan
Tim Pembakuan Disain dan Sistem Aplikasi Mapping, Profilling, Benchmarking, Perekaman, dan
Pertukaran Data Perpajakan.
Penetapan rasio-rasio benchmark secara teknis dilakukan sebagai berikut:
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1.

2.
3.
4.

Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan
5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan
Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003.
Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara
bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007.
Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data
internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari :

- Elemen-elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan;
- Elemen-elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN;
- Elemen-elemen transkrip Laporan Keuangan.
Penghitungan semua rasio selain rasio PPN menggunakan elemen data hasil perekaman Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Data penjualan, HPP, Laba bersih dari Operasi, Laba Sebelum
Pajak diambil dari formulir 1771 Lampiran I, sedangkan data PPh terutang diambil dari hasil perekaman
induk formulir 1771. Data-data gaji, sewa, bunga, penyusutan, dan biaya-biaya lain diambil dari
perekaman formulir 1771 Lampiran II. Apabila data perekaman formulir 1771 Lampiran II tidak lengkap,
maka data tersebut dilengkapi menggunakan data perekaman transkrip Laporan Keuangan. Data Pajak
Masukan diperoleh dari perekaman SPT PPN baik formulir 1195 maupun 1107.
Elemen-elemen data yang diperlukan untuk penghitungan rasio tersebut dijabarkan dalam Tabel 1.
Tabel 1 : Elemen-Elemen Data untuk Penetapan Benchmark

5.

Beberapa wajib pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing-masing kelompok
usaha. Pemilihan dilakukan secara judgemental dengan mempertimbangkan sampel
tersebut harus memiliki nilai rasio-rasio yang dianggap baik dan wajar dalam kelompok
usahanya.

6.

Penentuan nilai rasio benchmark dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio
keuangan perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai sampel, dengan menggunakan
metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted average).
Bab II Rasio-Rasio Benchmark dan Hubungan Antar Rasio

1.

Rasio-rasio Benchmark

Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang
mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan
gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan
dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Rasio-rasio tersebut meliputi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gross Profit Margin (GPM)
Operating Profit Margin (OPM)
Pretax Profit Margin (PPM)
Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
Net Profit Margin (NPM)
Dividend Payout Ratio (DPR)
Rasio PPN (pn)
Rasio Gaji/Penjualan (g)
Rasio Bunga/Penjualan (b)
Rasio Sewa/Penjualan (s)
Rasio Penyusutan/Penjualan (py)
Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)
Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)
Rasio Input Lainnya/Penjualan (x)

Dengan mengukur rasio GPM, OPM, PPM, CTTOR, NPM, pl, dan bl didapatkan gambaran yang utuh
mengenai kegiatan/operasi perusahaan dalam suatu tahun pajak sebagaimana tercermin dalam
Penghitungan Laba Rugi (income statement) perusahaan. Pengukuran secara utuh tersebut diperlukan agar
aparat pajak dapat melakukan diagnosa secara tepat dalam menentukan elemen apa dari penghitungan rugi
laba perusahaan tersebut yang mengindikasikan ketidakwajaran. Pada prinsipnya, rasio-rasio tersebut
merupakan rasio yang dihasilkan dari analisis vertikal suatu Penghitungan Laba Rugi Perusahaan (Lihat
Gambar 1).

Rasio-rasio input juga diukur sebagai benchmark karena rasio-rasio tersebut memberikan gambaran
mengenai seberapa besar input yang diserap oleh suatu usaha untuk menghasilkan output yang
dihasilkannya. Disamping besaran deviasi rasio input wajib pajak terhadap benchmark dapat memberikan
indikasi adanya ketidakwajaran dalam pembebanan biaya, nilai rasio input yang ditunjukkan oleh wajib
pajak juga memberikan gambaran mengenai potensi withholding tax yang mungkin masih dapat digali.
Rasio Pajak Masukan/Penjualan dilakukan benchmark untuk menilai kewajaran pengkreditan pajak
masukan yang dilakukan wajib pajak, disamping memberikan gambaran seberapa besar input perusahaan
yang merupakan objek PPN.
Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total benchmarking dapat dijelaskan masing-masing sebagai
berikut:
Rasio Kinerja Operasional
1.

Gross Profit Margin (GPM)

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap Penjualan. Nilai GPM
dihitung sebagai berikut:
GPM = kotor Laba x 100%, atau Penjualan - Harga Pokok Penjualan x 100%
Penjualan
Penjualan
Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa
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besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk
menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.
2.

Operating Profit Margin (OPM)

Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap
Penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:

OPM = Laba bersih dari operasi x 100%
Penjualan
Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai total biaya perusahaan untuk kegiatan
operasional. Laba bersih dari operasi pada umumnya diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan
harga pokok penjualan, beban umum dan beban administrasi. Laba bersih dari operasi menunjukkan nilai
laba bersih perusahaan yang diperoleh semata-mata dari kegiatan operasional perusahaan.
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.
3.

Pretax Profit Margin (PPM)

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap
Penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:
PPM = Laba bersih sebelum pajak x 100%
Penjualan
Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan baik dari kegiatan operasional
perusahaan maupun dari penghasilan lainnya, sebelum memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang.
Laba bersih sebelum pajak dapat diperoleh dari menambahkan Laba Bersih dari Operasi dengan
Penghasilan dari Luar Usaha, dikurangi Biaya dari luar Usaha.
Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai penjualan. Makin besar
PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional
maupun dari kegiatan lainnya.
4.

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan terutang terhadap
Penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:
CTTOR = PPh terutang x 100%
Penjualan
Nilai CTTOR menunjukkan besarnya 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.
5.

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap Penjualan.
Nilai NPM dihitung sebagai berikut:
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NPM = Laba bersih setelah pajak x 100%
Penjualan
Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang
terutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan besarnya Laba
Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM
menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang
saham).
6.

Dividend Payout Ratio (DPR)

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR
dihitung sebagai berikut:
DPR = Pembayaran Dividen Tunai x 100%
Laba bersih setelah pajak
Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham
dalam bentuk dividen tunai.
Rasio PPN
7.

Rasio PPN (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu
tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar
cabang.Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:
pn = Jumlah Pajak Masukan Januari - Desember x 100%
Penjualan
Rasio Input
Biaya-biaya yang digunakan dalam menghitung rasio-rasio input-- yaitu biaya gaji, upah dan tunjangan,
biaya bunga, biaya sewa dan royalti, biaya penyusutan dan amortisasi dan biaya-biaya lain-- meliputi
biaya-biaya baik yang termasuk dalam komponen Harga Pokok Penjualan maupun biaya-biaya yang
termasuk dalam Beban Usaha Lain, misalnya dalam komponen Beban Umum, Beban Penjualan, dan/atau
Beban Administrasi. Biaya-biaya yang merupakan komponen Beban luar usaha/Beban Lain-lain, atau
biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk dalam penghitungan Rasio Gaji/Penjualan, Rasio
Bunga/Penjualan, Rasio Sewa/Penjualan atau Rasio Penyusutan/Penjualan. Contohnya, biaya bunga yang
dibebankan dalam Biaya Luar Usaha merupakan bagian dari rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl), bukan
merupakan bagian dari Rasio Bunga/Penjualan.
8.

Rasio Gaji/Penjualan (g)

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya
yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai
berikut:
g = Jumlah Biaya Gaji x 100%
Penjualan
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. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja
yang lebih tinggi. Sebagai contoh, perusahaan dengan nilai g yang tinggi dapat berarti bahwa perusahaan
tersebut merupakan perusahaan yang mengandalkan keahlian pekerjanya, misalnya perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa profesional.
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9.

Rasio Bunga/Penjualan (b)

Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap Penjualan, tidak termasuk
bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan dihitung
sebagai berikut:
b = Jumlah Beban Bunga x 100%
Penjualan
10. Rasio Sewa/Penjualan (b)
Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap Penjualan. Nilai Rasio
Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut:
s = Jumlah Beban Sewa x 100%
Penjualan
11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)
Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap
Penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut:
py = Jumlah Beban Penyusutan x 100%
Penjualan
12. Rasio Input Lainnya (x)
Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku
selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio
Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:
x = Jumlah beban - beban lain x 100%
Penjualan
Rasio aktivitas luar usaha
13. Rasio Penghasilan Luar Usaha Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) Rasio Penghasilan
Luar Usaha/Penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap
Penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:
pl = Penghasilan dari luar usaha x 100%
Penjualan
14. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)
Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap Penjualan.
Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:
bl = Beban Luar Usaha x 100%
Penjualan
2.

Hubungan Antar Rasio

Pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan jumlah total input yang
digunakan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan.
Apabila dirumuskan dalam suatu persamaan, maka:
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Input Antara + Input Primer + Margin Perdagangan = Output
Input Antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam
proses produksi (BPS…). Input Antara dalam suatu perusahaan dapat berupa penggunaan bahan baik
bahan baku maupun bahan pembantu, konsumsi energi, pemakaian barang-barang lain, sewa gedung, sewa
mesin dan peralatan, pemanfaatan jasa-jasa serta input-input Antara lainnya.
Input Primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi (tenaga
kerja dan kapital) dalam suatu kegiatan ekonomi (BPS…). Input primer meliputi:




Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja,
Penyusutan barang modal
Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga (hutang).

Penjualan perusahaan merupakan output perusahaan yang diukur dalam harga konsumen. Harga tersebut
merupakan jumlah total input ditambah sejumlah laba yang diharapkan oleh pengusaha.
Input-input Antara pada prinsipnya meliputi pemakaian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak
(JKP), dan/atau pemakaian barang dan jasa yang bukan BKP atau JKP. Dengan demikian, Input Antara
yang merupakan BKP atau JKP dapat diukur dengan menggunakan nilai perolehan BKP atau JKP tersebut,
dimana:
Nilai perolehan BKP atau JKP = 10 x Pajak Masukan

Input Primer berupa penyusutan merupakan biaya atas modal berupa aktiva tetap. Namun demikian atas
perolehan aktiva tetap juga dilakukan pemungutan PPN. Dengan demikian biaya atas perolehan aktiva
tetap tersebut juga terukur dalam nilai perolehan BKP atau JKP diatas.
Apabila keseluruhan input dan output suatu perusahaan diukur dalam bentuk rasio terhadap nilai
penjualan, hubungan antar rasio dapat dirumuskan dalam suatu persamaan:
10pn + g + b +OPM + x ≈ 100% .................................................................. (I)
dimana:






OPM = Operating profit margin
pn = Rasio PPN (Pajak Masukan/Penjualan)
g
= Rasio Gaji/Penjualan
b
= Rasio Bunga/Penjualan
x
= Rasio input lainnya

Dengan asumsi bahwa:
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Biaya sewa dan pembelian barang modal sudah dikenakan PPN, sehingga rasio
Sewa/Penjualan dan Penyusutan/Penjualan tidak dimasukkan dalam persamaan.
Semua barang yang dibeli atau diproduksi terjual pada periode akuntansi yang sama (tidak
ada persediaan).

Karena OPM = PPM - (pl-bl), maka didapat persamaan kedua:
10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl) ≈ 100% ................................................................( II )
dimana:




PPM = Pretax profit margin
pl = Rasio penghasilan luar usaha
bl = Rasio biaya luar usaha.

Karena PPM – CTTOR = NPM, maka didapat pula persamaan ketiga:
10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) + CTTOR ≈ 100% .................................................( III )
dimana:



NPM = Net profit margin
CTTOR = Corporate tax to turnover ratio
Bab III Pemanfaatan Persamaan Hubungan antar Rasio

Pada bab II, telah dijelaskan bahwa rasio-rasio total benchmarking dapat dirumuskan dalam tiga
persamaan hubungan antar rasio yaitu:
1.
2.
3.

10pn + g + b + x + OPM ≈ 100%
10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl) ≈ 100%
10pn + g + b + x + NPM – (pl –bl) + CTTOR ≈ 100%

Ketiga formula di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara satu rasio dengan rasio lain. Adanya
keterkaitan tersebut berakibat bahwa kewajaran input dan laba suatu perusahaan dapat dinilai dari besarnya
komposisi masing-masing rasio. Logikanya, tingginya suatu rasio input akan diimbangi dengan rendahnya
rasio input yang lain dan/atau rendahnya tingkat laba. Lebih lanjut, dengan berasumsi bahwa wajib pajak
dalam kelompok usaha sejenis cenderung akan memiliki karakter usaha yang sama, komposisi input dan
laba suatu perusahaan juga akan memiliki komposisi yang mirip. Dengan menilai suatu Wajib Pajak
berdasarkan komposisi masing-masing rasio-rasio dalam persamaan diatas, kemudian membandingkan
dengan rasio-rasio benchmark untuk jenis usaha yang sama dengan wajib pajak, dapat diperoleh gambaran
awal bagaimana kemungkinan Wajib Pajak beroperasi, serta kinerja keuangan dan kepatuhan
perpajakannya.
Untuk dapat mengenali Wajib Pajak secara lebih baik, aparat pajak perlu melakukan analisis usaha
(business analysis) terhadap Wajib Pajak yang akan didalami. Analisis usaha adalah proses menilai
prospek ekonomis dan risiko suatu perusahaan, yang meliputi analisis lingkungan usaha, strategi, posisi
keuangan dan kinerja perusahaan3. Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan analisis lingkungan
usaha ialah mengumpulkan informasiinformasi yang relevan terkait dengan sektor usaha yang
bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai karakteristik usaha
pada sektor tersebut, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya beroperasi,
adakah regulasi tertentu yang mengatur secara spesifik usaha tersebut, adakah perlakuan akuntansi yang
khusus diterapkan pada sektor tersebut, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan
informasi-informasi yang cukup berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang sedang didalami. Hal
ini diperlukan untuk dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai usaha Wajib Pajak sehingga
dapat dengan lebih tepat dalam melakukan analisis benchmarking.
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Rasio-rasio total benchmarking, yang di formulasikan dalam bentuk persamaan hubungan antar rasio dapat
digunakan sebagai alat bantu (supporting tools) dalam melakukan analisis lingkungan usaha maupun
dalam melakukan analisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis lingkungan usaha dilakukan
dengan membaca rasio-rasio benchmark dalam suatu persamaan, sehingga diperoleh gambaran sekilas
bagaimana perusahaan dalam sektor usaha tertentu beroperasi sebelum kita melakukan analisis pada suatu
Wajib Pajak. Namun demikian, sebagai supporting tools, analisis ini tak dapat dilakukan dengan baik tanpa
adanya pemahaman secukupnya mengenai sektor usaha yang sedang dianalisis.
Contoh:
Hubungan antar rasio benchmark jenis usaha Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:
10pn + g + b + x + NPM – ( pl – bl ) + CTTOR ≈ 100%
0.15% + 8.30% + 0.00% + 37.56% + 13.24% -(1.88% - 0.92%) + 6.20% = 64.49%
Dari persamaan diatas terlihat bahwa jumlah total persamaan adalah 64.49%, cukup jauh dibawah 100%.
Hal ini karena input berupa bahan baku dari pertambangan batubara merupakan barang yang tidak
dikenakan PPN atau PPN-nya tidak dapat dikreditkan sehingga tidak dapat terwakili dengan nilai 10pn.
Nilai pn yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa bahan baku dari usaha ini merupakan barang yang
tidak dikenakan PPN atau PPN-nya tidak dapat dikreditkan.
Dalam sektor usaha pertambangan, industri dan perdagangan, nilai pn yang rendah, dibarengi nilai total
persamaan yang rendah menunjukkan bahwa input bahan baku atau barang dagangan yang dibeli tersebut
sebagian besar berupa non BKP atau mendapat fasilitas dibidang PPN. Hal ini berbeda untuk perusahaan
di sektor jasa. Nilai pn yang rendah seharusnya tidak menyebabkan rendahnya jumlah persamaan jauh
dibawah 100% karena pada sektor jasa hanya terdapat sedikit komponen bahan/barang dagangan
sedangkan input-input lainnya selain gaji, bunga, penyusutan dan sewa akan terserap pada nilai x.
Input berupa biaya tenaga kerja adalah sebesar 8.30%, cukup tinggi mengingat pertambangan batubara
bukan tergolong industri padat karya. Hal ini menunjukkan bahwa standar gaji/upah tenaga kerja dalam
jenis usaha ini tergolong tinggi.
Input berupa biaya bunga adalah sebesar 0%, menunjukkan usaha ini lebih mengandalkan modal sendiri
daripada modal pinjaman pihak ketiga. Rasio input lainnya (x) adalah sebesar 37.56%. Nilai rasio ini
tinggi karena adanya jasa-jasa subkontrak pertambangan yang cukup besar digunakan oleh usaha ini.
Dalam rangka analisis posisi keuangan perusahaan, rasio-rasio wajib pajak yang akan dianalisis disajikan
dalam bentuk persamaan di atas dan kemudian dilakukan analisis individual terhadap masing-masing
komponennya. Analisis ini dilakukan tanpa proses pembandingan dengan benchmark. Proses analisis
dilakukan dengan cara yang sama dengan proses analisis lingkungan usaha di atas.
Untuk dapat menilai kewajaran kinerja keuangan dan kepatuhan wajib pajak, yang perlu dilakukan adalah
membandingkan analisis posisi keuangan (analisis individual) tersebut dengan analisis lingkungan usaha
berdasarkan persamaan benchmark di atas. Pembandingan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini:
-Mengapa terdapat perbedaan antara persamaan hubungan antara rasio Wajib Pajak dengan persamaan
benchmarknya?
-Apakah perbedaan tersebut mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam kinerja keuangan dan/atau
ketidakpatuhan perpajakan?
Pembandingan rasio-rasio keuangan Wajib Pajak dengan benchmarknya dapat dilakukan secara lebih
mendalam melalui analisis dalam rangka pemanfaatan rasio-rasio benchmark, sebagaimana disajikan
dalam Bab IV.
Bab IV Pemanfaatan Rasio Benchmark
Dibawah ini disajikan panduan penggunaan rasio-rasio benchmark untuk melakukan pengujian kepatuhan
terhadap suatu Wajib Pajak. Panduan yang disajikan ini sekedar merupakan ilustrasi bagaimana rasio-rasio
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dalam total benchmarking ini dapat dimanfaatkan. Pengguna dapat mengembangkan sendiri cara-cara
pemanfaatan yang dianggap lebih tepat dan lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.
Dalam ilustrasi ini, aspek yang dapat diuji menggunakan benchmark meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.

Biaya Usaha
Koreksi Fiskal
Penghasilan dan Biaya Luar Usaha
Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh
Kewajaran Pajak Masukan

Contoh kertas kerja yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran.
Biaya Usaha
Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Istilah yang digunakan maupun
cara penggolongan jenis-jenis beban mungkin berbeda-beda tergantung jenis usaha maupun model
pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak.
Biaya usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan Benchmark dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio HPP/Penjualan =
100% - GPM;
Membandingkan rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio
Biaya Usaha Lain/Penjualan = GPM – OPM.
Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha Lain/Penjualan diatas
dengan rasio benchmarknya.
Melakukan analisis terhadap hasil pembandingan tersebut.

Contoh 1:
PT A, dengan KLU 32300 memiliki GPM = 18.74% dan OPM=1.76%. Rasio Benchmark untuk KLU
tersebut adalah GPM=16.43% dan OPM=3.15%. Pengujian Biaya Usaha PT A dapat dilakukan sebagai
berikut:
Biaya Usaha
1 Harga Pokok Penjualan (100% GPM)
2 Biaya Usaha Lain (GPM - OPM)

WP
81.26%

Benchmark
83.57%

Selisih
-2.31%

16.98%

13.27%

3.71%

3 Jumlah ( 1 + 2 )

98.24%

96.85%

1.39%

Berdasarkan pembandingan diatas diketahui bahwa kinerja operasional perusahaan masih di bawah
benchmark karena Beban Usaha Wajib Pajak berada 1.39% diatas benchmark. Tingginya beban usaha
tersebut karena Biaya Usaha lain yang berada 3.71% diatas benchmark. Dengan demikian penelitian
perlu lebih difokuskan pada komponen Beban Usaha Lain.
Untuk lebih mendalami komponen mana dalam Harga Pokok Penjualan dan/atau Biaya Usaha Lain yang
memerlukan penelitian lebih lanjut, dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:
1.
2.

3.

Membandingkan nilai rasio Gaji/Penjualan (g), Penyusutan/Penjualan (py), Sewa/Penjualan (s),
Bunga/Penjualan (b), dan Input Lain (x) Wajib Pajak dengan rasio benchmark.
Menghitung rasio Pemakaian Bahan (Barang Dagangan)/Penjualan Wajib Pajak dengan
menggunakan formula : (1-OPM) – (g + py + s + b + x) dan membandingkannya dengan nilai
benchmark.
Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan dan pembandingan pada langkah 1 dan 2 diatas,
untuk menentukan komponen biaya usaha mana yang memerlukan penelitian lebih mendalam.
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Contoh 2:
Melanjutkan contoh 1, PT A memiliki rasio g=5,42%, py=0,91%, s=1,87%, b=0,00% dan x=13,97%,
sedangkan rasio benchmark pada KLU 32300 adalah g=7,11%, py=5,41%, s=0.23%, b=2,15% dan
x=13,67%. Langkah 1 dan 2 diatas dapat disajikan sebagai berikut:

Pembandingan antara rasio-rasio g, py, s, b dan x Wajib Pajak terhadap benchmark menunjukkan bahwa
proporsi beban gaji, beban penyusutan dan beban bunga terhadap penjualan masih dibawah benchmark.
Rasio beban sewa terhadap penjualan sedikit diatas benchmark. Sedangkan rasio pemakaian bahan (barang
dagangan) terhadap penjualan menunjukkan selisih yang cukup tinggi diatas benchmark. Untuk dapat
melakukan analisis secara tepat terhadap hasil pembandingan tersebut, diperlukan pemahaman menyeluruh
mengenai kondisi industri pada umumnya serta pengetahuan mengenai kegiatan usaha wajib pajak. Hal-hal
yang sekilas dapat disimpulkan misalnya:
- Rasio g Wajib Pajak lebih rendah dari benchmark mungkin disebabkan WP menggunakan pekerja yang
lebih sedikit dibanding perusahaan sejenis (misalnya karena faktor pemanfaatan teknologi yang lebih
intensif), membayar dengan upah yang lebih murah (misalnya karena faktor lokasi) atau karena
peredaran usaha wajib pajak yang lebih besar dibanding rata-rata perusahaan pada KLU yang sama.
- Rasio py Wajib Pajak lebih rendah dari benchmark mungkin disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan
investasi dalam bentuk barang modal dalam beberapa tahun terakhir.
- Rasio s Wajib Pajak lebih tinggi dari benchmark mungkin disebabkan perusahaan lebih mengandalkan
aktiva yang disewa dari pihak lain dalam operasional perusahaan dibandingkan membeli sendiri.
- Rasio Pemakaian bahan terhadap Penjualan menunjukkan nilai 7,79% diatas benchmark, yang dapat
berarti bahwa Wajib Pajak lebih tidak efisien dalam menggunakan bahan baku dan atau bahan pembantu
dibandingkan perusahaan lain yang sejenis. Penyebab lain adalah kemungkinan harga perolehan bahan
yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain.
Dari selisih-selisih diatas terlihat bahwa selisih Pemakaian Bahan/Penjualan terhadap benchmark
memiliki tingkat risiko ketidakbenaran yang paling tinggi. Untuk itu, penelitian perlu difokuskan pada
akun-akun yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan bahan.
Koreksi Fiskal
Dalam menghitung PPh terutang dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalikan tarif pajak yang
berlaku dengan Penghasilan Kena Pajak. Nilai Penghasilan Kena Pajak pada dasarnya 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.
Rasio-rasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu
Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis.
Kewajaran tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh terutang/Laba bersih Komersial
Wajib Pajak dengan benchmarknya, dimana rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR
terhadap PPM. Hasil pembandingan tersebut, apabila ternyata rasio WP lebih rendah dibanding
benchmark, harus dianalisis secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan juga melakukan
kompensasi kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal
Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah/tinggi dari yang seharusnya.
Contoh 3:
PT A, KLU 32300, memiliki PPM=2,53% dan CTTOR=1,78%, sedangkan rasio benchmark pada KLU
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yang sama adalah PPM=2,96% dan CTTOR=1,30%. Tidak ada kompensasi kerugian pada tahun yang
bersangkutan.

CTTOR/PPM

WP
Benchmark
70.37% 43.96%

Selisih
26.41%

CTTOR/PPM Wajib Pajak lebih tinggi daripada benchmark, yang berarti koreksi fiskal yang dilakukan
wajib pajak masih dibawah benchmark perusahaan sejenis.
Penghasilan Luar Usaha
Pengujian atas penghasilan dan biaya luar usaha dilakukan dengan membandingkan nilai Rasio
Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) Wajib Pajak terhadap
rasio pl dan bl benchmark. Analisis dilakukan terhadap hasil pembandingan tersebut.
Contoh 4:
PT A, KLU 32300 memiliki pl=3,40% dan bl=2,63%, sedangkan rasio benchmark untuk KLU tersebut
adalah pl=3,09% dan bl=2,13%.
WP
Benchmark
Selisih
pl
3.40% 0.31%
3.09%
bl
2.63% 0.50%
2.13%
Netto (pl-bl)
0.77% -0.19%
0.96%
Hasil pembandingan menunjukkan bahwa Penghasilan Luar Usaha Netto Wajib Pajak berada diatas
benchmark, dengan nilai pl dan bl keduanya diatas benchmark. Tingginya pl bisa terjadi karena adanya
penghasilan luar usaha yang bersifat insidentil yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun yang
bersangkutan, atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh Wajib Pajak diluar dari usaha pokok
Wajib Pajak yang tidak secara umum juga diterima oleh perusahaan lain dalam usaha sejenis. Karena
rasio Penghasilan Luar Usaha diatas secara netto berada diatas benchmark, pendalaman lebih lanjut
mengenai penghasilan luar usaha ini tidak perlu menjadi prioritas.
Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh
Pengujian dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio yang berkaitan dengan objek Pemotongan dan
Pemungutan PPh terhadap benchmarknya. Rasio-rasio yang dibandingkan meliputi rasio Gaji/Penjualan
(g) terkait objek PPh pasal 21, rasio Bunga/Penjualan (b) terkait objek PPh Pasal 23, dan rasio
Sewa/Penjualan terkait objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2).
Contoh 5:
Menggunakan data-data PT A, diperoleh perbandingan sebagai berikut:

1 Gaji
2 Sewa
3 Bunga
4 Input Lain

WP
5.42%
1.87%
0.00%
13.97%

Benchmark
7.11%
0.23%
2.15%
13.67%

Selisih
-1.69%
1.64%
-2.15%
0.30%

Dalam melakukan analisis, perlu diperhatikan terlebih dahulu hasil analisis kita terhadap gaji, sewa,
bunga dan input lain tersebut sebagai Biaya Usaha. Meskipun Rasio Gaji/Penjualan dan Rasio
Bunga/Penjualan terlihat berada dibawah benchmark, perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat
potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan
yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut. Ekualisasi objek-objek pemotongan dan pemungutan
PPh perlu dilakukan dan data diatas dapat digunakan sebagai pelengkap analisis.
Kewajaran Pajak Masukan
Pengujian kewajaran Pajak Masukan pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan rasio Pajak
Masukan/Penjualan (pn) Wajib Pajak dengan rasio benchmarknya, serta membandingkan penghitungan
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pembelian bahan berdasarkan laporan keuangan dengan pembelian bahan (barang) berdasarkan
pengkreditan pajak masukan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
1.
2.

3.
4.
5.

Menghitung rasio Pembelian Bahan (Barang Dagangan) / Penjualan dengan cara mengurangi
Rasio Total Biaya Usaha/Penjualan dengan g, py, s, b, x dan rasio Selisih Persediaan/Penjualan.
Menghitung rasio Jumlah Pembelian menurut PPN / Penjualan dengan cara menambah atau
mengurang nilai 10pn dengan suatu penyesuaian akibat perbedaan saat pengkreditan PM dengan
saat pengakuan pembelian BKP/JKP.
Menghitung selisih antara hasil penghitungan langkah 1 dan hasil langkah 2.
Membandingkan hasil penghitungan langkah 1, 2 dan 3 dengan hasil penghitungan menggunakan
angka-angka rasio benchmark.
Melakukan analisis hasil langkah 1, 2, 3 dan 4 diatas.

Contoh 6:
PT A, KLU 32300 memiliki nilai 10pn=92,20%, sedangkan rasio benchmark adalah 10pn=67,43%.

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa Wajib Pajak melakukan Pembelian Bahan sebesar 75,01% dari
nilai Penjualan. Hal ini diketahui dari nilai pemakaian bahan yang dibebankan dalam biaya usaha
sebesar 76,07% dikurangi dengan selisih persediaan 1,06% (selisih persediaan=persediaan akhirpersediaan awal). Sementara itu nilai pembelian BKP/JKP menurut SPT PPN pada periode yang sama
adalah sebesar 92,20%. Dengan demikian terdapat selisih negatif sebesar -17,19%.
Bila nilai selisih positif, kemungkinannya adalah bahwa terdapat pemakaian bahan yang bukan
merupakan objek PPN (Non BKP), Wajib Pajak memperoleh fasilitas dibidang PPN, atau terdapat Pajak
Masukan WP yang tidak [dapat] dikreditkan. Bila selisih negatif seperti contoh diatas, kemungkinannya
adalah selisih tersebut adalah Pajak Masukan atas perolehan JKP. Namun demikian bila dibandingkan
dengan x, ternyata selisih tersebut lebih besar dari x, mengindikasikan adanya pengkreditan Pajak
Masukan yang tidak seharusnya. (Biaya usaha berupa jasa-jasa yang dibebankan Wajib Pajak termasuk
dalam Input Lain (x) ini disamping beban-beban lainnya seperti beban penghapusan piutang).
Pembandingan antara pn WP dengan benchmark juga menunjukkan angka pn WP diatas benchmark
mengindikasikan bahwa pengkreditan PM Wajib Pajak berada diatas kewajaran.

Bab V Penutup
Buku Petunjuk Teknis Pemanfaatan Total Benchmarking berisikan panduan penggunaan rasio-rasio
benchmark untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak. Panduan yang disajikan ini
merupakan ilustrasi bagaimana rasio-rasio dalam total benchmarking ini dapat dimanfaatkan. Pengguna
dapat mengembangkan sendiri cara-cara pemanfaatan yang dianggap lebih tepat dan lebih efisien sesuai
dengan kebutuhan masing-masing.
Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang
mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan
gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan
dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk
keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
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Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti
bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih
mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat
faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark.
Dengan adanya Total benchmarking, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis menilai
kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta mendeteksi wajib
pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.
Total benchmarking bukanlah satu-satunya alat ukur yang sifatnya tidak dapat berubah dan statis. Tetap
diperlukan suatu sikap kritis dan analitis dalam menerapkan dan menggunakan rasio-rasio dalam total
benchmarking.
Diharapkan di masa yang akan datang dapat dilakukan penyempurnaan atas Total Benchmarking ini dan
masukan atas hal ini sangat diharapkan demi kemajuan bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Lampiran II : Format Kertas Kerja Pemanfaatan Total
Benchmarking
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK …………

KERTAS KERJA PEMANFAATAN TOTAL BENCHMARKING
I.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib
:
Pajak
2. NPWP
:
3. KLU – Uraian
:
KLU
4. Tahun pajak
:
5. Peredaran Usaha : Rp
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II.

PERBANDINGAN DENGAN RASIO BENCHMARK
Rasio-Rasio
Keterangan
Wajib Pajak Benchmark Selisih

No. Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GPM
OPM
PPM
CTTOR
NPM
Rasio Ph LU (pl)
Rasio Biaya LU (bl)
DPR
Rasio PPN*10 (10 pn)
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)
Rasio Sewa(s)
Rasio Bunga (b)
Rasio Input Lainnya (x)
Rasio Selisih Persediaan
Formula I
Formula II
Formula III

III.

ANALISIS
1.

Biaya Operasional
Rasio-rasio
Keterangan
Wajib Pajak Benchmark Selisih

No. Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HPP (100% ‐ GPM)
Biaya Usaha Lain (GPM ‐ OPM)
Biaya Operasional
Gaji
Penyusutan
Sewa
Bunga
Input Lain
Jumlah 4 s.d. 8

10 Pemakaian Bahan / Barang Dagangan (3 ‐ 9)
a. Analisis Account Representative
……………………
b. Indikasi
……………….
c. Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
…………………….
d. Rencana Tindak Lanjut
…………………………

2.

Penghasilan dan Biaya Luara Usaha
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Rasio-rasio
Wajib Pajak

No. Uraian

1

PPM‐OPM

2
3

Penghasilan Luar Usaha (pl)
Biaya Luara Usaha (bl)

Benchmark

Selisih

Keterangan

a. Analisis Account Representative
……………………
b. Indikasi
……………….
c. Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
…………………….
d. Rencana Tindak Lanjut
…………………………
3.

Koreksi Fiskal
Rasio-rasio
Wajib Pajak

No.

Uraian

1

CTTOR/PPM

Benchmark

Selisih

Keterangan

a. Analisis Account Representative
……………………
b. Indikasi
……………….
c. Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
…………………….
d. Rencana Tindak Lanjut
…………………………
4.

Pemotongan dan Pemungutan PPh
Rasio-rasio
Wajib Pajak

No.

Uraian

1
2
3
4

Gaji
Sewa
Bunga
Input Lainnya

Benchmark

Selisih

Keterangan

a. Analisis Account Representative
……………………
b. Indikasi
……………….
c. Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
…………………….
d. Rencana Tindak Lanjut
…………………………
5.
No. Uraian

PPN
Rasio-rasio
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Keterangan

Wajib Pajak Benchmark Selisih
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Biaya Operasional
Jumlah g + py + s + b + x
Pemakaian bahan/barang (1-2)
Dikurangi: Selisih persediaan
Pembelian barang/bahan (3-4)
Pembelian terutang PPN (10*pn)
Penyesuaian perbedaan saat
pengkreditan dgn pembelian BKP/JKP
Jumlah pembelian menurut PPN (6+7)
Selisih (5-8)
Positif : Pembelian non BKP/JKP
Negatif : Perolehan JKP
Rasio Input Lainnya

a. Analisis Account Representative
……………………
b. Indikasi
……………….
c. Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
…………………….
d. Rencana Tindak Lanjut
…………………………
IV.

KESIMPULAN
............................

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi….

……………………,…………………….. 2009
Dibuat oleh,

.........................
NIP

.........................
NIP
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Lampiran II Perhitungan Rasio-rasio Perusahaan
Rasio Biaya Operasional
1.

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. (HMSP)
Tahun 2009 :

GPM

Triwulan 1
31.04%

Triwulan II
28.74%

Triwulan III
27.88%

Triwulan IV
27.82%

Benchmark
29.69%

OPM

21.68%

18.56%

18.14%

16.55%

20.64%

Rasio HPP

68.96%

71.26%

72.12%

72.18%

70.31%

Rasio Biaya Usaha Lain

9.36%

10.17%

9.73%

11.27%

9.05%

Rasio Biaya Operasional

78.32%

81.44%

81.86%

83.45%

79.36%

Rasio Gaji (g)

2.95%

3.06%

2.79%

3.54%

4.54%

Rasio Penyusutan (py)

0.38%

0.43%

0.26%

0.45%

0.86%

Rasio Sewa (s)

0.43%

0.20%

0.14%

0.19%

0.54%

Rasio Input lainnya (x)

5.60%

6.48%

6.54%

7.09%

12.79%

Rasio Pemakaian Bahan

68.96%

71.26%

72.12%

72.18%

60.63%

GPM

Triwulan I
29.01%

Triwulan II
28.67%

Triwulan
III
30.03%

Triwulan IV
28.98%

Benchmark
29.69%

OPM

19.95%

18.69%

21.55%

20.07%

20.64%

Rasio HPP

70.99%

71.33%

69.97%

71.02%

70.31%

Rasio Biaya Usaha Lain

9.07%

9.98%

8.49%

8.91%

9.05%

Rasio Biaya Operasional

80.05%

81.31%

78.45%

79.93%

79.36%

Rasio Gaji (g)

2.77%

2.86%

2.67%

3.06%

4.54%

Rasio Penyusutan (py)

0.33%

0.33%

0.30%

0.37%

0.86%

Rasio Sewa (s)

0.38%

0.31%

0.26$

0.32%

0.54%

Rasio Input lainnya (x)

5.58%

6.80%

5.25%

5.26%

12.79%

Rasio Pemakaian Bahan

70.99%

71.00%

69.97%

71.02%

60.63%

Triwulan II
28.60%

Triwulan III
28.88%

Triwulan IV
28.82%

Benchmark

GPM

Triwulan I
28.67%

OPM

20.83%

19.96%

21.11%

18.64%

Rasio HPP

71.33%

71.40%

71.12%

71.18%

20.64%
70.31%

7.84%

8.64%

7.77%

10.18%

9.05%

Tahun 2010 :

Tahun 2011 :

Rasio Biaya Usaha Lain

29.69%

Rasio Biaya Operasional

79.17%

80.04%

78.89%

81.36%

79.36%

Rasio Gaji (g)

2.36%

2.46%

2.41%

9.28%

4.54%

Rasio Penyusutan (py)

0.31%

0.30%

0.39%

2.86%

0.86%
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Rasio Sewa (s)

0.39%

0.24%

0.27%

0.32%

0.54%

Rasio Input lainnya (x)

4.78%

5.64%

5.09%

-2.28%

12.79%

Rasio Pemakaian Bahan

71.33%

71.40%

71.73%

71.18%

60.63%

GPM

Triwulan I
28.20%

Triwulan II
27.41%

Triwulan III
27.96%

Triwulan IV
27.59%

Benchmark
29.69%

OPM

21.39%

19.64%

20.51%

18.82%

20.64%

Rasio HPP

71.80%

72.59%

72.04%

72.41%

70.31%

Rasio Biaya Usaha Lain

6.81%

7.76%

7.45%

8.77%

9.05%

Rasio Biaya Operasional

78.61%

80.36%

79.49%

81.18%

79.36%

Rasio Gaji (g)

3.80%

3.72%

3.54%

6.74%

4.54%

Rasio Penyusutan (py)

0.73%

0.69%

0.69%

0.67%

0.86%

Rasio Sewa (s)

0.31%

0.28%

0.30%

0.27%

0.54%

Rasio Input lainnya (x)

1.97%

3.08%

2.92%

1.10%

12.79%

Rasio Pemakaian Bahan

71.80%

72.59%

72.04%

72.41%

60.63%

Triwulan I
21.96%

Triwulan II
21.34%

Triwulan III
23.16%

Triwulan IV
20.58%

Benchmark

15.58%

15.49%

18.55%

13.72%

78.04%

78.66%

76.84%

79.42%

6.37%

5.85%

4.61%

6.85%

84.42%

84.51%

81.45%

86.28%

1.41%

1.71%

1.77%

1.78%

0.24%

0.25%

0.25%

0.24%

Tahun 2012 :

2.

PT. Gudang Garam, Tbk. (GGRM)
Tahun 2009 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)

29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%

Rasio Sewa (s)
4.72%

3.88%

2.59%

4.84%

78.04%

78.66%

76.84%

79.42%

Triwulan I
22.14%

Triwulan II
22.72%

Triwulan III
24.57%

Triwulan IV
24.45%

15.41%

12.75%

18.07%

15.87%

Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

12.79%
60.63%

Tahun 2010 :

GPM
OPM
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Benchmark
29.69%
20.64%

77.86%

77.28%

75.43%

75.55%

6.73%

9.97%

6.50%

8.58%

84.59%

87.25%

81.93%

84.13%

2.08%

1.73%

1.85%

2.37%

0.27%

0.27%

0.27%

0.26%

Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)

70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%

Rasio Sewa (s)
4.38%

7.98%

4.38%

5.95%

77.86%

77.28%

75.43%

75.55%

Triwulan I
23.80%

Triwulan II
24.32%

Triwulan III
25.87%

Triwulan IV
22.78%

16.15%

15.81%

19.37%

14.32%

76.20%

75.68%

74.13%

77.22%

7.65%

8.51%

6.49%

8.47%

83.85%

84.19%

80.63%

85.68%

1.95%

2.36%

1.97%

1.91%

0.29%

0.27%

0.27%

0.27%

Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

12.79%
60.63%

Tahun 2011 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)

Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%

Rasio Sewa (s)
5.36%

5.99%

4.40%

6.35%

76.25%

75.56%

73.99%

77.15%

Triwulan I
20.94%

Triwulan II
17.75%

Triwulan III
17.89%

Triwulan IV
18.49%

15.24%

10.74%

11.17%

12.17%

79.06%

82.25%

82.11%

81.51%

5.70%

7.01%

6.72%

6.32%

84.76%

89.26%

88.83%

87.83%

1.94%

2.35%

2.12%

1.91%

Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

12.79%
60.63%

Tahun 2012 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
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Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%

0.27%

0.27%

0.29%

0.27%

Rasio Penyusutan (py)

0.54%

Rasio Sewa (s)
3.54%

4.49%

4.38%

4.08%

79.01%

82.16%

82.04%

81.56%

Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

3.

0.86%

12.79%
60.63%

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. (RMBA)
Tahun 2009 :
Triwulan I
18.06%

Triwulan II
20.39%

Triwulan III
19.32%

Triwulan IV
16.54%

6.30%

6.16%

3.87%

-13.26%

81.94%

79.61%

80.68%

83.46%

11.77%

14.23%

15.44%

29.80%

93.70%

93.84%

96.13%

113.26%

4.43%

5.39%

5.10%

7.26%

0.55%

-0.06%

0.43%

1.02%

0.54%

0.32%

0.57%

0.54%

6.24%

8.59%

9.34%

20.99%

81.94%

79.61%

80.68%

83.46%

Triwulan I
19.36%

Triwulan II
21.39%

Triwulan III
22.34%

Triwulan IV
23.98%

5.14%

8.10%

8.69%

1.03%

80.64%

78.61%

77.66%

76.02%

14.22%

13.29%

13.66%

22.95%

94.86%

91.90%

91.31%

98.97%

4.82%

5.41%

5.35%

6.41%

0.44%

0.37%

0.36%

0.43%

0.51%

0.74%

0.45%

0.60%

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)
Rasio Sewa (s)
Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%
12.79%
60.63%

Tahun 2010 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)
Rasio Sewa (s)
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Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%

8.90%

6.78%

7.50%

15.50%

80.21%

78.61%

77.66%

76.02%

Triwulan I
23.20%

Triwulan II
23.88%

Triwulan III
22.10%

Triwulan IV
22.79%

8.31%

7.52%

9.16%

2.07%

76.80%

76.12%

77.90%

77.21%

14.89%

16.36%

12.94%

20.71%

91.69%

92.48%

90.84%

97.93%

3.89%

4.36%

4.15%

3.78%

0.38%

0.54%

0.16%

0.33%

0.58%

0.55%

0.55%

0.47%

10.05%

10.92%

8.08%

16.13%

76.80%

76.12%

77.90%

77.21%

Triwulan I
16.36%

Triwulan II
14.30%

Triwulan III
18.13%

Triwulan IV
19.02%

0.64%

-6.30%

3.58%

-7.80%

83.64%

85.70%

81.87%

80.98%

15.72%

20.61%

14.56%

26.82%

99.36%

106.30%

96.42%

107.80%

5.23%

3.41%

5.43%

4.67%

0.39%

0.34%

0.33%

0.33%

0.62%

0.62%

0.67%

0.87%

9.48%

16.24%

8.12%

20.95%

83.64%

85.70%

81.87%

80.98%

Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

12.79%
60.63%

Tahun 2011 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)
Rasio Sewa (s)
Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan

Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%
12.79%
60.63%

Tahun 2012 :

GPM
OPM
Rasio HPP
Rasio Biaya Usaha Lain
Rasio Biaya Operasional
Rasio Gaji (g)
Rasio Penyusutan (py)
Rasio Sewa (s)
Rasio Input lainnya (x)
Rasio Pemakaian Bahan
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Benchmark
29.69%
20.64%
70.31%
9.05%
79.36%
4.54%
0.86%
0.54%
12.79%
60.63%

Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
1.

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. (HMSP)

Tahun 2009 :
Triwulan Triwulan
1
II

Triwulan
III

Triwulan
IV

Benchmark

pl

0.44%

0.75%

0.29%

0.50%

0.50%

bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

1.37%

0.50%

0.61%

0.40%

0.72%

-0.93%

0.25%

-0.31%

0.10%

-0.22%

Triwulan
III
0.40%

Triwulan
IV
0.51%

Benchmark

Tahun 2010 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.24%
0.21%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

0.25%

0.41%

0.28%

0.15%

-0.02%

-0.20%

0.13%

0.36%

Triwulan
III
0.40%

Triwulan
IV
0.24%

0.50%
0.72%
-0.22%

Tahun 2011 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.23%
2.61%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

0.05%

1.63%

0.23%

1.24%

0.18%

0.98%

0.17%

-1.01%

Triwulan
III
0.43%

Triwulan
IV
0.07%

Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

Tahun 2012 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.39%
0.46%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto
2.

0.20%

0.20%

0.20%

0.29%

0.19%

0.26%

0.23%

-0.22%

Triwulan
III
0.44%

Triwulan
IV
0.10%

Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

PT.Gudang Garam, Tbk. (GGRM)
Tahun 2009 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.60%
0.45%
pl

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

Benchmark
0.50%

bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

1.92%

2.00%

1.22%

1.10%

-1.32%

-1.55%

-0.79%

-1.01%

Triwulan
III
0.12%

Triwulan
IV
0.25%

0.72%
-0.22%

Tahun 2010 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.11%
0.12%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

0.88%

0.40%

0.77%

0.96%

-0.77%

-0.28%

-0.65%

-0.71%

Triwulan
III
0.15%

Triwulan
IV
0.09%

Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

Tahun 2011 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.11%
0.13%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

0.50%

0.23%

0.56%

1.08%

-0.39%

-0.10%

-0.41%

-0.99%

Triwulan
III
0.12%

Triwulan
IV
0.20%

Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

Tahun 2012 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.11%
0.16%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

3.

1.01%

0.77%

1.04%

1.20%

-0.90%

-0.61%

-0.92%

-1.00%

Triwulan
III
0.31%

Triwulan
IV
7.67%

Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. (RMBA)
Tahun 2009 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.27%
0.72%
pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

3.94%

3.14%

5.03%

2.40%

-3.67%

-2.43%

-4.71%

5.27%
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Benchmark
0.50%
0.72%
-0.22%

Tahun 2010 :
Triwulan Triwulan
1
II
1.16%
0.26%

Triwulan
III
0.35%

Triwulan
IV
4.79%

Benchmark
0.50%

pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

2.24%

3.31%

2.47%

3.29%

-1.08%

-3.05%

-2.12%

1.50%

Triwulan
III
0.13%

Triwulan
IV
1.19%

0.72%
-0.22%

Tahun 2011 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.35%
1.15%

Benchmark
0.50%

pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

1.65%

1.50%

3.33%

3.03%

-1.30%

-0.34%

-3.20%

-1.84%

Triwulan
III
0.14%

Triwulan
IV
2.96%

0.72%
-0.22%

Tahun 2012 :
Triwulan Triwulan
1
II
0.11%
2.46%

Benchmark

pl
bl
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Neto

2.44%

2.43%

2.97%

5.29%

-2.33%

0.03%

-2.84%

-2.33%

0.50%
0.72%
-0.22%

Rasio Koreksi Fiskal
1. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. (HMSP)
Tahun 2009 :
Triwulan 1

Triwulan II

Triwulan III

CTTOR

5.34%

5.93%

5.12%

Triwulan IV Benchmark
3.43%

4.96%

PPM

21.08%

18.82%

17.82%

16.65%

18.59%

Rasio Koreksi Fiskal

25.32%

31.51%

28.75%

20.62%

26.55%

Triwulan 1
4.82%

Triwulan II
4.85%

Triwulan III
5.13%

19.94%

18.50%

21.65%

20.45%

24.19%

26.22%

23.71%

25.64%

Tahun 2010 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
5.24%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal
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18.59%
26.55%

Tahun 2011 :
Triwulan 1
5.35%

Triwulan II
5.78%

Triwulan III
5.34%

21.05%

20.96%

21.29%

19.42%

25.40%

27.59%

25.10%

27.42%

Triwulan 1
5.30%

Triwulan II
5.11%

Triwulan III
5.25%

21.58%

19.70%

20.74%

18.58%

24.56%

25.94%

25.31%

26.86%

Triwulan 1
3.96%

Triwulan II
4.55%

Triwulan III
5.03%

14.26%

13.94%

17.76%

12.71%

27.77%

32.64%

28.31%

22.97%

Triwulan 1
3.52%

Triwulan II
3.37%

Triwulan III
3.64%

14.64%

12.47%

17.42%

15.15%

24.07%

27.04%

20.92%

24.29%

Triwulan 1
4.09%

Triwulan II
3.99%

Triwulan III
4.96%

15.66%

15.59%

18.81%

13.24%

26.13%

25.62%

26.37%

19.85%

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
5.32%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2012 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
4.99%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

2. PT. Gudang Garam, Tbk. (GGRM)
Tahun 2009 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
2.92%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2010 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
3.68%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2011 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
2.63%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal
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18.59%
26.55%

Tahun 2012 :
Triwulan 1
3.19%

Triwulan II
2.64%

Triwulan III
2.07%

14.23%

9.97%

10.13%

10.97%

22.40%

26.46%

20.47%

29.97%

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
3.29%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

3. PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. (RMBA)
Tahun 2009 :
Triwulan 1
1.41%

Triwulan II
1.68%

Triwulan III
1.34%

2.63%

3.74%

-0.84%

-7.07%

53.55%

44.96%

-159.57%

29.64%

Triwulan 1
0.61%

Triwulan II
2.20%

Triwulan III
2.87%

3.23%

5.05%

6.56%

1.66%

18.74%

43.62%

43.77%

82.81%

Triwulan 1
-0.26%

Triwulan II
-0.03%

Triwulan III
0.01%

7.01%

7.17%

5.95%

0.23%

-3.65%

-0.42%

0.23%

72.50%

Triwulan 1
0.10%

Triwulan II
-0.36%

Triwulan III
0.28%

-1.70%

-6.27%

0.74%

-10.14%

-5.98%

5.80%

38.29%

17.84%

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
-2.10%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2010 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
1.38%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2011 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
0.17%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal

18.59%
26.55%

Tahun 2012 :

CTTOR

Triwulan IV Benchmark
-1.81%
4.96%

PPM
Rasio Koreksi Fiskal
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18.59%
26.55%
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Lampiran III Uji Statistik SPSS 20
Analisis Statistik deskriptif
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Statistic Std.
Error
Error
N

Rasio Biaya
Operasional
Rasio
Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi
Fiskal
Valid N (listwise)

32

.7832

32

-.0155

32

.1985

.8926 .826094 .0312399

.537

.414

-.634

.809

.0060597
.003125

.106

.414

-.344

.809

.3264 .256069 .0296757

.127

.414

.375

.809

N

Total
Percent
32
100.0%

.0098

32

Uji Normalitas

Rasio Biaya Operasional
Rasio Penghasilan Luar
Usaha Netto
Rasio Koreksi Fiskal

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
N
Percent
N
Percent
32
100.0%
0
0.0%
32

100.0%

0

0.0%

32

100.0%

32

100.0%

0

0.0%

32

100.0%

Tests of Normality
a
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.149
32
.070

Rasio Biaya Operasional
Rasio Penghasilan Luar
.096
Usaha Netto
Rasio Koreksi Fiskal
.088
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

32
32

Statistic
.940

Shapiro-Wilk
df
32

Sig.
.076

.200

*

.976

32

.673

.200

*

.973

32

.590

Rasio Biaya Operasional
Rasio Biaya Operasional Stem-and-Leaf Plot
Frequency
Stem & Leaf
7.00
7 . 8888999
11.00
8 . 00001111111
2.00
8 . 33
7.00
8 . 4444445
3.00
8 . 677
2.00
8 . 89
Stem width:
.1000
Each leaf:
1 case(s)

Analisis Perbandingan..., Fitria Dwi Fani, Ak.-Ibs, 2013

Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto Stem-and-Leaf Plot
Frequency
Stem & Leaf
1.00
3.00
9.00
8.00

-1
-1
-0
-0

.
.
.
.

5
003
666777999
01222334
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9.00
2.00
Stem width:
Each leaf:

0 .
0 .

111112223
99

.0100
1 case(s)

Rasio Koreksi Fiskal
Rasio Koreksi Fiskal Stem-and-Leaf Plot
Frequency
Stem & Leaf
1.00
1 . 9
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10.00
2 . 0002234444
19.00
2 . 5555555666667777889
1.00
3 . 1
1.00 Extremes
(>=.33)
Stem width:
.1000
Each leaf:
1 case(s)
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Uji One Sample t Test
Rasio Biaya Operasional

t

Rasio Biaya
Operasional 2009-2012

6.785

One-Sample Test
Test Value = 0.7936
df
Sig. (2Mean
95% Confidence Interval of
tailed)
Difference
the Difference
Lower
Upper
47

.000

.0814604

.057306

.105615

Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto
t

Rasio Penghasilan
Luar Usaha Netto
tahun 2009-2012

-4.909

One-Sample Test
Test Value = 0.0037
df
Sig. (2Mean
95% Confidence Interval of
tailed)
Difference
the Difference
Lower
Upper
47

.000

-.0108750

-.015331

-.006419

Rasio Koreksi Fiskal

t

Rasio Koreksi Fiskal
tahun 2009-2012

-1.537

One-Sample Test
Test Value = 0.2984
df
Sig. (2Mean
95% Confidence Interval of
tailed)
Difference
the Difference
Lower
Upper
47

.131

-.0689104
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-.159114

.021294
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