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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Aktiva Tetap Bukan Bangunan 

 Aktiva tetap bukan bangunan dapat diakui sebagai aktiva jika 

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aktiva dalam kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  

 Pengertian Aktiva Tetap Bukan Bangunan 

Pengertian aktiva tetap bukan bangunan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan dalam PSAK no 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:16.2) 

adalah: 

“Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam 
bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan 
dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 
rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun (dan nilainya besar).” 

 

 Pengelompokkan Aktiva Tetap Bukan Bangunan 

Menurut Kieso et al yang diterjemahan oleh Emil Salim (2001:407), 

aktiva tetap selain bangunan, tanah, dan pengembangan tanah adalah sebagai 

berikut: 

a. Kendaraan, seperti truk dan kendaraan dinas. 

b. Mesin (machinery), seperti mesin produksi pada pabrik dan mesin 

fotokopi pada kantor. 

c. Peralatan (equipment), seperti peralatan kantor dan peralatan pabrik. 

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat 

penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 kelompok 

yaitu harta berwujud bukan bangunan dan harta berwujud bangunan 

berdasarkan masa manfaatnya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Kelompok Harta Berwujud dan Masa Manfaatnya 

Kelompok Harta Berwujud 

I. Bukan Bangunan 

      Kelompok I 

      Kelompok II 

      Kelompok III 

      Kelompok VI      

Masa Manfaat 

 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

II.  Bangunan 

      Permanen  

      Tidak Permanen 

 

20 tahun  

10 tahun 

 Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman 

dalam pengelompokan harta tetap berwujud bukan bangunan, maka 

dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK 03/2002 tanggal 8 

April 2002 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan 

No.52000/KMK 04/2000 tanggal 14 Desember 2000 yang mengatur tentang 

pengelompokkan jenis-jenis harta berwujud berdasarkan masa manfaatnya 

yang tercantum dalam lampiran. 

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-07/PJ42/2002 

tanggal 8 Mei 2002 dikatakan bahwa mengenai perhitungan penyusutan atas 

komputer, scanner, printer, dan sejenisnya yang telah dimiliki dan 

dipergunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002 adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok 

II) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002 

b. Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok 

I) berlaku mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan 

sisa manfaat semula yang akan mengalami 

penyesuaian/percepatan secara otomatis. 
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 Penyusutan 

Peraturan Penyusutan Aktiva Tetap menurut Ketentuan Perundang-

Undangan Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 

tentang Pajak Penghasilan pasal 11. 

 Pengertian Penyusutan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2002:17.1), pengertian penyusutan adalah: 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 
disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Aktiva yang dapat 
disusutkan adalah aktiva yang: 

a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode 
akuntansi. 

b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 
c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam 

produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan 
dan tujuan administrasi. “ 

Didalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu dalam 

Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 

(2) menyatakan bahwa: 

“Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun 
tidak dibolehkan untuk dibiayakan sekaligus, melainkan dibiayakan 
menurut penyusutan / amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
11 atau pasal 11A.” 

 

 Karakteristik Aktiva Tetap yang Dapat Disusutkan. 

Aktiva tetap yang dapat disusutkan merupakan bagian signifikan 

aktiva perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan dapat berpengaruh secara 

signifikan dalam menentukan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. 

Aktiva tetap yang dapat disusutkan meliputi (Waluyo dan Wirawan, 

2005:122): 

a. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. 

b. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. 

c. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan. 
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 Menurut Suandy (2001:381), dasar untuk melakukan penyusutan 

harta berwujud adalah biaya perolehan jumlah tahun awal pajak ditambah 

dengan penambahan-penambahan dan dikurangi dengan pengurangan-

pengurangan. Penambahan aktiva dapat berupa pembelian, peningkatan 

kapasitas, perbaikan, atau penambahan lainnya. Menurut Suandy (2001:36), 

biaya perolehan terdiri dari harga, ongkos, dan pajak, terutama Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dikreditkan dengan pajak pengeluaran, 

maka untuk PPN tidak masuk dalam harga perolehan. Menurut Undang-

Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (5) 

dikatakan bahwa apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva 

tetap, maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah dilakukannya penilaian 

kembali aktiva tersebut. 

   Aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode dapat disusutkan. Untuk 

aktiva tidak berwujud, penyusutannya disebut amortisasi. Aktiva tetap 

kecuali tanah milik perusahaan mempunyai masa manfaat yang tidak 

terbatas dan biasanya tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat 

disusutkan. Namun, tanah yang memiliki  masa manfaat terbatas bagi 

perusahaan diperlakukan sebagai aktiva yang dapat disusutkan (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2002:17.4). 

 Menurut Meliala (2000:48), pengeluaran-pengeluaran untuk 

memperoleh hak milik termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak 

guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali dipakai (biaya  perolehan dari 

pihak ke-3 dan pengurusan hak-hak dari instansi yang berwenang) tidak 

boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam 

perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai 

tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh 

penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, 

perusahaan keramik, dan perusahaan batu bara. 
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 Metode dan Tarif Penyusutan 

Mulai tahun 1995, wajib pajak diperkenankan untuk memilih  metode 

penyusutan atas aktiva tetap bukan bangunan berdasarkan ketentuan 

Perundang-Undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat (1) dan 

(2), yaitu: 

a. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat 

yang diterapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau 

straight line method) 

b. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan 

tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun 

ganda atau double declining balance method). 

 

A. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

 Menurut Kieso et al (2005:524), metode penyusutan ini 

menggambarkan hubungan antara alokasi biaya dengan jangka waktu 

tertentu dan menetapkan biaya periodic sama besar sepanjang masa 

manfaat aktiva tetap. Metode penyusutan ini banyak digunakan karena 

kesederhanaannya. Terdapat tiga hal penting dalam metode garis 

lurus, yaitu: 

1. Biaya penyusutan adalah sama setiap tahun. 

2. Akumulasi penyusutan meningkat secara seragam. 

3. Nilai tercatat / nilai buku aktiva tetap menurun secara seragam 

sampai mencapai nilai sisa. 

Contoh penggunaan metode garis lurus (straight line method): 

Perusahaan X membeli 3 buah komputer (termasuk aktiva 

berwujud kelompok I) pada bulah Januari 2003 dengan harga 

perolehan sebesar Rp. 15.000.000,-. Masa manfaat dari mesin tersebut 

adalah 4(empat) tahun dengan tarif 25%, maka perhitungan 

penyusutannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Contoh Perhitungan Metode Garis Lurus 

Tahun Tarif Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Sisa  

Buku 

(Rp) 

0 

1 

2 

3 

4 

- 

2

5% 

2

5% 

2

5% 

2

5% 

- 

3.750.00

0 

3.750.00

0 

3.750.00

0 

3.750.00

0 

 

- 

3.750.000 

7.500.000 

11.250.00

0 

15.000.00

0 

 

15.000.00

0 

11.250.00

0 

7.500.000 

3.750.000 

- 

Biaya penyusutan setiap tahunnya sama, yaitu sebesar Rp. 

3.750.000,- sehingga akumulasi penyusutannya meningkat seragam 

dan nilai sisa aktiva menurun seragam pula. 

 

B. Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method) 

 Menurut Suandy (2001:32), metode penyusutan ini disebut juga 

penyusutan yang dipercepat (accelerated depreciation). Kieso et al 

(2005:524-525) mengatakan bahwa metode penyusutan ini 

memperhitungkan biaya penyusutan dengan jumlah yang besar untuk 

tahun-tahun awal dan akan berkurang untuk tahun-tahun berikutnya. 

Dengan mengasumsikan bahwa pada awal, aktiva berada pada kondisi 

paling efisien untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan 

menurunnya kemampuan ekonomis dari aktiva tersebut, sehingga 

biaya penyusutan juga akan semakin menurun. 
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 Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa dengan metode ini, 

besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggandakan persentase 

penyusutan berdasarkan metode garis lurus, dan pada akhir tahun 

terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan 

disusutkan seluruhnya. Contoh penggunaan metode saldo menurun 

ganda: 

Perusahaan X membeli 3 buah komputer (termasuk aktiva 

berwujud kelompok I) pada bulah Januari 2003 dengan harga 

perolehan sebesar Rp. 15.000.000,-. Masa manfaat dari mesin tersebut 

adalah 4(empat) tahun dengan tarif 25%, maka perhitungan 

penyusutannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Contoh Perhitungan Metode Saldo Menurun Ganda 

T

ahun 

T

arif 

Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulas

i Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Sisa 

Buku 

(Rp) 

0 

1 

2 

3 

4 

- 

5

0% 

5

0% 

5

0% 

5

0% 

- 

7.500.00

0 

3.750.00

0 

1.875.00

0 

1.875.00

0 

 

- 

7.500.000 

11.250.00

0 

13.125.00

0 

15.000.00

0 

 

15.000.00

0 

7.500.000 

3.750.000 

1.875.000 

- 

  

 Biaya penyusutan setiap tahunnya berbeda dan semakin 

menurun. Pada tahun ke 4, menurut akuntansi seharusnya biaya 

penyusutan sebesar Rp. 937.500,- (50% x Rp. 1.875.000,-) tetapi 
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menurut ketentuan perpajakan pada  tahun terakhir masa manfaat nilai 

sisa buku harus disusutkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 1.875.000,-. 

 

C. Metode Penyusutan menurut Perpajakan Modified Accelerated Cost 

Recovery System 

Metode penyusutan menurut perpajakan disebut Accelerated 

Cost Recovery System (ACRS) yang berlaku sejak tahun 1984 sampai 

dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1995 diubah menjadi 

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) yang diartikan 

sebagai Modifikasi Sistem Pengembalian Biaya Dipercepat. Menurut 

Dyckman et al yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo mengatakan 

bahwa sistem pemulihan biaya dipercepat yang dimodifikasi 

(MACRS) digunakan untuk pelaporan pajak, dan metode alternatif 

tertentu (seperti metode garis lurus) digunakan untuk pelaporan 

keuangan. Jumlah yang lebih besar dikurangkan untuk tujuan pajak 

dalam tahun-tahun awal umur aktiva, dan sebaliknya dalam tahun-

tahun akhirnya. Metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Harta berwujud perusahaan dibagi-bagi dalam kelompok bangunan 

dan bukan bangunan. Kelompok bangunan dipisahkan lagi antara 

kelompok bangunan yang sifatnya permanent dan bangunan tidak 

permanent, sedangkan kelompok bukan bangunan dirinci lagi atas 

kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Harta 

tidak berwujud hanya dibagi atas empat kelompok saja, yaitu 

kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 

2. Masing-masing kelompok harta berwujud tersebut ditetapkan pula 

masa manfaatnya, yaitu dimulai dengan masa manfaat 20 tahun 

untuk bangunan yang permanent dan 10 tahun untuk bangunan 

yang tidak permanent, sedangkan untuk yang bukan bangunan 

masa manfaatnya ditetapkan 4 tahun (kelompok 1), 8 tahun 

(kelompok 2), 16 tahun (kelompok 3), dan 20 tahun (kelompok 4). 



 

 17

Untuk harta tidak berwujud masa manfaatnya sama dengan masa 

manfaat harta berwujud yang bukan bangunan. 

3. Wajib pajak dapat memilih, apakah akan menggunakan metode 

garis lurus atau saldo ganda menurun tergantung pada kebijakan 

perusahaan, dengan catatan tarifnya pun telah ditetapkan sebagai 

berikut:           

 

 

 

 

Tabel 2.4 

Tarif Penyusutan Menurut Perpajakan 

Kelompok harta 

berwujud 

Tarif penyusutan 
Garis lurus Saldo menurun 

Bukan bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

25 % 

12.5 % 

6.25 % 

5 % 

 

50 % 

25 % 

12.5 % 

10 % 

Bangunan 

Permanen 

Tidak permanen 

 

5 % 

10 % 

 

- 

- 

 

Contoh penggunaan MACRS: 

Diasumsikan bahwa PT X (dalam tahun 1994 dan 1995, yaitu 

dua tahun pertama operasinya) mempunyai pendapatan sebesar Rp. 

100.000.000,- baik untuk tujuan pelaporan keuangan maupun pajak. 

Pada tahun 1994, PT X mempunyai beban sebesar Rp. 60.000.000,- 

untuk tujuan pelaporan keuangan, dan Rp. 72.000.000,- untuk tujuan 

pajak. Dan diasumsikan bahwa perbedaan ini muncul karena dalam 

tahun 1994 PT X memiliki sewa dibayar di muka untuk tahun 1995 
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sejumlah Rp. 12.000.000,- dan bahwa pengeluaran ini dapat 

dikurangkan untuk tujuan pajak dalam tahun 1994, dan diasumsikan 

pula bahwa tarif pajak penghasilan perseroan yang berlaku pada tahun 

1994 dan 1995 telah diketahui yaitu sebesar 30% dan 35 %. 

 Menurut Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan pasal 11 ayat (6), metode penyusutan untuk aktiva 

berwujud bukan bangunan yaitu dengan metode garis lurus (straight 

line method) atau metode saldo menurun ganda (double declining 

balance method). Wajib pajak mempunyai pilihan memakai salah satu 

metode penyusutan tersebut sepanjang dilaksanakan dengan taat asas 

atau konsisten. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang 

dipilih harus diterapkan terhadap seluruh sekelompok harta. Dengan 

demikian, tidak dapat misalnya terhadap kelompok I diterapkan 

metode saldo menurun ganda, sedangkan terhadap kelompok lainnya 

diterapkan saldo menurun ganda. Maka, penghitungan laba akuntansi 

sebelum pajak dan laba kena pajak untuk masing-masing tahun adalah 

sebagai berikut: 

 Laporan Keuangan SPT Pajak 
 1994 1995 1994 1995 
Pendapatan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
Beban 60,000,000 60,000,000 72,000,000 48,000,000 
Laba akuntansi 
sebelum pajak  40,000,000 40,000,000   

Laba kena pajak   28,000,000 52,000,000 
 

Perhitungan hutang pajak penghasilan untuk masing-masing 

tahun adalah sebagai berikut: 

 1994 1995 
Laba kena pajak 28,000,000 52,000,000 
Tarif pajak 30% 0,35 
Hutang pajak penghasilan 8,400,000 18,200,000 

 

Pada tahun 1994, PT X akan melaporkan suatu aktiva, yaitu 

sewa dibayar dimuka sejumlah Rp. 12.000.000,-. Akan tetapi, dasar 

pajaknya adalah nol karena jumlah Rp. 12.000.000,- itu dikurangkan 
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dalam menghitung laba kena pajak tahun 1994. Laporan keuangan 

1995 akan memperlakukan jumlah Rp. 12.000.000,- ini sebagai beban, 

tetapi SPT pajak tahun 1995 tidak dapat memasukkan jumlah ini 

sebagai pengurangan karena sudah dikurangkan dalam tahun 1994. 

sewa dibayar dimuka tersebut merupakan perbedaan sementara yang 

muncul pada tahun 1994 dan membalik pada tahun 1995. 

 Menurut Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan pasal 11 ayat (6), metode penyusutan untuk aktiva tetap 

bangunan hanya menggunakan 1 metode saja yaitu metode garis lurus. 

Dengn adanya dua metode penyusutan ini menimbulkan perbedaan 

tarif persentase penyusutan fiskal berdasarkan kelompok harta 

berwujud baik menurut metode garis lurus maupun metode saldo 

menurun ganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Berdasarkan 

Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Ganda. 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Tarif Penyusutan 

Metode Garis Lurus 

(Straight Line 

Method) 

Metode Saldo 

Menurun Ganda 

(Double Declining 

Balance Method) 

1. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

2. Bangunan 

Permanen 

Tidak Permanen 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

5% 

10% 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

 

- 

- 
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 Sistem penyusutan dilakukan dengan cara Group Depreciation 

Method, semua aktiva dikelompokkan menjadi empat golongan harta 

sesuai dengan masa manfaatnya. Sesuai dengan pembukuan wajib 

pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat 

disusutkan dalam 1 golongan (Suandy, 2001:33). 

 Penyusutan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sebelum awal 

tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, 

dan memelihara penghasilan, secara fiskal masih mempunyai sisa 

masa manfaat penyusutan dilakukan berdasarkan nilai sisa buku aktiva 

tetap yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, 

memelihara penghasilan atau telah habis masa manfaatnya secara 

fiskal sejak tahun 1995 tidak dapat disusutkan, maka nilai sisa buku 

yang masih ada dibiayakan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun 

1995 (Waluyo dan Wirawan, 2003:130). 

 Aktiva tetap yang dibeli sebelum tahun 1995 perlu 

dikelompokkan berdasarkan sisa manfaat pada awal tahun 1995 dari 

masing-masing harta tanpa memperhatikan jenisnya (Waluyo dan 

Wirawan, 2003:130). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur 

Jendral Pajak no.SE-49/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 yang 

diperbaharui dengan SE-49/PJ.4/1995 tanggal 31 Oktober 1995 

tentang penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun 

1995 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Penyusutan dan Amortisasi Atas Pengeluaran untuk Memperoleh 

Harta yang Masih Dimiliki dan Digunakan Pada Awal Tahun 1995 

Sisa Manfaat Kelompok 

2 sampai dengan 5 tahun 

7 sampai dengan 11 tahun 

lebih dari 13 tahun 

1 

2 

3 

Catatan: 
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1) Apabila sisa manfaat tinggal 1 (satu) tahun, maka disusutkan 

sekaligus. 

2) Apabila sisa manfaat berada di tengah-tengah kelompok, misalnya 

6 (enam) tahun, maka dapat memilih masuk ke dalam kelompok 1 

atai kelompok 2. 

Sumber : Surat Edaran Direktur Jendral Pajak no. SE-49/PJ.4/1995. 

 

 Saat Dimulainya Penyusutan 

Berbeda dengan Undang-Undang no.10 tahun 1994 yang mewajibkan 

penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran/perolehan dan 

dilakukan setahun penuh. Ketentuan perpajakan menurut Undang-Undang 

no.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat (3) dikatakan 

bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali 

untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai 

pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Perubahan ketentuan 

perpajakan ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan yang sering 

muncul antara peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

pasal 11 ayat (4) dikatakan bahwa dengan persetujuan Direktur Jendral 

Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan 

harta tersebut mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan dikaitkan dengan 

saat mulai berproduksi yang tidak dikaitkan dengan saat diterima atau 

diperolehnya penghasilan. Sebagai contoh: PT XYZ yang bergerak di bidang 

perkebunan kopi membeli traktor paa tahun 2003. Perusahaan mulai 

menghasilkan tahun 2004, maka dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, 

penyusutan dimulai pada tahun 2004. 

 

 Akuntansi Atas Penyusutan 
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 Menurut Kieso et al yang diterjemahkan oleh Emil Salim 

(2002:410), penyusutan merupakan sebuah proses alokasi bukan 

penilaian dan dilakukan dengan cara yang sistematis dan rasional. Sifat 

penyusutan adalah biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. 

Penyusutan aktiva tetap sebagai proses pengalokasian biaya aktiva 

berwujud selama aktiva tersebut digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan, dilakukan sesuai dengan prinsip the 

proper matching of cost against revenue : 

“… efforts (expenses) be matched with accomplishment 

(revenue), whenever it is reasonable and predictale to do so.” 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan dikatakan bahwa metode 

penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aktiva 

(the pattern in which the asset’s economic benefits are consumed by 

the enterprise) oleh perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2002:16.16). 

 Menurut Kieso at all yang diterjemahkan oleh Emil Salim 

(2001,520), pencatatan biaya penyusutan biasanya dilakukan pada 

akhir periode akuntansi melalui jurnal penyesuaian. Ayat jurnal 

penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun untuk biaya penyusutan 

adalah: 

  

  

 

Kedua akun diatas harus disertai dengan keterangan mengenai aktiva apa 

yang disusutkan, seperti: mesin, gedung, peralatan, dan sebagainya. Hal ini 

akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan (Financial Statement). 

Biaya penyusutan pada akhir tahun tidak mengkredit perkiraan aktiva, tetapi 

dibentuk suatu akun akumulasi penyusutan aktiva tetap yang sifatnya 

mengurangi nilai perolahan dari aktiva tetap yang bersangkutan, tetapi 

perkiraan aktiva tetap tidak berubah dan tetap menunjukkan nilai perolehan. 

Dengan demikian, ada 3 informasi yang dapat diberikan dalam neraca tentang 

dr: Biaya penyusutan – Aktiva Tetap  XXX 
cr:  Akumulasi Penyusutan – Aktiva Tetap XXX 
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aktiva tersebut yaitu mencakup nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan 

nilai sisa buku aktiva tetap. 

 Akun biaya penyusutan akan ditutup ke dalam akun Laporan Laba Rugi 

(Income Statement), sedangkan perkiraan akumulasi penyusutan akan disajikan 

dalam neraca (Balance Sheet) sebelah debit sebagai pengurang dari aktiva yang 

disusutkan. Posisi biaya penyusutan dalam laporan laba rugi tergantung pada 

jenis aktiva, misalnya untuk penyusutan mesin produksi maka biaya 

penyusutan ini menjadi komponen dalam biaya overhead pabrik, sedangkan 

untuk biaya penyusutan peralatan kantor akan dibiayakan pada biaya 

administrasi dan umum. 

 

 Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

 Definisi pajak menurut Soemitro seperti dikutip oleh Waluyo dan 

Wirawan (2005:2) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
(kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut 

di Indonesia. Berdasarkan pembagian jenis pajak menurut pembinaan 

berdasarkan kewenangan memungut, maka pajak penghasilan termasuk pajak 

pusat (negara atau umum) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di 

tangan pemerintah pusat. Berdasarkan pembagian pajak menurut sifatnya, 

maka pajak penghasilan termasuk pajak yang bersifat perorangan (subjektif) 

yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib 

pajak. 

Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang no.17 tahun 2000 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no.7 tahun 1983 yang 

diberlakukan per 1 Januari 2001 digunakan sebagai dasar hukum pemungutan 

pajak penghasilan. 
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2.3.2 Penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan Dibandingkan Standar 

Akuntansi Keuangan 

 Perusahaan membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan 

keuangan komersial yang pada dasarnya tidak mencerminkan seluruh 

pertimbangan yang menyangkut masalah perpajakan. Sedangkan perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan data laporan keuangan tersebut 

yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, yang biasa disebut laporan keuangan fiskal. Padahal laporan 

keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan 

laporan keuangan fiskal mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan, sehingga akan menghasilkan perbedaan yang cukup 

signifikan. 

Tabel 2.7 

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal 

Masa Manfaat 

1. Masa manfaat ditentukan aktiva 

berdasarkan taksiran umur 

ekonomis maupun umur teknis. 

2. Ditelaah ulang secara periodik. 

3. Nilai residu bisa diperhitungkan. 

Masa Manfaat 

1. Ditetapkan berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan. 

2. Nilai residu tidak diperhitungkan. 

Harga Perolehan 

1. Untuk pembelian menggunakan 

harga yang sesungguhnya. 

2. Untuk pertukaran aktiva tidak 

sejenis menggunakan harga wajar. 

3. Untuk pertukaran sejenis 

berdasarkan nilai buku aktiva yang 

dilepas. 

4. Aktiva sumbangan berdasarkan 

harga pasar. 

Harga Perolehan 

1. Untuk transaksi yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa 

berdasarkan harga yang 

sesungguhnya. 

2. Untuk transaksi yang mempunyai 

hubungan istimewa berdasarkan 

harga pasar. 

3. Untuk transaksi tukar menukar 

adalah berdasarkan harga pasar. 
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4. Dalam rangka likuidasi, 

peleburan, pemekaran atau 

penggabungan adalah harga pasar 

kecuali ditentukan lain oleh 

Menteri Keuangan. 

5. Revaluasi adalah sebesar nilai 

setelah revaluasi. 

Metode Penyusutan 

1. Garis lurus 

2. Jumlah angka tahun 

3. Saldo menurun/menurun ganda 

4. Metode jam jasa 

5. Unit produksi 

6. Anuitas 

7. Sistem persediaan 

8. Wajib Pajak dapat memilih salah 

satu metode yang dianggap sesuai 

asal diterapkan secara konsisten dan 

metode penyusutan harus ditelaah 

secara periodic. 

Metode Penyusutan 

1. Untuk aktiva tetap bangunan adalah 

garis lurus. 

2. Untuk aktiva tetap bukan bangunan 

Wajib Pajak dapat memilih garis 

lurus atau saldo menurun ganda asal 

diterapkan secara taat asas. 

Sistem Penyusutan 

1. Penyusutan secara individual 

kecuali untuk peralatan kecil (small 

tools), boleh secara golongan. 

 

Sistem Penyusutan 

1. Penyusutan individual 

2. Penyusutan gabungan/grup. 

 

Saat dimulainya penyusutan 

1. Saat perolehan 

2. Saat penyelesaian 

Saat dimulainya penyusutan 

1. Saat perolehan 

2. Dengan izin Menteri Keuangan 

dapat dilakukan pada penyelesaian 

atau tahun mulai menghasilkan. 

 

 Cara Menghitung dan Tarif Pajak Penghasilan 
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 Waluyo dan Wirawan (2005:62) mengatakan bahwa dasar yang digunakan 

untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang wajib pajak badan yaitu 

penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh dari penghasilan neto usaha (laba 

usaha) ditambah dengan penghasilan neto lainnya yang bersumber pada 

laporan keuangan perusahaan (Laporan Perhitungan Laba Rugi atau Profit and 

Loss Statement) setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan atau negatif, 

sehingga dapat diperoleh neto setelah koreksi. Penghasilan neto usaha adalah 

penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan termasuk kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan 

mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. 

Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, perlu dibedakan antara 

wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam 

negeri, terdapat 2 cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak 

sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan, yaitu dengan pembukuan atau 

pencatatan (norma perhitungan). Bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan 

kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan adalah sebesar 

penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. 

Tarif pajak menurut Waluyo dan Wirawan (2005:17) adalah persentase 

tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk menentukan 

besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak yang 

dikenakan pada pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia termasuk tarif 

pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Cara 

menghitung pajak penghasilan adalah: 

 

 

 Berdasarkan Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan 

pasal 17 ayat (1b), besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar 

Pajak Penghasilan Terutang = Tarif pajak X Penghasilan Kena Pajak 
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negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui 

suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) 

Di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) 

Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

10% (sepuluh persen) 

 

15% (lima belas persen) 

 

30% (tiga puluh persen) 

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 17 tahun 2000 

 Menurut Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

pasal 17 ayat (2) dikatakan bahwa dengan Pajak Penghasilan, tarif pajak 

tertinggi 30% dapat diubah setinggi-tingginya 25%. Ada pula tarif pajak 

khusus yang diterapkan dengan pajak penghasilan, biasanya ditujukan pada 

penghasilan tertentu. 

Contoh: Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Jumlah Penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri adalah 

sebesar Rp. 120.000.000,-. Maka pajak penghasilan terutang perusahaan 

yaitu: 

10% X Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- 

15% X Rp. 50.000.000,- = Rp. 7.500.000,- 

30% X Rp. 20.000.000,- = Rp. 6.000.000,- 

      Rp.18.500.000,- 

Untuk keperluan penerapan tarif pajak penghasilan, jumlah penghasilan 

kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya, 

diketahui penghasilan kena pajak sebesar Rp. 5.050.900,-. Untuk keperluan 

penerapan tarif pajak penghasilan, maka jumlah penghasilan kena pajak 
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tersebut dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh menjadi 

Rp.5.050.000,-. 

Menurut Kieso et al (2005:965), tujuan dari akuntansi untuk pajak 

penghasilan adalah: 

“ One objective of accounting for income taxes to recognize the amount of 
taxes payable or refundable for the current year.” 
“ A second objective is to recognize deffered tax liabilities and asset for the 
future tax consequences of events that have already been recognize in the 
financial tax returns.” 

Jadi, tujuan dari akuntansi untuk pajak penghasilan adalah selain untuk 

memperlihatkan jumlah hutang pajak atau pajak penghasilan yang dapat 

diperoleh kembali untuk tahun atau periode tersebut, juga untuk 

memperlihatkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan untuk konsekuensi 

pajak dimasa yang akan datang yang muncul pada laporan keuangan saat ini.  

Terdapat beberapa istilah yang akan digunakan dalam penerapan PSAK 

46 menurut paragraph 07 adalah sebagai berikut: 

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 dan hanya dikenakan 

terhadap penghasilan 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 expense) atau penghasilan pajak (tax income) 

adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan 
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(deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau 

rugi pada satu periode. 

6. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang 

(payable) atas pajak penghasilan kena pajak pada satu periode. 

7. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah 

pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang 

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

8. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak 

penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang 

sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

dan sisa kompensasi kerugian. 

9. Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan 

antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. 

10. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai 

aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat jendral Pajak 

dalam penghitungan laba fiskal. 

 

 Pajak Tangguhan (Deferred Tax) 

Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak 

yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut Pajak Penghasilan 

Terutang dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Perpajakan. Sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis 

Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai Beban Pajak Penghasilan yang 

dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan yang terjadi 

akibat adanya perbedaan Pajak Penghasilan Terutang dengan Beban Pajak 

disebut perbedaan temporer. Perbedaan temporer mengharuskan perusahaan 

melakukan pencatatan selisih dalam akun pajak tangguhan (deffered tax) 

baik berupa aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. 

Adapun ayat jurnal gabungan untuk Pajak Kini dan Pajak Tangguhan 

adalah: 

 
dr: Beban Pajak     XXX 
cr: Pajak Tangguhan (berupa Aset)    XXX 
 cr: Pajak Tangguhan (berupa Kewajiban)  XXX 
 cr: Pajak Terutang (Kini)    XXX 
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Menurut PSAK 46 paragraf 07, perbedaan temporer didefinisikan 

sebagai berikut: 

“ Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara 

jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.” 

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt dalam buku Intermediate 

Accounting (2005:1060), perbedaan temporer didefinisikan sebagai berikut: 

“ Temporary differences is the different between the tax basis of an assets 
or liability and its reported (carrying or book) amount in the financial 
statements that will result in taxable amounts in future years. Taxable 
amount increase taxable income, and deductible amounts decrease taxable 
income.” 

 
 Perbedaan Temporer Kena Pajak (Taxable Temporary Difference) 

Apabila bila tercatat aktiva lebih besar daripada DPP-nya, jumlah 

manfaat ekonomi yang kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat 

dikurangkan untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan 

temporer kena pajak dan kewajiban pajak penghasilan pada periode 

mendatang merupakan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat perusahaan 

memulihkan nilai tercatat aktiva, perbedaan temporer kena pajak akan 

terealisasi menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya 

kewajiban pajak. 

Oleh karena itu, PSAK 46 dalam paragraph ke 14 menghendaki semua 

perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, 

kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak: 

a. dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan 

fiskal; atau 

b. pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:  

i. bukan transaksi penggabungan usaha; dan 

ii.  pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba       

fiskal. 
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 Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan (Deductable Temporary 

Difference) 

Menurut PSAK 46 paragraf  22, pengajuan suatu kewajiban 

mengandung makna bahwa nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada 

masa mendatang dengan menggunakan sumber daya. Pada jumlah sumber 

daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada periode 

setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan termporer adalah 

selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya. Oleh karena itu, 

timbul aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat 

dipulihkan dimasa mendatang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut 

dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, 

apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah daripada DPP-nya, maka selisihnya 

merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat 

dipulihkan dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu, paragraph 21 mengharuskan aktiva pajak tangguhan 

diakui untuk seluruh perbedaan yang boleh dikurangkan, sepanjang besar 

kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal, kecuali aktiva pajak tangguhan 

yang timbul dari : 

a. goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tambahan 

tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan 

Usaha; atau 

b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang: 

i ) bukan transaksi penggabungan usaha; dan 

ii) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal. 

 

 Pengakuan Pajak Kini (Current Tax) dan Pajak Tangguhan (Deferred 

Tax) 

Menurut PSAK 46 paragraf 08, beban pajak terdiri dari beban pajak kini 

dan beban pajak tangguhan. Dalam penyajian laporan keuangan, unsur 
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beban pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan terutang (pajak kini) dan 

pajak tangguhan menurut PSAK 46 paragraf 37, diakui sebagai penghasilan 

pada periode berjalan kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari 

transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke 

ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda untuk 

penggabungan usaha secara substansi adalah akuisisi. 

 Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) 

Kewajiban Pajak Tangguhan atau hutang pajak tangguhan adalah 

jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang 

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sebagaimana 

didefinisikan oleh Kieso et al dalam Intermediate Accounting (2005:993): 

“a deferred tax liabilities is the deferred tax consequences atributate 
to tax payable temporary differences. In other words, a deferred tax 
liabilities represent the increase in tax payable in future years as a 
results of taxable temporary differences existing at the end of the current 
year.” 

Sedangkan menurut Jusuf Halim, kewajiban pajak tangguhan 

merefleksikan adanya future tax liability dalam bentuk kenaikan pajak 

penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya 

perbedaan temporer pada tanggal neraca. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diperhatikan dalam menganalisa 

laporan keuangan, karena kewajiban pajak tangguhan memenuhi definisi 

kewajiban : 

1. Pos tersebut dihasilkan dari transaksi yang telah terjadi. 

Jadi transaksi telah terjadi, kemudian ditangguhkan untuk tujuan 

akuntansi, tetapi dibebankan untuk tujuan pajak. 

2. Pos tersebut adalah kewajiban saat ini. 

Laba kena pajak periode mendatang akan lebih tinggi dari laba 

komersial sebelum pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan 

sementara. Jadi, terdapat kewajiban saat ini. 

3. Pos tersebut menunjukkan pengorbanan di masa depan. 

Laba kena pajak dan pajak yang ditangguhkan di periode 

mendatang akan timbul dari kejadian yang telah terjadi. 
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Pembayaran pajak pada saat jatuh temponya adalah pengorbanan 

masa depan. 

Kewajiban pajak tangguhan ini dalam pengakuannya akan 

ditambahkan pada pajak penghasilan terutang dengan ayat jurnal : 

 

 

 

 Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) 

Menurut Jusuf Halim dalam makalahnya, aktiva pajak tangguhan 

merefleksikan adanya jumlah jumlah pajak penghasilan yang dapat 

diperoleh kembali (refundable) pada periode mendatang sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible 

temporary differences) pada tanggal neraca. 

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah penghasilan terpulihkan 

(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: 

a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan 

b. sisa kompensasi kerugian (tax loss carryforwards). 

Dalam buku Intermediate Accounting, Kieso et al (2005:966) 

menyatakan: 

“a deferred tax asset is the deferred tax consequences attributable to 
deductible temporary differences. In other words, a deferred tax 
represent the increase in taxes refundable (or saved) in future years 
as a results of deductible temporary differences existing at the 
current year.” 

Aktiva pajak tangguhan memenuhi definisi suatu aktiva, karena itu 

aktiva pajak tangguhan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan tentang “Unsur 

Laporan Keuangan”, dinyatakan: 

1. Pos tersebut dihasilkan dari transaksi yang telah terjadi. 

Dr : Beban Pajak Kini  XXX 
       Beban Pajak Tangguhan XXX 
 Cr : Pajak Penghasilan Terutang XXX 
        Kewajiban Pajak Tangguhan XXX 
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Jadi transaksi sudah terjadi yang menimbulkan perbedaan 

sementara yang akan dikurangkan. 

2. Pos tersebut akan menimbulkan manfaat yang akan diterima di 

masa depan. 

Pada tahun tersebut laba fiskal lebih tinggi dari laba komersial. 

Tetapi pada tahun berikutnya terjadi kebalikannya, dimana laba 

menurut fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial. Karena 

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan mengurangi hutang 

pajak di masa depan, maka pada akhir tahun berjalan terdapat 

manfaat yang mungkin diperoleh di masa depan. 

3. Pos tersebut mengendalikan akses atas manfaat. 

Di masa depan manfaat dapat diperoleh dari perbedaan sementara 

yang dapat dikurangkan dengan mengurangi hutang pajaknya. 

Aktiva pajak tangguhan dalam perlakuannya akan dikurangkan dari 

pajak penghasilan terutang, dengan ayat jurnal: 

 

 Penyajian dalam Laporan Keuangan 

 Penyajian dalam Neraca 

Menurut PSAK 46 paragraf 45, 47; aktiva dan kewajiban pajak harus 

disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva 

dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan kewajiban 

pajak kini. Aktiva pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan 

kewajiban pajak kini, dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca. 

Perkiraan pajak tangguhan dilaporkan di neraca sebagai aktiva dan 

kewajiban dengan terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak 

lancar. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan klasifikasi aktiva atau 

kewajiban yang dihubungkan dengannya untuk pelaporan keuangan. 

Dr: Beban Pajak Kini  XXX 
      Aktiva Pajak Tangguhan XXX 
 Cr: Pajak Penghasilan Terutang XXX 
        Penghasilan Pajak Tangguhan  XXX 
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Pada paragraf selanjutnya yaitu paragraf 46, 48;disebutkan apabila 

dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancer 

disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva 

(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva 

(kewajiban) lancar. 

Dalam buku Intermediate Accounting, Kieso menyatakan bahwa pajak 

yang ditangguhkan harus dianalisis dan diklasifikasikan di neraca dalam 

dua kategori, yaitu untuk jumlah lancar dan untuk jumlah tidak lancar 

bersih. Prosedur ini ditujukan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut sebagai lancar 

atau tidak lancar. Jika hal itu berhubungan dengan cara yang sama seperti 

aktiva atau kewajiban yang berhubungan itu. Jika tidak memiliki 

hubungan harus diklasifikasikan menurut dasar perkiraan tanggal 

pembalikan. 

2. Tentukan jumlah lancer bersih dengan menjumlahkan berbagai aktiva atau 

kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasikan lancar. Jika kewajiban, 

laporkan sebagai suatu kewajiban lancar. 

3. Tentukan jumlah tak lancer bersih dengan menjumlahkan berbagai aktiva 

atau kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasikan tidak lancar. Jika 

hasil netonya adalah suatu aktiva, laporkan di neraca sebagai suatu aktiva 

tidak lancar. Dan jika kewajiban, laporkan sebagai hutang jangka panjang. 

 

 Penyajian dalam Laporan Laba Rugi 

Beban (penghasilan) pajak harus dialokasikan kepada operasi yang 

masih berjalan,operasi yang dihentikan, pos-pos luar biasa, pengaruh 

kumulatif dari perubahan kebijakan akun, dan penyesuaian-penyesuaian 

periode masa lalu. Cara ini desebut sebagai alokasi pajak interperiode. 

Menurut PSAK 46 paragraf 48, disebutkan beban (penghasilan) pajak 

yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus 

disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam hal 
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pengungkapan menurut PSAK 46 paragraf 56 disebutkan unsur-unsur 

beban (penghasilan) pajak yang harus diungkapkan: 

1. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak. 

2. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-

transaksi yang langsung dikreditkan ke ekuitas. 

3. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa 

yang diakui pada periode berjalan. 

4. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak 

dan laba akun dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: 

a. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan pajak dengan hasil 

perkalian laba akun dan tarif pajak yang berlaku, dengan 

mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; 

atau 

b. Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (averaging 

effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku dengan 

mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. 

5. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan 

perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode 

akuntansi sebelumnya. 

6. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat 

dikompensasikan ke tahun berikutnya, yang tidak diakui sebagai 

aktiva pajak tangguhan dalam neraca. 

7. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap 

kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya: 

a. Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui 

dalam neraca untuk setiap periode penyajian. 

b. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan diakui pada 

laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak dari perubahan 

jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui 

pada neraca. 
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8. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak berasal dari: 

a. Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi. 

b. Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak 

dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah 

akuntansi sebelumnya yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

 

  Alokasi Pajak Interperiode 

Ada tiga macam metode alokasi pajak interperiode, yaitu: 

1) Deferred Method 

Menurut deferred method, jumlah pajak penghasilan tangguhan 

dihitung berdasarkan tariff pajak yang berlaku ketika perbedaan waktu 

itu terjadi. Saldo pajak tangguhan tidak disesuaikan untuk 

merefleksikan perubahan yang terjadi pada tariff pajak atau adanya 

perubahan dari Undang-Undang Perpajakan. Deferred Method adalah 

Income Statement oriented approach yang menekankan pada matching 

concept antara beban dengan pendapatan dalam periode dimana 

perbedaan waktu itu terjadi. Metode ini tidak dapat diterima untuk 

tujuan pelaporan keuangan. Selain itu, metode ini juga bertentangan 

dengan comprehensive interperiod income tax allocation. 

2) Asset/Liability Method 

Menurut Asset/Liability Method, jumlah pajak tangguhan dihitung 

berdasarkan pada tarif pajak yang diharapkan akan berlaku selama 

periode dimana perbedaan temporer akan berbalik (reverse). Menurut 

metode ini pula, pajak tangguhan dipandang sebagai kewajiban 

ekonomis atas hutang atau aktiva pajak untuk kredit pajak. Metode ini 

menerapkan balance sheet approach yang menekankan kegunaan 

laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan 

memprediksi arus kas masa depan. 

3) Net of Tax Method 
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Menurut metode ini, tidak ada rekening pajak tangguhan yang 

dilaporkan dalam neraca. Lebih jauh beban pajak penghasilan yang 

dilaporkan dalam laporan laba rugi sama dengan hutang pajak kini. 

Pengaruh pajak (tax effects) dari perbedaan temporer tidak dilaporkan 

terpisah. Sebaliknya dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap nilai 

tercatat (carrying amounts) dari aktiva atau kewajiban tertentu dan 

penghasilan atau kewajiban terkait. Metode ini juga tidak dapat 

diterima untuk tujuan akuntansi keuangan. 

Diantara ketiga metode tersebut, metode yang dianjurkan untuk 

diterapkan oleh PSAK 46 adalah Asset/Liability Method. 

 

 Contoh Perbandingan Perhitungan Biaya Penyusutan, Penghasilan Kena 

Pajak, dan Pajak Penghasilan Terutang Badan Berdasarkan Metode 

Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Ganda. 

 

Tabel 2.9 

Daftar Penyusutan Fiskal Metode Garis Lurus 

Harta 

Berwujud 

Harga 

Perolehan (Rp) 

Tarif Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Sisa 
Buku 

(Rp) 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

300.000.000 

800.000.000 

1.250.000.000 

450.000.000 

25% 

12.5% 

6.25% 

5% 

75.000.000 

100.000.000 

78.125.000 

22.500.000 

75.000.000 

100.000.000 

78.125.000 

22.500.000 

225.000.000 

700.000.000 

1.171.875.000 

427.500.000 

Jumlah 2.800.000.000 - 275.625.000 275.625.000 2.524.375.000 

 

 

Tabel 2.10 

Daftar Penyusutan Fiskal Metode Saldo Menurun Ganda 

Harta 

Berwujud 

Harga 

Perolehan (Rp) 

Tarif Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Sisa 
Buku 

(Rp) 
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Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

300.000.000 

800.000.000 

1.250.000.000 

450.000.000 

50% 

25% 

12.5% 

10% 

150.000.000 

200.000.000 

156.250.000 

45.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

156.250.000 

45.000.000 

150.000.000 

600.000.000 

1.093.750.000 

405.000.000 

Jumlah 2.800.000.000 - 551.250.000 551.250.000 2.248.750.000 

Tabel 2.11 

Daftar Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 Straight Line Method 

(Metode Garis Lurus) 

Double Declining Balance 

Method (Metode Saldo 

Menurun Ganda) 

Bahan Baku 

  Persediaan Awal, 1 Jan 

  Pembelian 

  Biaya Transportasi 

  Bahan Baku yang Tersedia 

  Persediaan Akhir, 31 Des 

Biaya Bahan Baku 

Tenaga Kerja Langsung 

Biaya Overhead Pabrik 

  Tenaga Kerja Tidak Langsung 

  Premi Jamsostek 

  Kesejahteraan Karyawan 

  Listrik dan Air 

  Reparasi dan Pemeliharaan 

  PBB Pabrik 

  Asuransi Pabrik 

  Penyusutan Pabrik 

Jumlah Biaya Overhead 

Biaya Produksi  

Barang Dalam Proses Awal 

Barang Dalam Proses Akhir 

Harga Pokok Produksi 

 

0 

8.000.000.000 

75.000.000 

8.075.000.000 

(375.000.000) 

7.700.000.000 

1.000.000.000 

 

25.000.000 

30.000.000 

400.000.000 

40.000.000 

50.000.000 

9.000.000 

55.000.000 

179.156.250 

788.156.250 

9.488.156.250 

0 

(30.000.000) 

9.458.156.250 

 

0 

8.000.000.000 

75.000.000 

8.075.000.000 

(375.000.000) 

7.700.000.000 

1.000.000.000 

 

25.000.000 

30.000.000 

400.000.000 

40.000.000 

50.000.000 

9.000.000 

55.000.000 

358.312.500 

967.312.500 

9.667.312.500 

0 

(30.000.000) 

9.637.312.500 
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Tabel 2.12 

Daftar Perhitungan Biaya Operasional 

 Straight Line Method 

(Metode Garis Lurus) 

Double Declining 

Balance Method (Metode 

Saldo Menurun Ganda) 

Biaya Penjualan 

  Gaji Pegawai 

  Biaya Iklan 

  Upah Bagian Angkutan 

  Biaya Perlengkapan 

  Asuransi Kantor 

  Penyusutan Kantor 

  Biaya Lain-lain 

  Jumlah 

Biaya Administrasi dan Umum 

  Gaji Pegawai 

  Kesejahteraan Karyawan 

  Telepon 

  Biaya Perlengkapan 

  Penyusutan Kantor 

  Leasing 

  PBB Kantor 

  Listrik dan Air 

  Biaya Lain-lain 

  Jumlah 

Jumlah Biaya Operasional 

 

90.000.000 

250.000.000 

60.000.000 

12.000.000 

5.000.000 

68.906.250 

10.000.000 

495.906.250 

 

80.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

50.000.000 

27.562.500 

100.000.000 

6.000.000 

20.000.000 

35.000.000 

768.562.500 

1.264.468.750 

 

90.000.000 

250.000.000 

60.000.000 

12.000.000 

5.000.000 

137.812.500 

10.000.000 

564.812.500 

 

80.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

50.000.000 

55.125.000 

100.000.000 

6.000.000 

20.000.000 

35.000.000 

796.125.000 

1.360.937.500 
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Tabel 2.13 

Daftar Alokasi Biaya Penyusutan 

 Metode Garis 

Lurus (Rp) 

Metode Saldo 

Menurun Ganda 

(Rp) 

Selisih (Rp) 

Harga Pokok 

Produksi 

Biaya Operasional 

  Biaya Penjualan 

  Biaya Adm. & 

Umum 

179.156.250 

 

 

68.906.250 

27.562.500 

358.312.500 

 

 

137.812.500 

55.125.000 

179.156.250 

 

 

68.906.250 

27.562.500 

Jumlah 275.625.000 551.250.000 275.625.000 
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Tabel 2.14 

Laporan Laba Rugi 

 Metode Garis Lurus (Rp) Metode Saldo Menurun 

Ganda (Rp) 

Penjualan Bruto 

Potongan Harga 

Penjualan Netto 

Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Produksi 

  Persediaan Awal Barang Jadi 

  Persediaan Akhir Barang Jadi 

Harga Pokok Penjualan 

Laba Bruto Penjualan 

Biaya Operasional 

Laba Operasional 

Pendapatan dan Biaya Lain-

lain 

  Pendapatan Lain-lain 

  Biaya Lain-lain 

Penghasilan Kena Pajak 

20.000.000.000 

1.000.000.000 

19.000.000.000 

 

9.458.156.250 

0 

(160.000.000) 

9.298.156.250 

9.701.843.750 

1.264.468.750 

8.437.468.750 

 

 

110.000.000 

(40.000.000) 

8.507.375.000 

20.000.000.000 

1.000.000.000 

19.000.000.000 

 

9.637.312.500 

0 

(160.000.000) 

9.477.312.500 

9.522.687.500 

1.360.937.500 

8.161.750.000 

 

 

110.000.000 

(40.000.000) 

8.231.750.000 

 

Tabel 2.15 

Perhitungan Penghasilan Pajak Terutang Berdasarkan Penghasilan 

Kena Pajak 

Metode Garis Lurus 

(Rp) 

Metode Saldo Menurun Ganda 

(Rp)` 

Pajak Penghasilan: Pajak Penghasilan 
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10% X      50.000.000 =       5.000.000 

15% X      50.000.000 =       7.500.000 

30% X 8.407.375.000 = 2.522.212.500 

2.534.712.500 

10% X      50.000.000 =       5.000.000 

15% X      50.000.000 =       7.500.000 

30% X 8.131.750.000 = 2.439.525.000 

2.451.525.000 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan pajak 

penghasilan terutang badan berdasarkan metode saldo menurun ganda 

(double declining balance method) hasilnya lebih kecil daripada metode 

garis lurus (straight line method) karena biaya penyusutannya lebih besar, 

sehingga penghasilan kena pajak yang dihasilkan metode saldo menurun 

ganda (double declining balance method) lebih kecil daripada metode 

garis lurus (straight line method).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


