
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Persediaan 

2.1.1 Definisi Persediaan 

Pada sebagian besar perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, 

persediaan merupakan elemen penting untuk kelangsungan operasi normal 

perusahaan. Persediaan diperlukan dalam rangka menciptakan penjualan, dan 

penjualan diperlukan untuk menghasilkan laba. Persediaan pada perusahaan 

dagang meliputi suatu barang yang akan dijual tanpa proses apapun, misalnya 

barang dagang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Sedangkan 

persediaan pada perusahaan manufaktur mencakup barang jadi yang telah 

diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh 

perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 

proses produksi. 

Ada beberapa definisi persediaan, Definisi persediaan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) No. 14, persediaan dinyatakan sebagai berikut : 

“Persediaan adalah aktiva : 
d. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
e. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau 
f. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 
digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.” 
(2009:14.1) 

 
Adapun menurut Weygandt dkk (2010) dalam bukunya Intermediate 

Accounting, sebagai berikut : 

 “Inventories are assets item held for sale in ordinary course of business 

or goods that will be used or consumed in the production of goods to be 

sold.” (2010:382) 

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa persediaan adalah aktiva yang 

tersedia dalam kegiatan normal perusahaan atau bahan baku yang akan digunakan 

atau dikonsumsi dalam kegiatan produksi barang untuk dijual. 



Sedangkan definisi persediaan menurut Harrison Jr dkk (2011) dalam 

bukunya Financial Accounting International Financial Reporting Standards, 

sebagai berikut : 

“Inventories defines inventories are assets that are (a) held for sale in 
the ordinary course of business, (b) in the process of production for such 
sale; or (c) in the form of materials or supplies to be consumed in the 
production process or in the rendering of service.” (2011:344) 
 
Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa persediaan adalah aktiva (a) 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan, (b) dalam proses 

produksi barang untuk dijual; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

untuk dikonsumsi dalam kegiatan produksi atau dalam pemberian jasa. 

Dari definisi-definisi persediaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

persediaan adalah : 

1. Barang-barang yang disimpan dalam kegiatan normal perusahaan. 

2. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 

3. Barang dalam proses yang masih memerlukan proses produksi. 

4. Barang jadi yang siap untuk dijual. 

 

2.1.2 Sistem Pencatatan Persediaan 

 Karena berbagai alasan, manajemen sangat berkepentingan dengan 

perencanaan dan pengendalian persediaan. Sistem akuntansi yang akurat dan 

catatan yang up-to-date merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan dapat 

menggunakan salah satu dari dua jenis sistem pencatatan persediaan agar 

pencatatan persediaan tetap akurat. 

 

2.1.2.1 Sistem Pencatatan Perpetual 

 Sistem pencatatan perpetual (perpetual inventory system) secara terus 

menerus melacak perubahan akun persediaan, yaitu semua pembelian dan 

penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada 

saat terjadi. Karakteristik akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah : 

1. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk 

produksi didebet ke persediaan dan bukan ke pembelian. 



2. Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, serta 

diskon pembelian didebet ke persediaan dan bukan ke akun terpisah. 

3. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebet akun 

harga pokok penjualan, dan mengkredit persediaan. 

4. Persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar 

pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Buku besar pembantu 

memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di 

tangan. 
 

Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan 

tentang saldo baik dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan. 

Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT ABC memiliki transaksi-transaksi sebagai 

berikut selama tahun berjalan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Sistem Pencatatan Periodik 

 Menurut sistem pencatatan periodik (periodic inventory system), kuantitas 

persediaan di tangan ditentukan secara periodik. Semua pembelian persediaan 

Persediaan Awal  200 unit @ $   7 = $ 1.400 
Pembelian   700 unit @ $   7 = $ 4.900 
Penjualan   400 unit @ $ 10 = $ 4.000 
Persediaan Akhir  500 unit @ $   7 = $ 3.500 
  
Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut selama tahun berjalan : 

1. Persediaan awal, 200 unit @ $ 7 
    Akun persediaan memperlihatkan 
    Persediaan di tangan senilai $ 1.400 
2. Pembelian 700 unit @ $ 7 : 
    (D) Persediaan  $ 4.900 
    (K)  Utang Usaha  $ 4.900 
3. Penjualan 400 unit @ $ 10 : 
    (D) Piutang Usaha  $ 4.000 
    (K)  Penjualan  $ 4.000 
 
    (D) Harga Pokok Penjualan $2.800 
           (400 @ $ 7) 
    (K)  Persediaan  $2.800 
4. Ayat jurnal akhir periode untuk akun persediaan, 500 unit @ $ 7 : 
    Tidak diperlukan ayat jurnal. 
    Akun persediaan memperlihatkan saldo akhir sebesar : 
    $ 3.500 ($ 1.400 + $ 4.900 - $ 2.800) 



selama periode akuntansi dicatat dengan mendebet akun pembelian. Total akun 

pembelian pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya persediaan di 

tangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia 

untuk dijual selama periode berjalan. Total barang yang tersedia untuk dijual 

kemudian dikurangi dengan persediaan akhir untuk menentukan harga pokok 

penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT ABC memiliki transaksi-

transaksi sebagai berikut selama tahun berjalan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Biaya yang Harus Dimasukkan dalam Persediaan 

 Salah satu masalah paling penting dalam menangani persediaan 

berhubungan dengan berapa jumlah persediaan yang harus dicatat dalam akun. 

Terdapat biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan, antara lain: 

1. Biaya Produk (Product Costs) 

Adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun 

persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke 

lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap 

jual. Beban seperti itu mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, 

Persediaan Awal  200 unit @ $   7 = $ 1.400 
Pembelian   700 unit @ $   7 = $ 4.900 
Penjualan   400 unit @ $ 10 = $ 4.000 
Persediaan Akhir  500 unit @ $   7 = $ 3.500 
  
Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut selama tahun berjalan : 

1. Persediaan awal, 200 unit @ $ 7 
    Akun persediaan memperlihatkan 
    Persediaan di tangan senilai $ 1.400 
2. Pembelian 700 unit @ $ 7 : 
    (D) Pembelian  $ 4.900 
    (K)  Utang Usaha  $ 4.900 
3. Penjualan 400 unit @ $ 10 : 
    (D) Piutang Usaha  $ 4.000 
    (K)  Penjualan  $ 4.000 
4. Ayat jurnal akhir periode untuk akun persediaan, 500 unit @ $ 7 : 
    (D) Persediaan (akhir, sesuai perhitungan) $ 3.500 
    (D) Harga Pokok Penjualan   $ 2.800 
    (K)  Pembelian    $ 4.900 
    (K)  Persediaan (awal)   $ 1.400 
 



biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi 

lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika di jual. 

2. Biaya Periode (Period Costs) 

Merupakan biaya-biaya yang terkait secara tidak langsung dengan akuisisi 

atau produksi barang. Biaya-biaya periode seperti beban penjualan (selling 

expenses) dan, dalam kondisi yang biasa, beban umum serta administrasi 

(general and administrative expenses) tidak dianggap sebagai bagian dari 

biaya persediaan. Biaya bunga merupakan biaya periode lainnya. Biaya bunga 

(interest expense) yang berhubungan dengan penyiapan persediaan agar siap 

dijual biasanya dibebankan pada saat dikeluarkan. 

3. Diskon Pembelian 

Pemakaian akun diskon pembelian (purchase discount) dalam sistem 

persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian 

dan utang usaha pada jumlah kotor. Jika perusahaan menggunakan metode 

kotor, maka diskon pembelian dilaporkan sebagai pengurang dari akun 

pembelian di laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan metode bersih 

(net method), diskon pembelian yang hilang harus dipandang sebagai beban 

keuangan dan dilaporkan dalam bagian beban serta kerugian lain-lain pada 

laporan laba rugi. 

 

2.1.4 Metode Penilaian Persediaan 

 Dalam suatu perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan salah 

satu kegiatan yang sangat penting, karena dapat menghasilkan barang jadi yang 

dapat dijual, sehingga perusahaan dapat memperoleh penghasilan. Pemakaian 

bahan baku untuk proses produksi dapat menggunakan berbagai macam metode 

penilaian persediaan, selama tidak menyimpang baik dari Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun dari Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan. 

 Metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

menilai persediaan yang dimilikinya, menurut Kieso dkk (2010) dalam bukunya 

Intermediate Accounting, sebagai berikut : 



5. Specific Identification 
6. Average Cost 
7. First-In, First-Out (FIFO) 
8. Last-In, First-Out (LIFO) 

 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa menurut Kieso dkk 

(2010) metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

menilai persediaan yang dimiliknya adalah : 

1. Metode Identifikasi Khusus 

2. Metode Biaya Rata-rata 

3. Masuk Pertama, Keluar Pertama (FIFO) 

4. Masuk Terakhir, Keluar Pertama (LIFO) 

Masing-masing metode penilaian persediaan tersebut akan menghasilkan 

jumlah harga pokok produksi (HPP) yang berbeda, sehingga masing-masing 

metode penilaian persediaan akan menghasilkan jumlah laba kotor yang berbeda 

pula. Harga pokok produksi (HPP) merupakan biaya yang akan dikurangkan dari 

total penjualan perusahaan. 

 

2.1.4.1 Metode Identifikasi Khusus 

 Identifikasi khusus (specific identification) digunakan dengan cara 

mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos 

persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam harga 

pokok penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang masih berada di 

tangan dimasukkan pada persediaan. Metode ini bisa digunakan dalam kondisi 

yang memungkinkan perusahaan memisahkan pembelian yang berbeda yang telah 

dilakukan secara fisik. Metode ini dapat diterapkan dengan baik dalam situasi 

yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Dalam 

industri ritel hal ini meliputi beberapa jenis perhiasan, jas bulu, mobil, dan 

sejumlah furnitur. 

Untuk mengilustrasikan metode identifikasi khusus, asumsikan bahwa 

6.000 unit persediaan Call-Mart Inc. Terdiri dari 1.000 unit yang berasal dari 

pembelian tanggal 2 Maret, 3.000 unit dari pembelian tanggal 15 Maret, dan 2.000 



unit dari pembelian tanggal 30 Maret. Perhitungan persediaan akhir dan harga 

pokok penjualan ditunjukkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Kieso dkk 

 Secara konseptual, metode ini tampak ideal karena biaya aktual 

ditandingkan (matched) dengan pendapatan aktual. Dengan kata lain, metode 

identifikasi khusus menandingkan arus biaya dengan arus fisik barang. 

 

2.1.4.2 Metode Biaya Rata-rata 

 Seperti tersirat dalam namanya, metode biaya rata-rata (average cost 

method) menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar 

biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama suatu periode. Sebagai 

ilustrasi, asumsikan bahwa Call-Mart Inc. Menggunakan metode persediaan 

periodik, di mana persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan dihitung 

sebagai berikut dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (weighted-

average method): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sumber : Kieso dkk 

  
 Tanggal     Jumlah Unit          Biaya per Unit       Total Biaya 

   2 Maret         1.000                 $4,00               $  4.000 
 15 Maret         3.000                 $4,40                       $13.200 
 30 Maret         2.000                 $4,75                       $  9.500 
 Persediaan Akhir    6.000                         $26.700 
  Biaya barang yang tersedia untuk dijual  $43.900 
  (yang telah dihitung sebelumnya) 
  Dikurangi: Persediaan akhir   $26.700 
   Harga Pokok Penjualan  $17.200 
 

Tanggal              Jumlah Unit  Biaya per Unit         Total Biaya 
   2 Maret                   2.000         $4,00           $  8.000 
 15 Maret                   6.000         $4,40           $26.400 
 30 Maret                   2.000         $4,75           $  9.500 
 Total Barang Tersedia   10.000             $43.900 
 

Biaya rata-rata tertimbang per unit 
������
������  = $4,39 

Persediaan dalam unit    6.000 unit 
Persediaan akhir    6.000 X $4,39 = $26.340 
 
  Biaya barang yang tersedia untuk dijual  $43.900 
  (yang telah dihitung sebelumnya) 
  Dikurangi: Persediaan akhir   $26.340 
   Harga Pokok Penjualan  $17.200 
 



2.1.4.3 Metode First-In, First-Out (FIFO) 

 Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan 

(dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini 

mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang pertama 

yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan 

dagang). Oleh karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli 

paling terakhir. 

 Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Call-Mart Inc. Menggunakan sistem 

persediaan periodik (jumlah persediaan hanya dihitung pada akhir bulan). Biaya 

persediaan akhir dihitung dengan mengambil biaya dari pembelian paling terakhir 

dan dikerjakan kembali sampai semua unit dalam persediaan diperhitungkan. 

Penentuan persediaan akhir dan harga pokok penjualan ditunjukkan dalam 

ilustrasi sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 
Sumber : Kieso dkk 

 

2.1.4.4 Metode Last-In, First-Out (LIFO) 

 Metode LIFO menandingkan (matches) biaya dari barang-barang yang 

paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan 

periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual 

atau dikeluarkan selama suatu bulan berasal dari pembelian paling akhir. 

Sebagai ilustrasi, persediaan akhir Call-Mart ditentukan dengan 

menggunakan unit total sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal-

tanggal pembelian yang terlibat. Diasumsikan bahwa 4.000 unit yang dikeluarkan 

berasal dari 2.000 unit yang dibeli tanggal 30 Maret dan 2.000 unit (dari 6.000 

Tanggal        Jumlah Unit Biaya per Unit  Total Biaya 
30 Maret             2.000         $4,75     $  9.500 
15 Maret             4.000         $4,40     $17.600 
Persediaan Akhir 6.000        $27.100 
 Biaya barang yang tersedia untuk dijual $43.900 
 Dikurangi: Persediaan Akhir   $27.100 

Harga Pokok Penjualan  $16.800 



unit) yang dibeli tanggal 15 Maret. Perhitungan persediaan dan harga pokok 

penjualan Call-Mart untuk situasi tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
Sumber : Kieso dkk 
 
 Jika yang digunakan Call-Mart adalah sistem persediaan perpetual baik 

dalam kuantitas maupun nilai dollar, aplikasi metode LIFO akan menghasilkan 

nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berbeda, seperti yang 

ditunjukkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
Sumber : Kieso dkk 
 
 Perhitungan persediaan periodik akhir bulan memperlihatkan hasil yang 

berbeda dengan hasil perhitungan persediaan perpetual. Persediaan ini disebabkan 

karena sistem periodik menandingkan total penarikan selama bulan bersangkutan 

dengan total pembelian untuk bulan yang sama dalam mengaplikasikan metode 

LIFO, sementara sistem perpetual menandingkan setiap penarikan dengan 

pembelian terakhir yang mendahuluinya. 

 
2.1.5 Dasar Pemilihan Metode Penilaian Persediaan 

 Sebetulnya tidak ada aturan yang absolut untuk memilih salah satu dari 

berbagai metode penilaian persediaan, namun kecenderungan memilih LIFO 

biasanya dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut : 

Tanggal        Jumlah Unit Biaya per Unit  Total Biaya 
2 Maret             2.000         $4,00     $  8.000 
15 Maret             4.000         $4,40     $17.600 
Persediaan Akhir 6.000        $25.600 
 Biaya barang yang tersedia untuk dijual $43.900 
 Dikurangi: Persediaan Akhir   $25.600 

Harga Pokok Penjualan  $18.300 

 Tanggal               Pembelian             Dijual atau Digunakan                 Saldo                 
  2 Maret   (2.000 @$4,00)  $  8.000              2.000 @$4,00 $  8.000 
15 Maret   (6.000 @$4,40)  $26.400              2.000 @$4,00 $34.400 
                  6.000 @$4,40 
19 Maret                   (4.000 @$4,40)        2.000 @$4,00 $16.800  

        ($17.600)            2.000 @$4,40 
30 Maret   (2.000 @$4,75)  $  9.500              4.000 @$4,40 $27.100 
                  2.000 @$4,75 

 



1. Harga jual dan pendapatan telah meningkat lebih cepat dibanding biaya, 

sehingga mendistorsi laba. 

2. Dalam situasi di mana LIFO sudah menjadi tradisi, seperti toko swalayan dan 

industri yang dicirikan oleh stok dasar konstan seperti industri penyulingan, 

kimia, dan kaca. 
 

Sebaliknya, LIFO mungkin tidak akan tepat dalam situasi dimana : 

1. Harga cenderung menurun terhadap biaya. 

2. Pemakaian metode identifikasi khusus sudah merupakan tradisi, seperti dalam 

bisnis mobil, peralatan pertanian, barang seni, dan perhiasan antik. 

3. Biaya per unit cenderung menurun seiring dengan meningkatnya produksi, 

sehingga meniadakan manfaat pajak yang mungkin disediakan oleh LIFO. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

 Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai 

negara dan pembangunan nasional. Di indonesia, pajak memberikan kontribusi 

yang besar bagi penerimaan negara. Terdapat beberapa definisi pajak menurut 

para ahli. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. sebagaimana 

dikutip oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2008) adalah : 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (2007:3) 
 
Adapun menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja sebagaimana dikutip 

oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2008) pajak didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum.” (2007:3) 
 
Sedangkan definisi pajak berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (yang merupakan 



perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan), sebagai berikut : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak adalah : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan 

 Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan baik 

terhadap orang pribadi maupun terhadap badan. Pajak penghasilan dikenakan atas 

penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak pada suatu tahun pajak. Terdapat 

beberapa definisi pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) No 46, sebagai berikut : 

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena 

pajak perusahaan.” (2009:46) 

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagai berikut : 



“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak.” 

 Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah 

perkembangannya, undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan 

Perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan 

perubahan tahun 2008. Saat ini, Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 

 

2.3.2 Subjek Pajak 

 Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang 

untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 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 belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak 

pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan 

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat 

dilaksanakan. 

3. Badan 

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 



perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. 

4. Bentuk Usaha Tetap 

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 (dua belas) bulan, atau badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

Selain itu, Subjek Pajak dibedakan pula berdasarkan lokasi geografis, 

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah : 

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 

pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dianggap Subjek Pajak 

Dalam Negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan 



pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan 

kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, 

maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri 

 Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

 

2.3.3 Objek Pajak 

 Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar 

untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak PPh 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 apa pun. 

Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada 

Subjek Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 



3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

 

2.3.4 Tarif Pajak 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan 

Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia, sebagai berikut : 

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri : 

Tabel 2.1 

Tarif Pajak Penghasilan 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5 % 

(lima persen) 

Diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) 

15 % 

(lima belas persen) 

Diatas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) 

25 % 

(dua puluh lima persen) 

Diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 30 % 

(tiga puluh persen) 

Sumber : Waluyo 
 
2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan 

dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% 

(dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. 

 

 

 



Contoh perhitungan pajak terutang untuk : 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Penghitungan pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 550.000.000,00. 

 Pajak Penghasilan terutang : 

 5% x Rp 50.000.000  = Rp      2.500.000 

15% x Rp 200.000.000  = Rp    30.000.000 

25% x Rp 250.000.000  = Rp    62.500.000 

30% x Rp 50.000.000  = Rp    15.000.000 + 

 Total    = Rp 110.000.000 

2. Wajib Pajak Badan 

 Perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 

1.250.000.000,00. 

 Pajak Penghasilan terutang : 

 28% x Rp 1.250.000.000 = Rp 350.000.000 

 

2.3.5 Jenis-jenis Pajak Penghasilan 

2.3.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu 

pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan 

penyelenggara kegiatan. 

Contoh penghitungan : Pegawai Tetap dengan gaji bulanan 

 Tuan Burhan bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji 

sebulan Rp 2.800.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 sebulan. 

Untuk bulan Juni 2011 Tuan Burhan menerima uang lembur sebesar Rp 300.000 



yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanannya. Tuan Burhan sudah beristri, 

tetapi belum mempunyai anak. 

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juni 2011 sebagai berikut : 

Gaji sebulan        Rp   2.800.000 

Uang Lembur        Rp      300.000 

Penghasilan bruto       Rp   3.100.000 

Pengurangan : 

• Biaya jabatan 

5% x Rp 3.100.000   Rp      155.000 

Maksimum    Rp      108.000 

• Iuran pensiun    Rp        50.000 

Rp      158.000 

Penghasilan neto sebulan      Rp   2.942.000 

Penghasilan neto setahun : 

12 x Rp 2.942.000      Rp 35.304.000 

• PTKP (K/0) : 

Untuk WP sendiri   Rp 15.840.000 

Untuk WP kawin    Rp   1.320.000 

         Rp 17.160.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun    Rp 18.144.000 

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 18.144.000 = Rp 907.200 

PPh Pasal 21 sebulan = 1/12 x Rp 907.200 = Rp 75.600 

 

2.3.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 22 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan 

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegitan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain. 

 



Pemungut Pajak PPh Pasal 22 

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah : 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 

2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat 

Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan 

pembayaran atas pembelian barang; dipungut saat pembayaran; 

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan 

pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4; dipungut saat 

pembayaran; 

4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan 

Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT 

Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-

APBN; dipungut saat pembayaran; 

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam 

negeri; 

6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar 

minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya; 

dipungut saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order). 

7.  Industri dan pengekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, 

perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor 

mereka dari pedagang pengumpul; dipungut saat pembelian. 

 

 



2.3.5.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak 

Dalam Negeri, penyelenggara kegitan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. 

 

2.3.5.4 Pengkreditan Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau 

dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar 

negeri yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri. Pada dasarnya Wajib Pajak 

Dalam Negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari luar negeri. 

Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena 

pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, 

ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang 

dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang 

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri. Pajak atas penghasilan yang 

dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang 

terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. 

Contoh : 

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. Di Negara X. 

Z. Inc, tersebut dalam tahun 2009 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100.000. 

Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen 

adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah : 

Keuntungan Z.Inc     US$100.000 

Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) 



Atas Z.Inc (48%)     US$  48.000 (-) 

       US$  52.000 

Pajak atas dividen (38%)    US$  19.760 (-) 

Dividen yang dikirim ke Indonesia   US$  32.240 

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan 

yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah 

sebesar US$19.760, Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) atas Z.Inc sebesar 

US$48.000 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas 

PT A, karena pajak sebesar US$48.000 tersebut tidak dikenakan langsung atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak 

yang dikenakan atas keuntungan Z.Inc di Negara X. 

 

2.3.5.5 Pajak Penghasilan Pasal 25 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang 

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak 

berjalan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah sebesar 

Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong 

dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar 

negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 

22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan 

dalam bagian tahun pajak. 

Contoh : 

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan  Rp 50.000.000 

Pajak Penghasilan tahun 2010 

Dikurangi : 

1. Pajak Penghasilan yang dipotong 

Pemberi kerja (PPh Pasal 21)   Rp 15.000.000 

2. Pajak Penghasilan yang dipungut 

 Oleh pihak lain (PPh Pasal 22)   Rp 10.000.000 



3. Pajak Penghasilan yang dipotong 

 Oleh pihak lain (PPh Pasal 23)   Rp   2.500.000 

4. Kredit Pajak Penghasilan Luar Negeri 

 (PPh Pasal 24)     Rp   7.500.000 

 Jumlah kredit pajak      Rp 35.000.000 

 Selisih        Rp 15.000.000 

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang harus dibayar sendiri 

setiap bulan untuk tahun 2011 sebesar : Rp 15.000.000 x 1/12 = Rp 1.250.000 

 

2.3.6 Saat Pelunasan Pajak Penghasilan 

 Dengan sistem self assesment yang digunakan dalam sistem perpajakan 

nasional, perlu adanya kepastian yang menetapkan kapan Pajak Penghasilan 

tersebut harus dilunasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 

telah menetapkan saat pelunasan pajak dalam tahun berjalan dengan kualifikasi 

sebagai berikut : 

1. Melalui Pihak Lain 

a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang 

melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan 

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan 

yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

b. Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan 

pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat pembayaran, kecuali 

ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

c. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir 

bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya 

penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi 

terlebih dahulu. 

d. Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pajak 



Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau 

akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung 

peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

2. Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri 

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak 

wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri perhitungan dan 

pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta 

melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. 

b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib 

Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak 

berjalan (PPh Pasal 25). 

c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib 

Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan 

Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

3. Saat Sesudah Akhir Tahun Pajak 

 Pelunasan Pajak sesudah Tahun Pajak berakhir dilakukan apabila jumlah 

Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu Tahun Pajak lebih besar 

daripada jumlah kredit pajak untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Contohnya, PPh Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.   

 

2.3.7 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

 Pada sistem self assesment Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh 

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang sesungguhnya terutang. Fiskus hanya melakukan pengawasan dan 

koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau 



bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Wajib Pajak dapat 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) ini sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah : 

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir Masa Pajak. 

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 

paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya 

memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, 

jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak dan jumlah kekurangan atau 

kelebihan pajak. 

 Selain kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak 

juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak 

dimaksudkan untuk menghapuskan perikatan pajak / utang pajak. Pembayaran 

Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran 

Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Batas 

waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau 

Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak 

melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak. 

Tabel 2.2 

Tanggal Pembayaran / Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 
 
Jenis Pembayaran Batas Pembayaran 

Selambat-lambatnya 
Batas Pelaporan 
Selambat-lambatnya 

PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan takwim 
berikutnya 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 



PPh Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan takwim 
berikutnya setelah bulan 
saat terutang 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 25 (OP/Badan) Tanggal 15 bulan takwim 
berikutnya 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 22, PPN atau 
PPN dan PPnBM atas 
impor 

Dilunasi oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran 
Bea Masuk. Apabila pembayaran Bea Masuk 
ditunda/dibebaskan maka harus saat penyelesaian 
dokumen pemberitahuan pabean impor 

PPh Pasal 22, PPN atau 
PPN dan PPnBM atas 
impor yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai 

Disetor dalam jangka 
waktu sehari setelah 
pemungutan dilakukan 

Dilaporkan secara 
mingguan 

PPh Pasal 22 atas 
penyerahan bahan bakar 
minyak, gas, dan pelumas 
kepada penyalur/agen 
atau industri yang 
dipungut oleh Wajib 
Pajak badan yang 
bergerak dalam bidang 
produksi bahan bakar 
minyak, gas, dan pelumas 

Disetor paling lama 
tanggal 10 bulan 
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir 

Dilakukan pihak yang 
melakukan penyerahan 
20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 22 
Bendaharawan 

Disetor pada hari yang 
sama dengan pelaksanaan 
pembayaran atas 
penyerahan barang yang 
dibiayai dari belanja 
Negara atau belanja 
Daerah, dengan 
menggunakan Surat 
Setoran Pajak atas nama 
rekanan dan 
ditandatangani oleh 
bendahara 

Hasil pemungutan 
dilaporkan paling lambat 
14 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 22 oleh badan-
badan tertentu 

Tanggal 10 bulan takwim 
berikutnya 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 25 bagi Wajib 
Pajak dengan kriteria 
tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 
Ayat (3b) Undang-
Undang KUP yang 
melaporkan beberapa 
Masa Pajak dalam satu 

Dibayar paling lambat 
pada akhir Masa Pajak 
terakhir 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 



Surat Pemberitahuan 
Masa 
PPh Pasal 4 Ayat (2) 
yang dipotong oleh 
Pemotong Pajak 
Penghasilan 

Disetor paling lambat 
tanggal 10 bulan 
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir kecuali 
ditetapkan lain oleh 
Menteri Keuangan 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 4 Ayat (2) 
yang harus dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak 

Disetor paling lambat 
tanggal 15 bulan 
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir kecuali 
ditetapkan lain oleh 
Menteri Keuangan 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 15 yang 
dipotong oleh Pemotong 
PPh 

Disetor paling lambat 
tanggal 10 bulan 
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

PPh Pasal 15 yang harus 
dibayar sendiri 

Disetor paling lambat 
tanggal 15 bulan 
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir 

20 hari setelah Masa 
Pajak berakhir 

Sumber : Waluyo 
 

 Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh 

tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

 

2.4 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Mengenai 

Penilaian Persediaan 

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang 

jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan 

pembantu. Dalam penilaian persediaan barang hanya diperbolehkan menggunakan 

harga perolehan. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian 

persediaan dan pemakaian persediaan dalam rangka perhitungan harga pokok 

menurut pajak adalah : 

 



1. Metode rata-rata, atau 

2. Metode First-In First-Out (FIFO) 

 Penggunaan metode penilaian pemakaian persediaan tersebut harus 

dilakukan secara taat asas, artinya apabila Wajib Pajak memilih salah satu cara 

penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok tersebut, maka 

untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Sesuai dengan 

kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.  

 

2.5 Rekonsiliasi Fiskal 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut 

perpajakan (fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan 

disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun 

berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat 

UU PPh). 

 

2.5.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan 

Keuangan Fiskal 

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan 

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan 

perlakuan penghasilan dan biaya. 

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi 

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi 

Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia 

bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi: 

a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode 

“terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian 

piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi 

komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. 



b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan 

harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh 

memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, 

pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai 

pengurangan/biaya. 

c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial 

mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. 

Dalam fiskal, penyusustan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti 

alat-alat pertanian. 

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi 

a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan 

memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan 

persediaan, seperti rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama 

(first-in, first-out - FIFO), masuk terakhir keluar pertama (last-in, first-

out - LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan 

lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu 

rata-rata (average) atau masuk pertama keluar pertama (first-in, first-out 

– FIFO). 

b. Metode penyusustan dan amortisasi. Akuntansi komersial 

memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode  garis 

lurus (straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the 

years digits method), metode saldo menurun (declining balance method) 

atau saldo menurun ganda (double declining balance method), metode 

jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan 

kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk 

semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal, pemilihan 

metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode  garis lurus 

(straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance 

method) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan 

untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di 

samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan 



untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi 

komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa 

manfaat suatu asset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa 

manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui 

nilai residu sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai 

residu dalam menghitung penyusutan. 

c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan 

piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam 

fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata 

tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam 

peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya 

diperbolehkan untuk industry tertentu seperti usaha bank, sewa guna 

usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan 

jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. 

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya 

1. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan 

merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, 

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. 

Contoh : 

• Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk 

natura. 

• Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, 

BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan 

persyaratan tertentu. 

• Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan 

pasangan usaha. 

• Hibah, bantuan, sumbangan. 

• Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pension. 



• Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak 

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh). 

2. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan 

pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut 

harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut 

akuntansi komersial. Contoh : 

• Penghasilan berupa bungan deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 

• Penghasilan berupa hadiah undian. 

• Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 

• Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan, dan 

• Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 

ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-

lain). 

• Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah : 

• Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial 

kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal 

kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan 

(laba) kena pajak. 

• Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam 

akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam 

penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal 

kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan 

(laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. 



• Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang 

diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang 

melebihi kewajaran. 

4. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya 

atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran 

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam 

rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan 

pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh, 

merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 

9 ayat (1) UU PPh): 

• Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. 

• Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain 

usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, 

dan pertambangan. 

• Pajak penghasilan. 

• Sanksi administratif berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan 

perpajakan. 

• Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 

sekutu, atau anggota. 

• Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau 

orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. 
 

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan 

menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan 

permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau perbedaan 

waktu (timing differences). 

 

 

 



1. Perbedaan Tetap 

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya 

diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. 

Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi 

berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. 

Contoh perbedaan tetap adalah : 

• Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, 

sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

• Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang 

diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang 

diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. 

• Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, 

seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, 

biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau 

pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang 

lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut fiskal 

sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 

2. Perbedaan waktu 

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan 

biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui 

menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau 

sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada 

periode sesudahnya. Contoh perbedaan waktu adalah : 

• Pengakuan piutang tak tertagih. 

• Penyusutan harta berwujud. 

• Amortisasi harta tak berwujud atau hak. 

• Penilaian persediaan, dan lai-lain. 

 

 


