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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Salah satu hukum yang harus ditaati di Negara ini yaitu hukum 

pajak. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH hukum pajak adalah: 

“Suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai 

pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, 

hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) 

dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak 

pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, 

cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya”. 

Sedangkan menurut R.Santoso Brotodihardjo, hukum pajak adalah: 

“Hukum pajak juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada rakyat 

melalui kas Negara”. 

Dengan demikian, hukum  pajak merupakan bagian dari hukum publik yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak  (selanjutnya sering disebut 

wajib pajak). Pendapat-pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum pajak 

rnengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah berperan dalam 

fungsinya sebagai pemungut pajak (fiskus) dan rakyat dalam kedudukannya sebagai 

subjek pajak (wajib pajak). Oleh karena adanya hubungan semacam  itu maka hukum 

pajak dikategorikan sebagai hukum publik. 

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:  

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur 

dengan Undang-Undang". 
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ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang 

pajak, yaitu: 

• Pemungutan  pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-

Undang  tersebut harus dijamin kelancarannya. 

• Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. 

• Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 

• Pungutan tidak mengganggu perekonomian. 

Pemungutan  pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 

kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. 

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil 

dan menengah. 

 Pengertian Pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: 

 “Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang 

terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturan-

peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung yang dapat dinikamti oleh wajib pajak.” 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus)selaku 

pemungutan pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Terdapat dua macam hukum 

pajak yaitu hukum pajak formil dan hukum pajak materil. Hukum pajak formil, 

memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. 

Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu  utang pajak,  hak-hak 

fiskus untuk mengadakan pengawasan  terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak serta kewajiban Wajib pajak 

misal  menyelenggarakan  pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak 
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misal mengajukan keberatan dan banding. Yang termasuk kedalam hukum pajak 

formil adalah Penagihan pajak dengan surat paksa dan KUP. Sedangkan hukum  

pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antaralain keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan 

(subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang 

timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib 

Pajak. 

 Undang-undang Perpajakan membagi jenis pajak yang dipungut menjadi 5 

(lima) jenis pajak, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan Bea Materai. Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 januari 1984. 

Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah 

dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian Pajak Penghasilan 

menurut Undang-undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan 

bahwa: 

 “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.” 

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan memurut PSAK (2010:46.8): 

 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan 

perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas” 

 DidalamPajak penghasilan terdiri dari Pajak penghasilan final, pajak 

penghasilan pasal 21,  pajak penghasilan pasal 22,  pajak penghasilan pasal 23,  pajak 

penghasilan pasal 24,  pajak penghasilan pasal 25/29, dan  pajak penghasilan pasal 

26. 
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Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong yaitu pajak penghasilan 

pasal 25/29. Ketentuan pasal 25 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang 

hitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan 

dengan Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25) dan atau melalui pemungutan 

oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23, dan 24). Pajak penghasilan pasal 25/29 terbagi 

menjadi tiga perhitungan pajak diantaranya perhitungan oleh badan, orang pribadi 

pengusaha tertentu dan orang pribadi.Salah satu perhitungan yang dikenakan pajak 

penghasilan Pasal 25/29 yaitu perhitungan pajak penghasilan badan.   

Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih 

yang diperoleh selama satu periode (satu tahun pajak). Laba bersih perusahaan 

dihitung berdasarkan laporang keuangan yang disusun oleh perusahaan. 

Ketidaksamaanantara pedoman dalam Standar Akuntansi Keuangan  dengan dalam 

Peraturan Perpajakan membuat penghitungan laba sebelum pajak berbeda dengan 

laba kena pajak. Laba sebelum pajak (pre tax financial income) adalah laba untuk 

tujuan pelaporan keuangan, merupakan hasil pembandingan pendapatan dengan 

beban berdasar ketentuan Standar Akuntansi Keuangan. Laba kena pajak (taxable 

income) adalah laba untuk tujuan pajak “Penghasilan Kena Pajak”, merupakan istilah 

yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tertentusebagai dasar perhitungan pajak 

penghasilan yang terutang. Pada saat menghitung pajak penghasilan yang akan 

dibayar (terutang) yang berdasar laba kena pajak tersebut, perusahaan melakukan 

penyesuaian laba rugi komersial. 

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat berbagai macam 

biaya yang meskipun secara akuntansi komersial dan bisnis memang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk keperluan usaha, namun tidak dapat dibebankan sebagai pengurang 

penghasilan dalam menghitung PPh terutang. Secara umum, pengeluaran yang dapat 

dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal adalah pengeluaran yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran biaya tersebut dilakukan 
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dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta didukung 

dengan bukti yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan 

penyesuaian terhadap laporan keuangan pada akhir tahun yang disebut rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi berisi penjelasan atau perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan 

komersial dan laporan keuangan fiskal. 

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian karena perbedaan permanen dan 

perbedaan waktu. Adapun tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui dan 

mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan 

sehingga didapat PPh terutang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan 

perpajakan. Perbedaan permanen dan perbedan waktu menyebabkan laba yang 

dihitung oleh wajib pajak (laba komersial) berbeda dengan laba yang dihitung dalam 

rangka perhitungan pajak (laba fiskal). Untuk itu dilakukan koreksi fiskal atas laporan 

laba rugi komersial yaitu dengan menambahkan atau mengurangkan jumlah 

perbedaan tersebut sehingga diperoleh jumlah penghasilan kena pajak (laba fiskal) 

yang tepat menurut ketentuan pajak yang berlaku yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang. 

Namun meskipun koreksi fiskal adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh 

para wajib pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak 

dengan Standar Akuntansi Keuangan, seringkali penerapannya masih kurang 

sehingga mengakibatkan koreksi fiskal yang terjadi berjumlah sangat besar. Hal ini 

tergantung pada pemahaman Wajib Pajak pada peraturan pajak. Kualitas pemahaman 

Wajib Pajak badan mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya perhitungan koreksi fiskal. Memahami dengan baik 

ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan 

dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajemeni dengan 

berhasil. Berapa besar pajak yang harus dibayar, bagaimana caranya agar pembayaran 

tersebut efisien, bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagaimana hasil 
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penghematan pajak digunakan, merupakan masalah-masalah yang harus diputuskan 

oleh seorang manajer. 

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi 

beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, 

pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu 

pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar. 

Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi 

potensi pajak yang terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan 

tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang 

beban pajaknya yang paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung 

bagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak tanpa mengabaikan masalah 

keputusan memenuhi kewajiban perpajakan. 

Melihat akan pentingnya penilaian badan menurut Undang-Undang 

Perpajakan, maka perlunya dilakukan tinjauan mengenai perhitungan pajak badan 

yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Demikian halnya dengan perusahaan 

yang bergerak dibidang Authorized Dealer dari PT. Excelcomindo Pratama. Hal ini, 

disebabkan adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan 

dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itu maka perlu dilakukan koreksi fiskal 

dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan 

koreksi-koreksi terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba 

pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran 

menurut ketentuan perpajakan.  

 Berdasarkan uraian diatas  maka penulis tertarik untuk membahas tentang 

“Tinjauan Atas Perhitungan PPh Badan (Studi Kasus pada Salah Satu 

Perusahaan Authorized Dealer dari PT. Excelcomindo Pratama)“. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu :  

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan pada Perusahaan Authorized 

Dealaer pada tahun 2010? 

2. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Perusahaan 

Authorized Dealaer telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 

tahun 2008? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Berdasarkan masalah yang telah didefinisikan maka laporan tugas akhir ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada Perusahaan 

Authorized Dealaer pada tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan 

Perusahaan Authorized Dealaer telah sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan No. 36 tahun 2008. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan dilakukannya kerja praktek ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan 

seperti dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kegunaan bagi Penulis 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan gambaran yang jelas mengenai praktek akuntansi dan perpajakan di 

lapangan khususnya mengenai pengakuan pendapatan. Selain itu, penelitian 

ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Akuntansi D III 

Universitas Widyatama Bandung. 
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2. Kegunaan bagi Perusahaan 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

kepada perusahaan tentang penerapan pajak penghasilan badan atas laporan 

keuangan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. 

3. Kegunaan bagi Pihak Lain 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga juga bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga hal tersebut dapat dipaergunakan 

sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul dari 

tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktisk 

Penulis melakukan kerja praktik di Tunas Mandiri Jasa Konsultan yang 

bertempat di jalan boling no. 9 Bandung, dan penulis melakukan penelitian mengenai 

pajak penghasilan badan di salah satu perusahaan Authorized Dealer dari PT. 

Excelcomindo Pratama yang merupakan salah satu klien dari Tunas Mandiri Jasa 

Konsultan. Penulis mulai melakukan kerja praktik pada tanggal 17 Januari 2013 

sampai dengan sekarang.   

 

 

 

 

 

 

 

 


