BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pengertian Analisis
Terdapat beberapa pengertian analisis yaitu sebagai berikut :
1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia
“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-

bagiannya dan penelahannya bagian itu sendiri, serta hubungan antara
bagian untuk memperoleh pengertian yang taat dan pemahaman arti
keseluruhan yang penuh”.
2. Menurut Lexy

J.M dalam bukunya yang berjudul metodologi

penelitian kualitatif (2000: 103 ) adalah sebagai berikut :
“Proses mengorganisasi dan mengurutkan data dalam pola, kategori
dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang akhirnya diangkat menjadi teori
substantive”.
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah
kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau
komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian
hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.

2.2

PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

2.2.1 Tujuan dari PSAK No.46
Tujuan dari dikeluarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak
Penghasilan yang dikutipkan Tulis S Meliala.Akt. dalam bukunya Akuntansi
Pajak Penghasilan (2002 ; 133), tujuan disahkannya PSAK No.46 adalah sebagai
berikut:
1. Mengatur

perlakuan

pajak

penghasilan,

yaitu

bagaimana

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak periode berjalan dan
periode mendatang berkaitan dengan perbedaan temporer yang terjadi.

2. Mengharuskan adannya pengakuan terhadap “future tax effects”, yaitu
dengan mengakui adannya aktiva pajak tanggguhan (Deferred Tax AssetsDTA), kewajiban pajak tangguhan (Deferred Tax Liabilities – DTL) serta
pengakuan “future tax effects” atas kompensasi kerugian fiskal yang
belum digunakan (unused tax lose carryforward).
3. Mengatur penyajian PPh pada laporan keuangan.pendekatan yang
diterapkan dalam PSAK No.46 adalah pendekatan neraca (balance sheet
liability method). Untuk dapat memahami pendekatan neraca, perlu
dipahami 2 jenis perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan
komersial dan fiskal yaitu perbedaan tetap (Permanent differences) dan
perbedaan waktu / sementara (temporary/timing differences).

2.2.2 Terminologi Yang Digunakan Dalam PSAk No.46
Dalam PSAK No. 46 terdapat pengertian istilah baru yang digunakan
antara lain :
1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak
perusahaan
2. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final,
yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan
penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan
dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat
tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan,
transaksi, atau usaha tertentu.
3. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum
dikurangi beban pajak.
4. Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi
Pajak (Tax Loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan
pajak penghasilan.

5. Beban Pajak (Tax Expenses) atau Penghasilan Pajak (Tax Income)
adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan
(deffered tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi
pada satu periode.
6. Pajak Kini (Current Tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang
(payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
7. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) adalah jumlah
pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai
akibat adannya perbedaan temporer kena pajak.
8. Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) adalah jumlah pajak
penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai
akibat adannya :
1.) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan
2.) Sisa kompensasi kerugian.
9. Perbedaan Temporer (Temporary Differences) adalah antara jumlah
tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat
berupa.
1.) Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences)
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena
pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode
mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered)
atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled) atau
2.) Perbedaan
temporary

temporer
differences)

yang

boleh

adalah

dikurangkan

perbedaan

(deductible

temporer

yang

menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible
amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada
saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat
kewajiban tersebut dilunasi (settled)
10. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva atau Kewajiban adalah nilai
aktiva

atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak

dalam penghitungan laba fiskal.

11. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal pajak yang dapat berupa :
1.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.
2.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumah pajak yang
telah ditetapkan.
3.) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah suatu keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.
4.) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
12. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda

2.3

Akuntansi Pajak Penghasilan Menuut Ketentuan PSAK No.46
Untuk kepentingan akuntansi, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu

tahun perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan
PSAK, yang disebut sebagai laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk
kepentingan perpajakan yaitu untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang
atas wajib pajak, kita mengenal adannya laporan fiskal yang disusun dan disajikan
selain berdasarkan PSAK juga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan fiskal disusun dengan cara
melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
akibat adannya perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara Undangundang Perpajakan dan PSAK.
PSAK No.46 merupakan “jembatan” atas perbedaan yang terjadi antara
laporan keuangan komersial (berdasarkan PSAK) dan laporan keuangan fiskal
(untuk kepentingan perpajakan) dimana laporan keuangan fiskal disusun dengan
cara melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan
komersial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku akibat adannya perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara
Undang-undang Perpajakan dan PSAK. Inti dari PSAK 46 mengharuskan
perusahaan untuk mengakui adannya future tax effects (konsekuensi pajak di masa
mendatang) yang diakibatkan oleh adannya perbedaan temporer dan rugi fiskal
yang dapat dikompensasikan sesuai prinsip akrual, sedangkan untuk perbedaan
tetap tidak diperhitungkan karena tidak memiliki future tax effects.
Di lain pihak kelompok kedua menyatakan perlu adannya alokasi pajak
penghasilan atas perbedaan-perbedaan tersebut seperti yang dikutipkan Schroeder
dan Clark dalam buku Accounting Theory : text and reading (1995-464)
dengan argumen-argumen sebagai berikut :
1. Pajak Penghasilan berasal dari transaksi dan kejadian yang terjadi
akibatnya, beban Pajak Penghasilan harus berdasarkan hasil dari transaksi
atau kejadian yang dimasukkan dalam laba akuntansi keuangan.
2. Pajak penghasilan adalah beban dalam melakukan usaha dan seharusnya
memasukkan konsep akrual, penangguhan dan estimasi yang sama yang
diterapkan terhadap beban-beban lainnya.
3. Perbedaan waktu pengakuan beban dan pendapatan yang berakibat pada
perbedaan temporer akan berbalik dimasa depan. Perluasan usaha, bisnis
yang terus berkembang sehingga meningkatkan saldo aktiva dan
kewajiban. Aktiva lama diterima, kewajiban lama dilunasi yang baru
menggantikan. Pajak lama diterima kewajiban lama dilunasi dan yang baru
mengantikan. Pajak tangguhan pun bertambah dalam cara yang sama.

4. Alokasi pajak Interperiode membuat net income perusahaan lebih berguna
sebagai dasar pengukuran long-term earning power dan mencegah
adannya periodik yang berasal dari peraturan pajak penghasilan.
5. Non alokasi atas beban pajak penghasilan menyulitkan prediksi arus kas
masa depan. Contohnya, arus kas masuk masa depan perusahaan dari
pelunasan penjualan cicilan bisanya akan di saling hapuskan oleh arus kas
keluar untuk pajak
6. Business entity diharapkan untuk berkelanjutan dalam going-concern basis
dan pajak penghasilan yang ditangguhkan akhirnya akan dilunasi.
7. Pengakuan atas pajak tangguhan diperlukan untuk melaporkan pajak yang
dimasa depan diharapkan dilunasi atau dipulihkan karena perlakuan tax
return untuk berbagai item berbeda dengan pelakuan dalam laporan
keuangan.
Pada akhirnya, argumen mengenai metode alokasi pajak interperiodelah yang
lebih tepat lalu muncul dua konsep berkenaan dengan masalah pengalokasian itu
sendiri. Konsep tersebut adalah comprehensive basis dan partial basis. Dalam
Comprehensive allocation, beban Pajak penghasilan yang dilaporkan dalam 1
periode akuntansi dipengaruhi oleh semua transaksi dan kejadian yang termasuk
ke dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak pada periode yang
bersangkutan. Comprehensive allocation berakibat pada penyertaan konsekuansi
pajak dari semua perbedaan.temporer yang terdapat dalam aktiva dan kewajiban
Pajak tangguhan.
Sebaliknya dalam parsial akuntansi tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan
temporer yang diharapkan tidak terbalik (reveris) di masa depan. Akibatnya
pengakuan Pajak Penghasilan tangguhan dianggap tidak tepat untuk perbedaan
temporer yang pasti akan selalu ada dan akan menimbulkan perbedaan di masa
depan yang nantinya akan saling hapus (offset) perbedaan yang berbalik,
mengakibatkan penundaan yang tidak terbatas dari konsekuensi pajak tangguhan.
Jadi perbedaan temporer tidak jauh berbeda dengan perbedaan tetap. Selain itu,
konsep ini juga berpendapat bahwa beban pajak yang dilaporkan pada suatu
periode harus sama dengan pajak yang terutang pada periode tesebut.

2.3.1 Metode Alokasi Pajak Interperiode
1. Defered Method (Metode Pajak Tangguhan)
Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka akan terdapat
semacam tabungan pajak penghasilan, karena Penghasilan Sebelum Pajak lebih
besar dari Penghasilan Kena Pajak yang akan terlihat sebagai kredit pajak
tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan temporer terpulihkan,
akan terjadi penurunan beban pajaknya.
Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak
tangguhan cenderung kepada besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif
pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer
tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila terjadi
perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adannya pengenaan pajak
baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung
tersebut.
2. Liability Method (metode Kewajiban)
Metode ini (liability method) memperhitungkan bahwa jumlah pajak
penghasilan yang akan dibayar pada saat perbedaan temporer terpulihkan, dicatat
sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan. Kewajiban tersebut akan berkurang
pada periode mendatang, pada saat pajak penghasilan terutang lebih besar dari
beban pajaknya.
Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan liability method, lebih
ditekankan kepada berapa besar pajak

penghasilan yang akan dibayar pada

periode mendatang. Tarif pajak yang digunakan untuk perhitungan pajak
tangguhan terpulihkan didasarkan kepada tarif pajak yang efektif pada saat
terpulihkan tersebut terjadi.
Agar konsisten dengan kewajiban jangka panjang lainnya, perhitungan
pajak tangguhan dengan menggunakan liability method seharusnya menggunakan
metode nilai tunai (present value) terhadap perkiraan pengeluaran kas yang akan
datang untuk keperluan perhitungan pajak tangguhannya.

3. Net-of-tax Method (Metode Pajak Neto)
Metode ini (net-of-tax Method) memperhitungkan efek pajak yang muncul
pada saat terjadinya perbedaan temporer, baik perhitungannya dengan
menggunakan metode pajak tangguhan maupun perhitungan didasarkan pada
liability method. Efek pajak tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap
nilai individu asset atau kewajiban yang bersangkutan yang dikaitkan dengan
penghasilan atau beban.

2.4

Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.4.1 Pengertian pajak
Beberapa pakar dibidang perpajakan telah mengemukakan definisi pajak
yang berbeda-beda, namun demikian dari beberapa definisi yang penulis sajikan
dibawah ini, pada dasarnya menggandung pengertian yang sama seperti dalam
ciri-ciri atau unsur-unsur. Pengertian pajak seperti definisi yang dikemukakan
oleh Prof.Dr.P.J.Adriani yang telah diterjemahkan R.santoso Brotodiharjo
dalam buku “pengantar ilmu hukum pajak” (1991; 2)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang waib membayarkan menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran

umum

berhubung

tugas

Negara

untuk

menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi ini lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak,
sedangkan pajak masih mempuyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur
.Pengertian pajak menurut Prof Dr H.Rocmat Soemitro SH. Dalam bukunya
“dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan”(1990;5) sebagaimana
dikutip oleh waluyo (2003;5) adalah sebagai berikut :

“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

2.4.2 Pajak Penghasilan
Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentng Pajak Penghasilan (PPh) berlaku
sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang no.17 tahun 2000.
Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.
Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek, serta cara menghitung
dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih
memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.
Undang-undang PPh menganut asas materil, artinya penentuan mengenai
pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

2.4.3 Subjek Pajak
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditujukan oleh Undang-undang
untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai
berikut:
1. Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataupun di Luar Indonesia.
2. Warisan

yang

menggantikan

belum

terbagi

sebagai

satu

kesatuan,

yang berhak

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek
pajak pengganti mengantikan mereka yang berhak yaitu ahli

waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi
sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan
pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan dapat
dilaksanakan.
3. Badan
Pengertian badan mengacu pada undang-undang KUP, bahwa
badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Nrgara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apa pun. Firma, kongsi,Dan Pensiun,
Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik
atau Organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan
badan lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk
usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek
pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Perlakuan
perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.
Pengenaan pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini
mempuyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk pengertian
badan.
Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah :
1. Badan perwakilan Negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat
bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan
atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbale balik;
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh
Menteri Keungan dengan syarat : Indonesia menjadi anggota
organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain untuk memperoleh penhasilan dari Indonesia
selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota.
penjabat-penjabat perwakilan organisasi Internasional yang
ditetapkan oleh Menteri Keungan denan syarat bukan warga
Negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun
Yang termasuk objek pajak adalah :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk :
1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal;
2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan
badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota;
3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan

kembali

pembayaran

pajak

yang

telah

dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
Yang termasuk objek pajak bersifat Final adalah :
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan
dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu
lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang
berhak;

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunanlurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaanmodal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan
atau kenikmatan dari Wajib Pajak atauPemerintah;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan UsahaMilik
Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempatkedudukan di Indonesia dengan
syarat :
1.) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2.) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen,

kepemilikan

saham

pada

badan

yang

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh

lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif di luar kepemilikansaham
tersebut;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik
yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang
tertentu

yang

ditetapkan

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan
reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian
perusahaan atau pemberian ijin usaha;
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
1.) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
2.) sahamnya tidak diperdagangkan di bur bursa efek di
Indonesia.

2.4.5 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak :
1. Tarif sebanding / proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contohnya : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean
akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contohnya : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan Bilyet giro
dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00
3. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikena pajak semakin besar.
Contohnya : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan
1.) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif
Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00

5%

Di atas Rp25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00

10%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00

15%

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00

25%

Di atas Rp 200.000.000,00

35%

2.) Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif
Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

10%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00

15%

Di atas Rp 100.000.000,00

30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :
(2) Tarif progresif

: kenaikan persentase semakin besar

(3) Tarif Progresif tetap

: kenaikan persentase tetap

(4) Tarif Progresif degresif

: kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian , tarif pajak me4nurut pasal 17 Undang-undang
Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif.
4. Tarif degresif
Persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.

2.5

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Ke Laporan Keuangan
Fiskal
Perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum

Pajak dan

Penghasilan Kena Pajak, disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan
waktu. Perbedaan permanen tidak memerlukan prosedur Alokasi Pajak
Penghasilan Interperiode, sedangkan perbedaan waktu memerlukan Alokasi Pajak
Penghasilan Interperiode, akibatnya adannya counterbalance pada akhir suatu
periode. Hubungan antara perbedaan permanen dan perbedaan waktu pada
Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode serta metode tangguhan yang digunakan
di PSAK No.46

2.5.1 Pengertian Rekonsiliasi
Dalam

praktik

di

Indonesia,

pada

umunya

perusahaan

bisnis

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan menyusun laporan keuangan fiskal

yang berdasarkan ketententuan peraturan perundang-undang perpajakan secara
ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi.
Rekonsiliasi itu sendiri merupakan penyesuain antara laporan keungan
komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan
perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang
dapat terlihat pada tampilan berikut ini :
Gambar 2.1
Proses Rekonsiliasi

REKONSILIASI

menyesuaikan
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Melalui
Perebedaan permanen & Perbedaan temporer
(Koreksi Fiskal Positif & Negatif)

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Merupakan data untuk pengisian
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan
keuangan fiskal yang merupakan data yang akan dimasukkan dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Badan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi,
disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, tahun pajak atau tahun
buku, metode akunting yang digunakan dan doktrin serta konsep yang menjadi
acuannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi
pajak dan akuntansi keuangan.
Laporan

Keuangan

komersial

yang

pada

dasarnya

tidak

harus

mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun, di lain
pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak, Wajib mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian
Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya bersumber
dari laporan keuangan komersial tersebut dan dapat dipastikan bahwa antara
laporan keuangan komersial yang mengacu kepada Standar Akuntansi keuangan
dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu kepada Ketentuan
Peraturan perundang-undangan Perpajakan, terdapat perbedaan yang signifikan.
Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undang perpajakan, dilakukan dengan menyusun suatu
rekonsiliasi dengan urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut :
1. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undang perpajakan.
2. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan
pengalokasian yang dilakukan oeleh perusahaan.
3. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
4. Susun rekonsiliasi biaya opersional.
5. Susun rekonsiliasi pendapatan / beban lain-lain
6. Susun rekonsiliasi Laba / Rugi, yang dihimpun dari jumlah-jumlah akhir
masing-masing rekonsiliasi.

2.6

Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer
Hubungan antara Penghasilan Sebelum Pajak menurut pembukuan (pretax

Accounting Income) dengan Penghasilan Kena Pajak (taxable Income) dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.2
Hubungan antara Penghasilan Sebelum Pajak (pretax Accounting Income)
dengan Penghasilan Kena Pajak (taxable Income)

PENGHASILAN SEBELUM PAJAK
(menurut pembukuan)
(PRETAX ACCOUNTING INCOME)

PERBEDAAN PERMANEN
KOREKSI FISKAL
POSITIF & NEGATIF

PERBEDAAN TEMPORER
KOREKSI FISKAL
POSITIF &NEGATIF

Undang-undang,umunya
bersumber dari :
Pasal 4 ayat (3)
Pasal 9 ayat (1) dan (2)
Pasal 18
Peraturan pemerintah
Keputusan Menteri keuangan
edaran
Keputusan/surat
Direktur Jenderal Pajak

Undang-undang
umunya
bersumbe dari :
Pasal 6 ayat (1) huruf h
Pasal 10 ayat (6)
Pasal 11 dan pasal 11 A
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan/Surat
Edaran
Direktur Jenderal Pajak

PENGHASILAN KENA PAJAK
(TAXABLE INCOME)

Pengurangan Yang Diperkenankan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri

dan

Bentuk Usaha Tetap
Undang-undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 Pasal 6 menyebutkan :
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi :
1. Beban

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan, termasukbeban pembelian bahan, berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa termasuk upah,gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentukuang,
bunga, sewa, royalti, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah,
piutangnyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, beban
administrasi, dan pajakkecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasiatas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
beban lain yang mempunyaimanfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
menterikeuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki
dan digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, danmemlihara penghasilan.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
6. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki
dan digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, danmemlihara penghasilan.
7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia
8. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

Kompensasi Kerugian
Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000, menyebutkan :
“apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di dapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima)
tahun.”
Pengeluaran yang tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya
Undang-undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 Pasal 9, Menyebutkan :
Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen,termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegangpolis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.
2. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegangsaham, sekutu atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan
piutang taktertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha
dengan hak opsi, cadanganuntuk usaha asuransi, dan cadangan
biaya reklamasi untuk usaha pertambanganyang ketentuan dan
syaratnya ditentukan oleh menteri keuangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna,dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib
pajak orang pribadi, kecuali jikadibayar oleh pemberi kerja dan
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagiwajib pajak yang
bersangkutan

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
penggantianatau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
kecuali yang berkaitandengan pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan dengan keputusan menterikeuanga
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimanadimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib
pajak atauorang yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau
perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan
pelaksanaanperaturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.6.1 Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences)
Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dengan prinsip
akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanent.
Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh
kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang
menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian. Perbedaan
permanen tersebut dapat berbentuk:
1. Penghasilan

tertentu,

baik

sebagian

maupun

seluruhnya

dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya
dibebaskan dari pembayaran pajak
3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau
pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib
pajak tertentu.

Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut :
1. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi
akuntansi pajak penghasilan tersebut bukan merupkan penghasilan
(tidak objek pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan
pengenaan pajaknya.
2. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi
akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dikurangkan sebagai
biaya.
3. Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi
akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai
biaya.
4. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara
khusus terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pada umumnya perbedaan
permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda, terkait degan rekognisi
penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat pada :
1. pasal 4 ayat (3)
2. pasal 9 ayat (1) dan (2)
3. pasal 18

2.6.2 Perbedaan Sementara (Temporary differences)
Definisi

menurut PSAK No.46 paragraf 07, perbedaan temporer di

definisikan sebagai berikut :
“Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan
antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan
pajaknya.”
Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu
pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang

mengakibatkan adannya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban.
Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (counter
balance) dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut. Perbedaan
tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok :
1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan merupakan penghasilan yang diterima di muka.
3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat
dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan
merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka.
4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat
dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan
merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

Pasal-pasal yang terkait dengan perbedaan waktu tersebut, adalah :
1. pasal 6 ayat (1) huruf (h)
2. pasal 10 ayat (6)
3. pasal 11 dan pasal 11 A

Perbedaan sementara (temporary difference) yang akan menghasilkan
jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva yang terkait
dipulihkan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara kena pajak (taxable
temporary differences); sementara perbedaan sementara yang akan menghasilkan
jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika hutang
terkait diselesaikan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara yang dapat
dikurangkan (deductible temporary difference).

2.6.2.1

Perbedaan Temporer Kena Pajak
Perbedaan Temporer Kena Pajak (taxable temporary differences) adalah

perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (taxable amount)
untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva
dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (setlled)
Apabila taxable temporary differences dikalikan dengan tarif PPh (pasal 17),
maka akan terdapat future tax liability yang sama dengan deferred tax liability.

2.6.2.2

Perbedaan Temporer yang dapat dikurangkan
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary

differences) adalah pebedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang
boleh dikurangkan (deductible amount) untuk perhitungan laba fiskal periode
mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat
kewajiban tersebut dilunasi (setlled). Apabila (deductible temporary differences)
dikalikan denga Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat future tax refundable.
Jumlah future tax refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang
dikalikan dengan tarif PPh (pasal 17), merupakan jumlah deferd tax asset.

2.7

Pengakuan Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan

merupakan pengakuan atas future tax effect

yang

timbuk karena
1. sebagi akibat transaksi atau peristiwa ekonomi yang tela dicatat dalam
laporan keuangan dengan SPT 1771
2. Dri kompensasi kerugian yang belum digunakan.
Pengakuan aktiva dan kewaiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta
adannya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewaiban yang
mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih besar atau
lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai pemulihan aktiva atau
pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuansi pajak.
Berdasarkan

teori

akuntansi,

aktiva

didefinisikan

sebagai

suatu

kemungkinan akan adannya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang

diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau
keadian pada masa lalu. Suatu rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan
merupakan suatu contoh kemungkinan adannya manfaat ekonomi pada masa yang
akan datang yan akan mengurangi beban pajak, sehingga dapat diakui sebagai
suatu aktiva pajak tangguhan.
Kewajiban

didefinisikan

sebagai

suatu

kemungkinan

adannya

pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban
masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva keada entitas-entitas lain
sebagai akibat kejadian masa lalu. Jika beban depresiasi aktiva tetap yang diakui
secara fiskal lebih besar daripada beban depresiasi aktiva tetap yang diakui secara
komersial sebagai akibat adannya perbedaan metode penyusutan, maka selisih
tersebut akan mengakibatkan adannya pengakuan beban pajak yang lebih besar
secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan
menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.
Secara teknis, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan
terhadap rugi fiskal yang masih dapat dkmpensasikan dan beda waktu (temporary
difference) anatara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal yang
dikenakan pajak dikalikan dengan tariff pajak yang berlaku.
Perlakuan akuntansi menyangkut efek suatu transaksi, kejadian, atau keadaan
terhadap pajak kini dan pajak tangguhan harus proporsionl atau selaras dengan
pelakuan akuntansi terhadap transaksi, kejadian, atau keadaan itu sendiri; yang
secara garis besar dikemukakan sebagai berikut :
1. Konsekuensi pajak dari suatu transaksi, kejadian, atau keadaan yang
berakibat pada bertambah atau berkurang aktiva atau kewajiban karena
adannya penghasilan dan keuntungan yang direalisasikan, atau adannya
beban dan kerugian yang terjadi harus diakui dan disajikan di dalam
laporan Laba-Rugi.
2. Konsekuensi pajak dari transaksi, kejadian, atau keadaan yang berakibat
pada bertambah atau berkurangnya aktiva dan/atau kewajiban, tetapi tidak
mengakibatkan timbulnya penghasilan dan keuntungan atau terjadinya

beban dan kerugian harus dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke
rekening Ekuitas.

2.7.1 Kewajiban pajak Tangguhan (deferred tax liabilities)
Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah konsekuensi
pajak yang ditangguhkan yang disebabkan ole perbedaan sementara kena pajak.
Dengan kata lain, kewajiban pajak yang ditangguhkan menunukan kenaikan
hutang pajak ditahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara
kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan
Perbedaan temporer kena pajak timbul sebagai akibat dari :
1. Pemulihan suatu aktiva yang terkait dengan penghasilan atau keuntungan,
yang akan dikenakan atau terutang pajak dalam periode setelah
pengakuannya sebagai elemen laba rugi akuntansi
2. Pemulihan suatu aktiva yang terkait dengan biaya atau kerugian, yang
dapat dikurangkan atau diakui sebagai biaya fiskal dalam periode sebelum
pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi. Semua perbedaan
temporer kena pajak (taxable temporary differences) harus diakui sebagai
kewajiban pajak tangguhan, kecuali untuk perbedaan yang timbul dari :
1) Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan atau diperlakukan sebagai biaya untuk tujuan fiscal
atau
2) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suau transaksi
(1) yang bukan merupakan transaksi pengabungan usaha
(2) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba
fiskal.
Perbedaan temporer kena pajak timbul karena nilai tercatat suatu aktiva
lebih besar dari dasar pengenaan pajak DPP-nya, atau nilai tercatat suatu
kewajiban lebih rendah dari dasar pengenaan pajak DPP-nya; sehingga manfaat
ekonomi yang terkena pajak melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk
tujuan fiskal. Pada saat nilai tercatat timbulnya beban atau kewajiban pajak.

Beban atau kewajiban pajak periode mendatang tersebut kewajiban pajak
tangguhan.

2.7.2 Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah konsekuensi pajak
yang ditangguhan akibat adannya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan.
Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhan menunjukan kenaikan pajak
yang dapat diminta kembali (atau dihemat) di tahun-tahun mendatang sebagai
akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada akhir
tahun berjalan.
Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan timbul sebagi akibat
dari :
1. Pelunasan suatu kewajiban yang terkait dengan biaya atau kerugian, yang
dikurangkan dari penghasilan bruto atau diakui sebagai biaya fiskal dalam
periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi dan
2. Pelunasan suatu kewajiban yang terkait dengan penghasilan atau
keuntungan, yang akan dikenakan

atau terutang pajak dalam periode

sebelum pengakuannya sebagai elemen laba akuntansi. Semua perbedaan
temporer yang dapat dikurangkan (deductible temporary differences) harus
diakui sebagai aktiva pajak tanguhan, sepanjang besar kemungkinan efek
perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba
fiskal atau penghasilan kena pajak periode mendatang, kecuali untuk
perebedaan temporer yang dapat dikurangkan yang timbul dari :
1) Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan
sesuai

dengan

ketentuan

dalam

PSAK

No.22

(akuntansi

Penggabungan Usaha ), atau
2) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi :
(1) Yang bukan merupakan transaksi pengabungan usaha dan
(2) Tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba
fiskal.

Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan timbul karena nilai tercatat
suatu kewajiban lebih besar dari dasar pengenaan pajak-DPP nya, atau nilai
tercatat suatu aktiva lebih rendah dari dasar pengenaan pajak-DPP nya sehingga
akan diperoleh manfaat ekonomi berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan
dalam periode mendatang. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan
terealisasikan dalam bentuk pengurangan tehadap laba fiskal, sehingga
mengurangi beban pajak penghasilan periode mendatang. Manfaat ekonomi
berupa laba fiskal periode mendatang demikian disebut aktiva pajak tangguhan.
Manfaat ekonomi berupa pengurang penghasilan kena pajak (PKP) atau
laba fiskal periode mendatang juga bisa jadi akan didadapat, apabila perusahaan
masih mempunyai saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan. Oleh karena
itu, apabila besar kemungkinan penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal
periode mendatang memadai untuk dikompensasi maka saldo rugi fiskal yang
belum dikompensasi harus juga diakui sebagai aktiva pajak tangguhan.

2.8

Penyajian Dalam laporan Keuangan
Penyajian yang tepat pajak penghasilan dalam laporan keuangan akan di

ilustrasikan berikut ini.

2.8.1 Penyajian Dalam Neraca
Aktiva pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak
tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikaikan sebagai jumlah
lancar netto (net current amount) dan jumlah tidak lancarnya neto (net noncurrent
amount) dan jumlah tidak lancar neto (net noncurrent amount). Masing-masing
aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diklasifikasikan
aktiva atau kewajiban yang dilaan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan.
Keterkaitan dianggap ada apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang
akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya.
Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan asset atau kewajiban
yang spesifik, maka klasifikasikannya apakah termasuk akun lancar atau akun

tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas
perbedaan temporer tersebut :
1. Apabila pemulihan diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang,
maka diklasifikasikan sebagai akun lancar tetapi
2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari
setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.
Sebelum disajikan di Neraca antara aktiva pajak tanguhan dengan kewajiban
pajak tanguhan dilakukan offset (saling menghapus) terlebih dahulu sehingga
akan menghasilkan (1) net current atau (2) net non current, dengan catatan,
antara akun lancar (current account) akun tidak lancar (noncurrent account) tidak
dapat saling menghapus. Begitu pula halnya antara akun lancar dengan akun tidak
lancar juga tidak dapat saling menghapus yang disebabkan oleh komponen
pembayaran pajak atau oleh yurisdiksi pajak, misalnya pajak pusat dan pajak
daerah, karena saling menghapus tersebut dilarang terkecuali. Ada ketentuan lain
yang mengatur.
Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan yang terikat dengan jumlah
transaksi yang cukup besar, akan menaikkan pula jumlah pajak tangguhannya.
Saldo yang terdapat pada akun pajak tangguhan harus dianalisa dan
diklasifikasikan di neraca dalam dua kategori pertama sebagai jumlah net current.
Prosedur tersebut dapat diikhtisarkan sebagi berikut :
1. Klasifikasikan jumlah tersebut sebagai current atau non current. Apabila
terdapat keterkaitan dengan aktiva atau kewajiban yang spesifik, jumlah
tersebut hendaknya diklasifikasikan dengan cara yang sama dengan aktiva
atau kewajiban yang terkait. Apabila tidak terdapat keterkaitan, maka
klasifikasikannya didasarkan kepada tanggal pemulihan yang diharapkan
dari perbedaan temporer tersebut.
2. Tetapkan jumlah net current dengan cara menjumlahkan berbagai-bagai
aktiva

pajak

tangguhan

dan

kewajiban

pajak

tangguhan

yang

diklasifikasikan sebagai current. Apabila hasil netonya menunjukkan
aktiva yang lebih besar, maka di neraca dicatat sebagai aktiva lancar
(current asset), sedangkan sebaliknya apabila hasilnya menunjukan

kewajiban yang lebih besar, maka di neraca dicatat sebagai kewajiban
lancar (current liability)
3. Tetapkan jumlah net non current dengan cara menjumlahkan berbagaibagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tanggguhan yang
diklasifikasikan sebagai non current. Apabila hasil netonya menunjukkan
aktiva yang lebih besar, maka di neraca dicatat sebagai aktiva tidak lancar
(non current assets), sedangkan sebaliknya apabila hasilnya menunjukan
kewajiban yang lebih besar, maka di neraca dicatat sebagai kewajiban
jangka panjang (long-term liability).

2.8.2 Penyajian Dalam Laporan Laba Rugi
Beban atau keuntungan pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan
laba rugi harus dipecah atas dua komponen :
1. Pajak kini (pajak penghasilan teutang)
2. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban
pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan
tarif).
Beban atau keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang
berlanjut, operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh
kumulatif perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya.
Pendekatan ini adalah semacam pendekatan alokasi pajak intraperiode. Dapat
ditambahkan, bahwa komponen-komponen yang signifikan yang terkait dengan
beban pajak yang diakibatkan oleh operasi yang berlanjut, dapat diungkapkan
sebagai berikut :
1. Beban atau kentungan pajak kini.
2. Beban atau keuntungan pajak tangguhan, terpisah dari komponen lain
yang tercatat berikut ini.
3. Kredit pajak investasi.
4. Bantuan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan
beban pajak penghasilan).

5. Keuntungan karena kompensasi kerugian (juga mengakibatkan
pengurangan beban pajak penghasilan).
6. Beban pajak yang dihasilkan dari alokasi keuntungan pajak tertentu,
baik terhadap modal yang disetor maupun menurunkan nilai goodwill
atau asset tidak berwujud non current lainnya dari entitas yang
bersangkutan.
7. Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atau asset pajak yang
ditaguhankan akibat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan
perpajakan atau perubahan status perusahaan yang bersangkutan.
8. Penyesuaian saldo penyisihan penilaian pada awal tahun akibat
perubahan keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan
terhadap kemampuan realisasi asset pajak tangguhan di masa-masa
yang akan datang.

Perhitungan seluruh beban pajak penghasilan didasarkan pada Penghasilan
Sebelum Pajak (Pretax Accounting Income) dalam laporan keuangan komersial
yang dikalikan dengan tarif orisinal, tidak termasuk perbedaan tetap (permanent
differences), dengan catatan bahwa perusahaan juga diminta untuk menyusun
rekonsiliasi (dengan persentase atau mata uang yang berlaku) antara beban pajak
yang berkenaan dengan operasi berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak
yang dikalikan dengan tarif yang juga terkait dengan operasi berkelanjutan.
Jumlah yang diperkirakan dan sifat dari setiap rekonsiliasi yang signifikan harus
diungkapkan.

2.9

Tinjauan Umum atas Laporan Laba Rugi
Pada umumnya Laporan Keuangan terbagi atas 4 macam , yaitu :
1. Laporan Laba Rugi (Income Statement)
2. Statement of Owner is Equity
3. Neraca (balance Sheet)
4. Laporan Arus Kas

2.9.1 Laporan Laba Rugi
Laporan laba Rugi (statement of Income atau Statement of Earning)
merupakan Laporan yang menilai keberhasilan operasi perusahaan dalam satu
periode yang telah ditentukan. Laporan laba Rugi menurut PSAK No.25 tentang
laba (rugi bersih untuk periode berjalan kesalahan mendasar dan perubahan
kebijakan akuntansi, merupakan laporan utama untuk atau melaporkan kinerja
dari suatu perusahaan selama 1 periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu
perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil
keputusan tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang
sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan
datang. Informasi tersebut juga sering kali digunakan untuk memperkirakan
kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan
dengan kas di masa yang akan datang.
Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun laporan laba
rugi yaitu :
1. Capital Maintanance Approve (change in Equity Approve)
pendekatan ini menghitung aktiva bersih atau nilai berdasarkan
penilaian tertentu (missal : biaya histories, arus kas yang
didiskontokan, biaya kini atau nilai pasar dan menilai pendapatan
dari perbedaan nilai modal (capital value) pada 2 titik yang
berbeda pada saat yang sama
2. Transaction Approve
Pendekatan ini menitikberatkan pada kegiatan yang terjadi pada
suatu periode terjadi. Pendapatan digolongkan berdasarkan
konsumen, lini produk atau fungsi berdasarkan kegiatan operasi
atau roh operasi, continued dan regular atau irregular.
Diantara dua pendekatan di atas yang lebih utama diaplikasikan oleh
pendekatan ke-2. sehingga laporan laba atau rugi dapat dibagi menjadi 4 elemen
utama, yaitu :

1. Penghasilan
Sebagai arus masuk atas peningkatan nilai asset dari suatu entty atau
penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama
periode tertentu yang berasal dari penyerahan/produksi barang, pemberian
jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama
perusahaan yang sedang berjalan.
2. Biaya
Sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban
atau kombinasi keduannya selama suatu periode yang disebabkan oleh
pengiriman barang pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan
kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.
3. Laba (gain)
Naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidential dan bukan
kegiatan utama entity dan dari transaksi kejadian lainnya yang
mempengaruhi entity selama satu periode kecuali yang berasal dari hasil
atau investasi dari pemilik.
4. Rugi (loss)
Turunya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan
kegiatan utama entity dan dari seluruh transaksi kejadian lainnya yang
mempengaruhi entity selama periode tertentu kecuali yang berasal dari
biaya atau pemberian kepada pemilik (prive).
2.9.2 Laba (Rugi) Bersih
Laba bersih adalah komponen yang dihitung paling akhir dan disajikan
sebelum pernyataan jumlah laba atau lembar saham mengimplikasikan jumlah
nominal kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Sofyan
Syarif Harahap :
1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang
akan diterima Negara
2. Untuk menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik
dan yang akan ditahan dalam perusahaan.

3. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan
investasi dan pengmabilan keputusan.
4. Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian
ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang.
5. Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
Dalam menetapkan laba atau rugi bersih unuk periode berjalan harus
mencakup semua unsur pendapatan beban yang diakui dalam suatu periode
dengan mengacu kepada PSAK No.25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode
berjalan kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi periode 07-08
adalah sebagai berikut :
07 Semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu
periode harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk
periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang
berlaku mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya.
08 Biasanya semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam
suatu periode tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk
periode tersebut, termasuk juga pos luar biasa dan dampak
perubahan estimasi akuntansi. Tetapi dalam keadaan tertentu
mungkin diperlukan untuk mengeluarkan unsur-unsur tertentu dari
laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Pernyataan ini
menyangkut dua kondisi tertentu: koreksi atas kesalahan yang
mendasar dan dampak perubahan kebijakan akuntansi.
Berkaitan dengan adannya PSAK No.46 tentang Akuntansi pajak
penghasilan yang berlaku pada atau setelah 1 january 1999, maka dengan masih
menuju kepada PSAK No.25 paragraf 62 -65 yang mengatur mengenai perubahan
kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut :
62 Suatu perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan sehubungan
dengan

penerapan

suatu

standar

akuntansi

keuangan

yang

diberlakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
masa transisi yang ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi
keuangan tersebut. Jika tidak ada ketentuan masa transisi dan untuk
semua perubahan kebijakan akuntansi yang lain, perubahan
kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan
perlakuan akuntansi dalam paragraf 63, 64 dan 65 dari Pernyataan
ini.
63 Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara
retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang
terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu
penyesuaian pada saldo laba awal periode {retained earnings), kecuali
jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi
komparatif

harus

dinyatakan

kembali,

kecuali

jika

untuk

melaksanakannya dianggap tidak praktis.
64 Perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara
prospektif jika jumlah penyesuaian terhadap saldo laba awal periode
(retained earnings) yang diwajibkan dalam paragraf 63 tidak dapat
ditentukan secara wajar.
65 Jika suatu perubahan kebijakan akuntansi mempunyai pengaruh
material terhadap periode sekarang atau sebelumnya atau mungkin
juga mempunyai pengaruh material terhadap periode berikutnya
perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut:
(a) alasan dilakukannya perubahan;
(b) jumlah penyesuaian periode berjalan dan periode sebelumnya;
(c) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum
periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan

(d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali
atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi
komparatif dianggap tidak praktis.
Mengingat dalam PSAK No.46 tidak diatur tentang masa transisi,
berarti penerapan PSAK No.46 harus dilakukan secara terus pektif karena
terjadi

perubahan kebijakan akuntansi. Dengan pemberlakuan PSAK

No.46. secara retrapektif berarti perlu dilakukan restatement terhadap
informasi komparatif dalam hal yang berkaian dengan penelitian ini adalah
laporan laba atau rugi untuk tahun 2004 yang dikomporasikan dengan
laporan laba atau rugi 3 tahun sebelumnya. Sehingga seoleh-oleh PSAK
No.46 ini telah diterapkan sejak tahun 2001
Sebelum menghitung laba bersih perusahaan, suatu laporan laba rugi dapat
disusun dengan 2 cara, yaitu dengan format single step atau multiple step. Belum
format single step semua pendapatan dan keuntungan yang diklasifikasian sebagai
operating items ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, diikuti dengan
semua beban dan kerugian operasi. perbedaan antara total pendapatan dan beban
akan menghasilkan pendapatan dari operasi (income from operation). Apabila
tidak ada kegiatan non operasi atau pos tidak biasa atau luar biasa, jumlah yang
didapat tadi dianggap sebagai laba atau rugi bersih perusahaan.
Apabila kita menggunakan format multiple step. Laporan laba rugi dibagi
menjadi beberapa bagian terpisah dan sub jumlah yang dihasilkan akan dilaporkan
dimana angka yang ditunjukan menggambarkan keterikatan profitabilitas yang
berbeda-beda.

