
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan  Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan PSAK No.46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”. 

Pernyataan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan 

yang telah go public dan 1 Januari 2001 bagi perusahaan tertutup. Sebelum 

berlakunya PSAK No. 46, beban pajak penghasilan secara komersial (menurut 

laporan keuangan) itu akan sama dengan pajak penghasilan terutang. 

 PSAK No.46 menerapkan pendekatan neraca (balance sheet approach) 

dalam memperlakukan alokasi perbedaan beban pajak antara Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan badan dan laporan keuangan komersial.hal tersebut 

timbul akibat perbedaan antara ketentuan peraturan perpajakan dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam menetapkan beban dan 

pendapatan yang diperhitungkan dalam menghitung laba.  

 Penerapan PSAK No. 46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” 

mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan 

keuangan. Berkurangnya deviden yang dibagikan jauh dari yang diharapkan, 

pernah dikeluhkan oleh sebagian pemegang saham perusahaan publik pada saat  

pertama kali diterapkan. 

 Banyak orang beranggapan bahwa PSAK No.46 “ Akuntansi Pajak 

Penghasilan” sepenuhnya hanya membahas masalah perlakuan pajak tangguhan. 

Padahal pajak tangguhan merupakan salah satu bagian dari PSAK No.46. Hal ini 

disebabkan permasalahan pajak tangguhan adalah bagian yang paling sulit 

dimengerti. Pengakuan pajak tangguhan dapat berdampak terhadap berkurangnya 

laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. Hal ini disebabkan karena adannya  

kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.  

 Menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan balance sheet 

liability approach harus mengindentifikasi perbedaan temporer yang terjadi antara 



Ketentuan Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan apakah 

termasuk perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan  dan mengindentifikasi rugi fiskal tahun berjalan atau sisa kerugian 

(tax loss caryforward) beserta sisa jangka waktunya sebelum daluwarsa. 

 Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban 

perpajakan di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya 

kewajiban pajak tanggguhan. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan datang 

sehingga menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguan. Rugi fiskal yang belum 

dikompensasikan atau belum daluarsa, rugi fiskal tersebut akan menyebabkan 

jumlah kewajiban pajak di masa yang akan datang menjadi kecil menyebabkan 

munculnya aktiva pajak tangguhan. 

 Menjumlahkan saldo aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan dengan saldo awalnya kemudian dibandingkan untuk memperoleh 

besarnya pajak tangguhan sampai tahun berjalan. Besarnya pajak tangguhan 

sampai tahun berjalan ini akan dibandingkan dengan saldo awalnya untuk 

memperoleh beban (penghasilan) pajak tangguhan 

 Hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah agregat current tax dan 

defered tax tersebut dapat menghasilkan beban pajak  (tax expense) suatu periode 

atau sebaliknya dapat juga menghasilkan penghasilan pajak (tax income), yang 

terjadi unsur penambahan net income (loss) before taxses. 

Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi penerapan PSAK No 46 terhadap 

laporan keuangan, terutama terhadap laporan laba rugi dalam hal ini terhadap 

penentuan laba bersih perusahaan bagi perusahaan go public yang terlebih dahulu 

menerapkan PSAK 46. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi bagi 

reported net income perusahaan. Dimana laporan keuangan perusahaan yang 

disorot oleh  beragam users, terutama para investor yang akan berinventasi. 

 Berdasarkan uraian diatas, perusahaan tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian mengenai pengaruh penerapan PSAK No 46 terhadap perubahan laba 

bersih perusahaan  dengan judul  : 

 



“PENGARUH PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG AKUNTANSI 

PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUBAHAN LABA BERSIH”.  

(Riset terhadap emiten industri makanan dan minuman  di BEI) 

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka bentuk masalah 

dikelompokan kedalam bentuk masalah Asosiatif dengan bentuk hubungan kausal 

yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat  

1. Seberapa besar pengaruh penerapan PSAK No.46 terhadap perubahan 

Laba Bersih? 

2. Bagaimana aplikasi penerapan PSAK No. 46 terhadap perhitungan laba 

bersih? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Sehubungan dengan latar belakang  serta identifikasi masalah tersebut 

diatas, Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat seberapa besar 

pengaruh penerapan PSAK No.46 dalam lapora laba rugi terhadap laba bersih dari 

perusahaan-peusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

 Dan mengetahui implikasi penerapan PSAK No 46 terhadap perhitungan 

laba bersih.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini 

berguna bagi : 

 

1. Bagi perusahaan 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

dalam menilai kebijakan usahanya terutama dikaitkan dengan adanya 

pengakuan.Future Tax Effect yang turut diperhitungkan dalam net income. 

Selain itu perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari PSAK    

No. 46 terhadap laporan keuangan. 



2. Bagi pihak lain 

Khususnya bagi para investor, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi yang jelas dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

perusahaan mana yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi.  

 

3. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian langsung kepada kondisi sebenarnya, 

penulis akan dapat memahami penerapan dari teori yang didapat sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Undang-

undang Tentang Pajak Penghasilan terhadap dunia usaha Indonesia 

terutama dalam hal penentuan laba bersih perusahaan yang dikaitkan 

dengan implementasi dari PSAK No 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan di dunia bisnis. 

 

1.5 Kerangka Penilitian  

 Akuntansi pajak penghasilan harus diterapkan oleh semua entitas dan non 

bisnis yang menghitung pajak penghasilan badan seperti Perseroan Terbatas, 

Koperasi, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, Dana Pensiun, Yayasan dan Lain-lain. 

Semua bentuk badan hukum tersebut diharuskan menghitung pajak penghasilan 

badan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Laba yang 

dilaporkan pada SPT (laba fiskal) berbeda jumlahnya dengan laba yang 

dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial). Perbedaan tersebut 

diakibatkan karena perbedaan dasar yang digunakan dalam menyusun SPT dan 

laporan keuangan. SPT disusun berdasarkan Ketentuan Peraturan Perpajakan, 

Sedangkan laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku 

umum. Akibat perbedaan basis yang digunakan, besarnya beban pajak yang diakui 

SPT dan laporan keuangan juga berbeda. Masalah utama akuntansi pajak 

penghasilan terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap perbedaan besarnya 

beban pajak tersebut. 

 Menurut Pernyataan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan 

paragraph 08 beban pajak (pajak Penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (pajak 



Penghasilan Terutang) dan beban pajak tangguhan (pajak Penghasilan 

Tangguhan). Kewajiban pajak penghasilan tangguhan akan ditambahan pada 

pajak tangguhan dan akan dikurangkan dari pajak penghasilan terutang. 

 

 Perhitungan beban pajak : 

  Pajak terutang      A 

  Beban ( penghasilan) pajak tangguhan   B +/- 

  Beban pajak       C 

  

 Ada  beberap unsur perpajakan yang harus diungkapkan dalam laporan 

keuanagn berdasrakan PSAK No. 46. secara garis besar unsur-unsur tersebut 

adalah : 

1. Beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan 

2. Jumlah beban pajak kini dan tangguhan yang langsung dibebankan ke 

ekuitas 

3. Perhitungan pajak kini 

4. Rekonsiliasi fiskal 

5. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan beserta rinciannya  

  

 Pengungkapan Pajak Penghasilan pada Laporan keuangan oleh Kieso dan 

Wyganat dalam akuntansi Intermeditte yang diterjemahkan oleh Gina 

Gania, SE,.MBA.,AKT dan Ichsan Setiyo Budi SE,.MSI,.Akt (2001 : 1011), 

yaitu : 

1. Penaksiran kualitas laba (Assesment of Quality of Earning). Banyak 

Investor  yang dalam usahanya menaksir kualitas laba perusahaan tertarik 

pada rekonsialisi antara laba keuangan. Sebelum pajak dengan laba fiskal. 

Laba yang ditingkatkan melalui pengaruh pajak yang menguntungkan 

harus diperiksa secara hati-hati, terutama jika pengaruh pajak tersebut tak 

terjadi secara berulang-ulang. 

 



2. Prediksi yang lebih baik atas Arus kas masa depan (Better Prediction of 

future Flow). Pemeriksaan terhadap porsi yang ditangguhan dari beban 

Pajak Penghasilan memberikan informasi tentang apakah hutang pajak 

akan lebih tinggi atau lebih rendah dari masa depan. Pemeriksaan yang 

telah rinci dapat mengungkapkan kebijakan perusahaan berkaitan dengan 

kapasitas biaya atau pengakuan pendapatan dan kebijakan lain yang 

menimbulkan perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba 

fiskal. Akibatnya. Ini memungkinkan untuk memprediksi pengurangan di  

masa depan atas kewajiban pajak tangguhan yang mengindikasikan kepada 

kerugian dari likuiditas karena pembayaran pajak aktual akan kerugian 

dari likuiditas karena pembayaran pajak aktual akan lebih tinggi dari pada 

beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. 

 

3. Membantu dalam penerapan kebijakan pemerintah (helpul in setting 

government policy). Pemahaman jumlah pajak yang kini dibayarkan oleh 

perusahaan dan tarif efektif membantu pemerintah dalam membuat 

kebijakan.  

 

 Selama ini perusahaan mengakui jumlah taksiran pajak penghasilan 

(provision for income taxes) dilaporkan pada laba rugi. Sesuai dengan jumlah 

yang terutang menurut surat pemberitahuan berdasarkan tax payable method. 

Dengan berlakunya PSAK No.46, jumlah beban pajak penghasilan yang harus 

diakui di laporan laba rugi akuntansi terdiri dari pajak kini (current tax), dan pajak 

tangguhan (deferred tax) ditambah satu unsur tambahan  yaitu benefit atau 

penghasilan pajak yang dapat menambah net income before taxes, karena 

dikompensasikannya kerugian fiskal (income or benefit due ti fiscal loss 

carryforward.) 

Current tax merupakan jumlah pajak penghasilan  terutang atas 

penghasilan kena pajak periode berjalan sedangkan unsur deferred tax dihitung 

dengan terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara saldo menurut buku (per 

book) dan saldo menurut fiskal (per surat pemberitahuan pajak penghasilan badan 



) atau menghitung jumlah temporary diferencess (perbedaan antara “acounting 

base” dengan “tax base” maka pada tanggal neraca dapat dilihat jumlah aktiva 

pajak tangguhan (deferred tax assest) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred 

tax liabilities) 

Apabila saldo akhir aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari 

perbedaan temporer, tanggal neraca telah diketahui maka dengan membandingkan 

dengan saldo awal, dapat segera diketahui perubahan (kenaikan atau penurunan 

(deferred tax assets atau liabilities). Jumlah kenaikan atau penurunan deferred tax 

assets atau liabilities merupakan beban pajak tangguhan (deferred tax expenses) 

atau penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income) yang harus 

diperhitungkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. 

 Hal lain yang harus diperhitungkan adalah jumlah agregat current tax dan 

deferred tax tersebut dapat menghasilkan beban pajak (tax expenses) suatu 

periode atau sebaliknya dapat juga menghasilkan penghasilan pajak (tax income) 

yang menjadi unsur penambahan net income (loss) before taxes. 

 Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi penerapan PSAK No.46 

terhadap laporan keuangan, terutama terhadap laporan laba rugi dalam hal ini 

terhadap perubahan  laba bersih perusahaan. 

 Hasil kajian penulis terhadap penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan adalah perbedaan pada objek perusahaan dimana Jenny Hariani D 

(2001) meneliti perusahaan yang bergerak dalam bidang industri rokok sedangkan 

dalam skripsi ini peneliti memilih untuk meneliti perusahaan yang bergerak dalam 

bidang makanan dan minuman pada tahun 2002-2005. Dan juga objek yang 

diteliti jika peneliti awal membandingkan Laba bersih sebelum dan sesudah 

Penerapan PSAK No 46, sedangkan dalam skripsi ini meneliti seberapa besar 

pengaruh penerapan PSAK No 46 terhadap perubahan laba bersih perusahaan 

dengan dasar hitung beban (penghasilan) pajak tangguhan dan laba bersih. 

 Sebelum penulis melakukan penelitian ini, dirumuskan suatu hipotesis 

yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, hipotesis tersebut akan 

dibandingkan dengan pembahasan atau analisis yang penulis lakukan. 



Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian tersebut diatas maka 

penulis membuat hipotesis sebagai berikut :  

 “Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan 

Berpengaruh Positif  Terhadap Perubahan Laba Bersih perusahaan ”.  

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan 

pendekatan survey. Metode asosiatif merupakan suatu metode meneliti 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa yang akan datang. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek 

tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya, sehingga hubungan antara faktor-

faktor tersebut satu dengan yang lain. (Husain Umar 1997 : 56) 

 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dapat dikelompokan dengan dua cara yaitu : 

1. Studi Dokumentasi dengan cara mendapatkan data, mengumpulkan data, 

mempelajari dokumen dan catatan perusahaan dan keterangan-keterangan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder. 

 

2. Studi Kepustakaan digunakan dengan membaca dan mempelajari 

peraturan perpajakan, akuntansi pajak dan PSAK 46 tentang Akuntansi 

Pajak Penghasilan serta referensi lain berupa buku, majalah, jurnal, yang 

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai landasan teknik 

penelitian laporan. 

 

 



1.6.2 Operasional Variabel 

 Sesuai dengan judul penelitian yaitu “ Pengaruh Penerapan PSAK No.46 

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap perubahan  Laba Bersih” maka 

terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu :  

 

1. Variabel Independen  

 Penerapan PSAK No.46  sebagai variabel independen (varibel X) 

 

2. Variabel Dependen  

 Perubahan Laba bersih sebagai Variabel Dependen (variabel Y) 

 

 Kedua variabel ini merupakan variabel kuantitatif yang diukur dengan 

menggunakan alat bantu berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan 

Laba Rugi 2002-2005 yang diperoleh dari  BEI ITB (KSEP ITB) 

 Rancangan hipotesis ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (Ho) yaitu suatu hipotesis 

yang umunya diformulasikan unuk ditolak dan hipotesis alterbatif (Ha) yang 

merupakan hipotesis penelitian dari penulis. Ho dan Ha tersebut dinyatakan 

sebagai berikut :  

 

Ho :   PSAK No 46 tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

 terhadap perubahan laba bersih 

 

Ha : PSAK No 46 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

 terhadap perubahan laba bersih 

 

 

 

 

 

 



 

  1.7 Lokasi dan Waktu penelitian  

 Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pojok BEI ITB (KSEP ITB) yang 

bertempat di Jl. Ganesha No.10 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada 3 

Agustus 2008.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


