
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

mennyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, yaitu pemakai internal dan eksternal perusahaan termasuk 

instansi pajak. Bagi instansi pajak, laporan keuangan dibutuhkan untuk menghitung 

besarnya jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Untuk menetapkan dan melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Terutang, 

Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagaimana telah 

diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

Berdasarkan pasal 1 angka 11, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, 

diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 

2007, tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan : 

“Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”. 
 
Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tersebut harus dilengkapi 

dengan laporan keuangan, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 4 UU No. 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan 

UU No. 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan  yang berbunyi : 

 



“Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan oleh wajib 
pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan 
Kena Pajak“. 
 
Setiap laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi tujuan tertentu, dan 

tujuan ini pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan 

tersebut. Laporan keuangan yang dipersiapkan untuk kepentingan komersial akan 

berbeda dengan laporan keuangan yang dipersiapkan untuk kepentingan perpajakan. 

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK), sedangkan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan (laporan 

keuangan fiskal) disusun berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan. 

Pada saat melakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang 

seringkali ditemui adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan 

keuangan fiskal, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan mengenai 

penghasilan dan biaya yang bersifat current dan permanent.  

Perbedaan pengakuan inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih 

jauh dan menuangkan dalam penelitian yang berjudul : “Pengaruh Koreksi Fiskal 

Terhadap Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Badan" Pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diteliti dan 

dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh koreksi fiskal atas laba 

rugi komersial terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada PT 

Telkomunikasi Indonesia. Tbk 

 

 

 

 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimakudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang 

pengaruh Koreksi Fiskal terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia.Tbk. Data dan informasi tersebut digunakan untuk bahan 

analisis bagi penyusunan karya ilmiah dalam  bentuk skripsi. Dan sebagai salah satu 

syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program sarjana jurusan Akuntansi 

pada Universitas Widyatama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Koreksi Fiskal atas Laba Rugi Komersial terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan pada PT. Telkomunikasi Indonesia Tbk   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang 

ada kaitannya dengan penelitian antara lain : 

o Perusahaan  

Sebagai masukan bagi perusahaan untuk dapat mengetahui faktor-faktor 

dominan yang menyebabkan terjadinya Koreksi Fiskal 

o Bagi penulis 

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara Perhitungan 

Besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung berdasarkan Penghasilan 

Sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak, serta untuk memenuhi syarat 

dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi jurusan Akuntansi pada 

Universitas Widyatama. 

o Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan penelitian ini diharapkan ada hal-hal baru yang terungkap sehingga 

dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya dalam Perpajakan 

 

 



1.5 Kerangka Pemikirandan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Informasi keuangan dapat berupa laporan keuangan atau laporan lain yang 

bersifat keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang terdiri 

dari neraca (balance shet), laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan 

modal (owner’s equity statement) dan laporan arus kas (cash flow statement). Dimana 

laporan keuangan  suatu perusahaan dapat  bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

yaitu pemakai internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Menurut AL.Haryono Jusup (2002:14) bahwa informasi akuntansi harus 

disusun dan dilaporkan secara objektif agar bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh 

karena itu akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu 

yang telah teruji dan dapat diterima umum. Standar-standar ini di Indonesia yang 

berlaku sejak tahun 1994 adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Prinsip-prinsip 

ini tidak merupakan hukum-hukum mutlak sebagimana yang dijumpai dalam ilmu-

ilmu pasti. Prinsip-prinsip akuntansi lebih merupakan pedoman bertindak dan bisa 

berubah dari waktu ke waktu. Suatu prinsip bisa saja dihapuskan dan diganti dengan 

yang baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian atau praktik-

praktik yang berlaku. Dengan demikian, maka apabila laporan keuangan komersial 

tersebut akan digunakan untuk kepentingan fiskus, terlebih dahulu laporan keuangan 

komersial itu harus direkonsiliasi menjadi laporan keuangan fiskal, karena laporan 

keuangan komersial berpedoman pada SAK yang belum tentu sama dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, sementara laporan keuangan fiskal tidak 

seluruhnya berpedoman pada kepada SAK dalam arti harus mentaati ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat terlihat dari adanya 

perlakuan yang berbeda antara pajak dengan akuntansi komersial. Laporan keuangan 

fiskal dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan, yaitu dengan cara 

menentukan berapa besarnya Penghasila Kena Pajak (taxable income) yang menjadi 

Dasar Pengenaan Pajak (taxe base) bagi pajak penghasilan. Jadi, besarnya PKP secara 

teoritis tidak akan sama dengan laba akuntansi. 



Koreksi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial 

dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan 

sementara 

Perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada dasarnya dapat 

dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu Perbedaan Permanen (Permanent 

Differences) dan Perbedaan Sementara atau Waktu (Temporary or Timing 

Differences). 

Perbedaan Permanen (Permanent Differences) 

Menurut Early Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2003,89), peredaan 

permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung 

laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan 

tanpa ada koreksi dikemudian hari,  

Perbedaan permanen dapat berupa positif karena ada laba akuntansi yang tidak 

diakui oleh ketentuan perpajakan sedangkan permanen negatif disebabkan adanya 

pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan 

perpajakan. 

Perbedaan Waktu  (Temporary Timming) 

menurut Early Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2003, 89), peredaan 

sementara waktu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan 

waktu pengakuan penghasilan dan beban antara Peraturan Perpajakan dengan Standar 

Akuntansi Keuangan. 

Perbedaan sementara dapat berupa positif hal ini terjadi apabila pengakuan 

beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan 

akuntansi, sedangkan perbedaan sementara negatif terjadi jika ketentuan perpajakan 

mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akunatansi komersial atau 

akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut 

ketentuan Pajak. 



Pada dasarnya perbedaan sementara disebabkan oleh perbedan waktu 

pengakuan penghasilan, biaya dan beban-beban yang bersifat sementara yang 

mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedan 

waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (counter balance) dengan 

sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut. Perbedaan tersebut umumnya 

merupakan perbedaan antara metode penyusutan dan amortisasi dan metode penilaian 

persediaan komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dapat 

diselengarakan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi apabila 

pembukuan yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan 

digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dijadikan 

dasar untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, maka terlebih dahulu harus 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Wajib Pajak supaya dapat melakukan penyesuaian atau melakukan 

rekonsiliasi laporan keuangan sekaligus dapat melakukan penghematan pajak (tax 

saving), maka harus memahami dengan baik mengenai ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya. 

Sedangkan menurut Mohammad Zain, (2003:176), laporan keuangan yang 

dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan wajib pajak biasanya dikenal sebagai 

Laporan Keuangan Komersial yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh 

pertimbangan yang menyangkut masalah perpajakan. Namun dilain pihak dalam 

rangka pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersumber dari laporan 

keuangan komersial tersebut, wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan data 

laporan keuangan komersial dimaksud yang sudah disesuaikan dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Padahal antara laporan keuangan 

komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan data 

pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengacu pada Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan dapat dipastikan terdapat perbedaan. 

Dalam melakukan penyesuaian antara akuntansi dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan dilakukan proses rekonsiliasi. 



Menurut Mohammad Zain,(2003:199), penyebab perbedaan besarnya jumlah 

Pajak Penghasilan Terutang antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan 

Keuangan Fiskal”, yaitu : 

1. Perbedaan pemanen (Permanent Differences) 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan, ada beberapa penghasilan yang 

tidak obyek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut 

diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya ada beberapa 

biaya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang menurut 

komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. 

2. Perbedaan waktu (Timing Differences) 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan merupakan panghasilan atau biaya 

yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau 

periode akuntansi sekarang. Sedang komersial mengakuinya sebagai 

penghasilan atau biaya pada periode bersangkutan. 

3. Kompensasi kerugian (Operating Loss Carryforwards) 

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan apabila 

terdapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah 

tahun kerugian terjadi. 

4. Kredit pajak investasi (Investment Tax Credit) 

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengkontruksi suatu asset 

tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan 

asset tersebut dapat dikurangkan dari PPh terutang pada tahun 

perolehan asset tersebut. 

 

 



5. Alokasi pajak intraperiode (Intraperiod Tax Allocation)  

Untuk keperluan Laporan Keuangan Komersial, sejumlah pajak 

penghasilan dibagikan ke : 

a. Penghasilan operasional berkelanjutan  

b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut 

c. Hal-hal luar biasa 

d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan 

keuangan  

e. Penyesuaian dengan periode terdahulu. 

Nada serupa diungkapkan oleh Eldon S Hendriksen, (2002 :130-132), 

perbedaan-perbedaan utama antara laba atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan yang 

dihitung menurut Prinsip Akuntansi dapat diklasifikasikan ; 

1. Perbedaan permanen (Permanent differences) yang timbul dari penyisihan 

khusus atau pembatasan yang diijinkan atau disyaratkan oleh peraturan 

hukum karena alasan-alasan ekonomis, politik atau administrasi yang 

tidak ada kaitannya dengan penghitungan pendapatan bersih akuntansi. 

2. Perbedaan yang timbul dari pembebanan atau pengkreditan langsung ke 

laba yang ditahan atau kerugian luar biasa untuk pos-pos yang disertakan 

dalam penghitungan pendapatan bersih kena pajak. 

3. Perbedaan saat waktu pembebanan dan kredit atas pendapatan. 

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan 

yang diterima dalam tahun pajak 

Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan 

termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila Subjek pajak 

tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak 



Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut 

sebagai Wajib Pajak 

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 

tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 

Desember, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bahan kajian dan referensi yang 

disusun Aji Rahman Said (NRP : 01.97.005, 2002) Mahasiswa Universitas 

Widyatama yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Laba Sebelum Pajak 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dengan Penghasilan Kena Pajak Menurut 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan” (studi kasus pada PT. KAI). 

Dari hasil penelitian beliau bahwa metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data primer 

dilakukan melalui studi lapangan (field research), observasi dan mempelajari 

metode, dokumen serta catatan yang berlaku pada perusahaan, sedangkan data 

sekundernya diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan pengujian hipotesis 

dilakukan dengan membandingkan tingkat perbedaan antara laba sebelum 

pajak menurut Standar Akuntasi Keuangan dan Laba Sebelum Pajak (PKP) 

menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.  

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah pada Perusahaan yang menjadi 

objek penelitian, penulis mengambil data dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

sedangkan penelitian sebelumnya dari PT. Kereta Api Indonesia Tbk.dan objek yang 

diteliti dimana peneliti sebelumnya meneliti analisis perbedaan laba sebelum pajak 

menurut fiskal dengan laba sebelum pajak menurut Standar Akuntansi Keuangan 

sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Koreksi Fiskal terhadap Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan. 

 



1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian permasalahan dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

dalam penelitian dapat dirumuskan. menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 71) bahwa 

“hipotesis hanya dibuat jika permasalahan menunjukkan hubungan antara dua 

variable atau lebih.Adapun. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : “Koreksi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan ”. 

1.6 Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 

Analisis di mana metode ini merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang tampak pada saat penelitian 

dilakukan, dengan cara mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasikan data 

yang didapat kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan penulis dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap masalah yang 

akan dibahas yang juga merupakan obyek penelitian untuk mendapatkan 

data- data serta informasi yang diperlukan.Diantaranya akan diperoleh 

dengan cara: 

a. Survey, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau 

secara langsung Dokumen-dokumen perusahaan yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan  langsung dengan obyek yang diteliti. 

2. Studi Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-  literatur, 

berupa buku-buku wajib dan catatan-catatan kuliah serta bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. 

Telkom Indonesia Tbk yang berlokasi di Jalan Japati No.1 Bandung, dan waktu 

penelitian dilakukan bulan Desember 2008 sampai dengan Februari 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


