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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Soemitro (2009:27), seperti yang diuraikan 

dalam Asas dan Dasar Perpajakan, adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

 

Menurut Djajadiningrat (2011:1) definisi pajak adalah 

“Pajak adalah sebagai sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang diberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 

tidak ada jasa timbal balik dari negara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum”. 

Sedangkan menurut Brotodiharjo (2011:3) pajak adalah 

“Pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 

pemerintahan, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya 

kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia 

merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan 

hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang 

berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)”. 

Selanjutnya,   Mardiasmo  (2011:2) menjelaskan   bahwa  secara  teoritis 

pajak  mempunyai  dua fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Yaitu fungsi  dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Yaitu fungsi dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Fungsi ini terutama  ditujukan  terhadap  sektor swasta. 

Manfaat yang diperoleh dari kebijaksanaan pajak sebagai "pengatur" tidak 

dapat segera dilihat dan dinyatakan secara kuantitatif, sehingga kecenderungan 

untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara (budgetair) semata-mata dan 

melupakan fungsi mengatur menjadi dominan, terutama dalam keadaan 

penerimaan negara dan sumber lain tidak dapat diharapkan. 

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu hasil 

pembaharuan perpajakan (tax reform), yakni melalui Undang-undang Republik 

Indonesia No.7 tahun 1983 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1984 

dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No.7 tahun 1991 dan 

selanjutnya diperbaharui lagi menjadi Undang-undang No.10 tahun 1994, 

kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000 dan kemudian 

sampai saat sekarang ini digunakan adalah Undang-undang No. 36 tahun 2008.  

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana 

diperbaharui menjadi Undang-undang No.16 tahun 2000 dan kemudian yang 

dipakai sekarang ini adalah Undang-undang No.16 tahun 2009. 

Mengacu pada Undang-undang No. 36 tahun 2008, dapat dikatakan bahwa 

pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan 
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yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang 

berada di dalam  negeri dan/atau diluar negerti, yang terhutang selama tahun 

pajak. Pajak penghasilan mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang 

diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak, sehingga semua penghasilan yang 

diterima oleh perseorangan maupun badan selama satu tahun pajak, akan 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak 

Penghasilan. 

Jenis-jenis pajak penghasilan mencakup: 

1. Pajak Penghasilan dari Pekerjaan (PPh pasal 21) 

2. Pajak Penghasilan dari Usaha (PPh pasal 22) 

3. Pajak Penghasilan dari Modal dan Jasa (PPh pasal 23) 

4. Pajak Penghasilan dari yang Terhutang / dibayar di Luar Negeri (PPh 

pasal 24) 

5. Pajak Penghasilan dari yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (PPh 

pasal 25). 

6. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia 

yang diterima WP luar negeri (PPh Pasal 26) 

Tahun Pajak (tahun takwim) dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 

Desember. Pajak Penghasilan dipungut setelah tahun takwim dan paling lambat 

bulan Maret tahun berikutnya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib 

pajak adalah mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan 

dengan benar dan jujur. 
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2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, pasal 2 disebutkan bahwa: 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1.  Orang pribadi; 

2.  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. 

(3) Subjek Pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat di Indonesia, 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; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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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; dan 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang 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; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang 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 tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tifak 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 untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas 
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o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; 

dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi 

elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarmya. 

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 

Dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 pada pasal 4, akan dijelaskan 

mengenai objek pajak. Pada dasarnya, objek pajak penghasilan adalah setiap 

penghasilan yang diperoleh / diterima wajib pajak, dari penghasilan tersebut akan 

ditentukan berapa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya 

dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang 

dikenakan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara 

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 

Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan 

Orang Pribadi, yang mulai berlaku tanggal 7 Agustus 2015. Selanjutnya, pada 

Undang-undang pajak yang sama, pasal 5 akan dijelaskan mengenai: 

 

 



15 
 

 
 

1. Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah: 

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut 

dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; 

b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan 

barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang 

dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di 

Indonesia; 

c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima 

atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif 

antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang 

memberikan penghasilan dimaksud. 

2.3 Pengertian Perencanaan Pajak 

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut 

Zain (2005:43) menyebutkan bahwa:  

“Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha 

wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang 

pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam 

posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  

 

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Suandy 

(2006:7), adalah sebagai berikut: 

“Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan 

pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun 

berjalan untuk periode yang akan datang”. 
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Berdasarkan definisi tentang perencanaan pajak dari kedua pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur 

pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar 

perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari 

jumlah yang seharusnya. 

Jika tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban 

pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan 

peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat Undang-undang 

perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (tax avoidance), 

karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan 

penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba. 

2.3.1 Jenis-jenis Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena 

kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar 

Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum 

melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-

jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. 

Menurut Suandy (2011:27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Perencanaan pajak nasional (national tax planning) 

2. Perencanaan pajak internasional (international tax planning) 

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat 

antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu 
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terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak 

nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan 

pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus 

memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang 

terlibat. 

2.3.2 Strategi Dalam Perencanaan Pajak 

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan 

oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-

sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut 

prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin 

dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan 

perpajakan. 

Suandy (2011:13) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan 

melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut: 

1. Analysis of the existing data base (analisis informasi yang ada) 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan: 

a. Fakta yang relevan. Dalam melakukan perencanaan pajak untuk 

perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala 

situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga 

harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh 
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terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam 

perpajakan. 

b. Faktor Pajak. Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi 

dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama 

yang berkaitan dengan faktor-faktor, (a) sistem perpajakan nasional 

yang dianut oleh suatu negara, (b) sikap Fiskus dalam menafsirkan 

peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun tax treaty. 

c. Faktor Nonpajak. Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk 

diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain: 

1) Masalah badan hukum 

2) Masalah mata uang dan nilai tukar 

3) Masalah pengawasan devisa 

4) Masalah program insentif investasi 

5) Masalah faktor nonpajak lainnya. 

2. Design of one more possible tax plans (buat satu model atau lebih rencana 

kemungkinan besarnya pajak) 

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan 

beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah: 

a. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum 

b. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, 

yang berhasil maupun legal. 
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3. Evaluating a tax plan (evaluasi pelaksanaan rencana pajak) 

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat 

sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, 

perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif 

perencanaan. 

4. Debugging the tax plan (mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki 

kembali rencana pajak) 

Perencanaan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin 

sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi 

mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang 

harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. 

5. Updating the tax plan (mutakhirkan rencana pajak) 

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan 

sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus 

diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang 

maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan. 

2.3.3 Strategi Umum dalam Perencanaan Pajak 

1. Tax Saving 

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 

perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan 

menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 
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2. Tax avoidance 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek 

pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu 

mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura 

karena natura bukan merupakan objek pajak PPh 21. 

3. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang 

berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini 

dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas 

waktu yang diperkenankan, khusunya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, 

penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah 

bulan penyerahan barang. 

2.3.4 Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011:8), aspek administratif dari kewajiban perpajakan 

meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. 

2.3.4.1 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011:9), pajak dikenakan terhadap objek pajak yang 

dapat berupa keadaan, perbuatan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan 

pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, 
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manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat 

mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak 

membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak 

harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan 

lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. 

2.3.4.2  Aspek Formal dalam Perencanaan Pajak 

Aspek formal perencanaan pajak Suandy (2011:8): 

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong 

pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). Yang wajib mempunyai NPWP 

adalah Wajib Pajak (Subjek Pajak Penghasilan). Sedangkan yang wajib 

mempunyai NPPKP adalah wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, 

Firma, Kongsi, Yayasan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas, 

Orsospol wajib melaporkan usahanya. Setiap pengusaha yang dikenakan pajak 

pertambahan nilai yang menyerahkan barang kena pajak / jasa kena pajak 

omsetnya di atas 1.800.000.000. 

2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan 

yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapid dan 
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teratur. Seperti halnya dunia bisnis, dunia pajak juga mengharuskan beberapa  

wajib pajak untuk melakukan sistem pencatatan suatu aktivitas bisnis. Dalam 

pajak pencatatan tersebut lebih dikenal dengan nama pembukuan. Pembukuan 

yang dicatat secara rapih dan teratur dapat menghasilkan informasi mengenai 

pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak pajak yang terutang atas 

jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan 

dilakukan selama masa pajak (bulanan/tahunan) tertentu. 

3. Membayar pajak 

Setelah Wajib Pajak memiliki NPWP, kewajiban yang harus dilaksanakan 

selanjutnya adalah membayar pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN 

&PPnBM). Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting 

yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 

dan pembayaran pajak, obyek dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta 

dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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2.4 Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap 

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap adalah kegiatan perhitungan 

kembali nilai sebuah aset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian 

dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aset yang relevan. Menurut Waluyo dan 

Ilyas (2002:122) revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang 

diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena 

rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan 

devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan 

tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.  

Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan 

kecuali berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam 

PSAK 16 disebutkan bahwa: “penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva 

berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran”. Penyimpangan dari 

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal 

ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep 

harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan 

tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai 

buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama 

“selisih penilaian kembali aktiva tetap”. 

Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aktiva dan kewajiban 

menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi 

penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan 
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dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif 

pos dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau 

cadangan revaluasi. 

Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan revaluasi 

terdiri dari: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

a. PMK No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian 

Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. 

b. PMK No.191/PMK.10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang 

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan 

Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. 

c. PMK No.233/PMK.03/2015 Perubahan Atas PMK 

No.191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap 

Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang 

Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. 

d. PMK No. 29/PMK.03/2016 Perubahan Kedua Atas PMK 

No.191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap 

Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang 

Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. 

2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata 

Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadmistrasian Penilaian Kembali 

Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang diajukan 

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.  
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3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-73/PJ/2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015. 

2.4.1 Penggolongan Penyusutan Aktiva Tetap 

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah akan semakin berkurang 

kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu.  

Menurut Weygandt (2007:570) yang di alih bahasakan oleh Ali Akbar 

Yulianto, Wasilah, dan Rangga Handika, pengertian penyusutan (depresiasi) 

adalah: 

“Depresiasi (penyusutan) adalah alokasi biaya dari asset tetap menjadi 

beban selama masa manfaatnya berdasarkan cara yang sistematis dan 

rasional.” 

Menurut Soemarso (2005:24), pengertian penyusutan (depresiasi): 

“Penyusutan (depresiasi) adalah pengakuan adanya penurunan nilai aktiva 

tetap berwujud.” 

Dalam memperoleh nilai buku suatu aktiva tetap setiap tahunnya, maka 

harus dikelompokan terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat aktiva yang 

bersangkutan dan mengurangi saldo awal aktiva tetap dengan tarif penyusutan 

berdasarkan metode yang digunakan oleh perusahaan sehingga didapat nilai buku 

yang diharapkan untuk tanggal neraca.  
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Tabel 2.1 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua Jenis Usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan 

termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan 

sejenisnya yang bukan bagian dari 

bangunan. 

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin 

hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin 

akunting/pembukuan, computer, printer, 

scanner dan sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifer, 

tape/cassette, video recorder, televise dan 

sejenisnya. 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak. 

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industry/jasa yang bersangkutan. 

f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan 

minuman. 

g. Dies, jigs, dan mould. 

h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat 

telepon, faksimile, telepon seluler, dan 

sejenisnya. 

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 96/PMK.03/2009 

Tabel 2.2 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua Jenis Usaha a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk 

meja, bangku kursi, lemari dan sejenisnya 

yang bukan merupakan bagian dari bangunan. 

Alat pengatur udara seperti AC, kipas angina 

dan sejenisnya. 

b. Mobil, bus, truk, spead boat dan sejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya. 

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 96/PMK.03/2009 
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Tabel 2.3 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Pertambangan selain 

minyak dan gas 

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang 

pertambangan, termasuk mesin-mesin yang 

mengolah produk pelikan 

 

2 Permintalan, pertenunan 

dan pencelupan 

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-

produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, 

serat-serat buatan, wol dan bulu hewan 

lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, 

tule). 

b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, 

dyeing, printing, finishing, texturing, 

packaging dan sejenisnya. 

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 96/PMK.03/2009 

Tabel 2.4 

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok IV 

No. Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 96/PMK.03/2009 

Wajib pajak dapat menggunakan metode penyusutan garis lurus ataupun 

saldo menurun untuk menghitung nilai penyusutan aktiva. Khusus untuk 

menghitung bangunan metode perhitungan penyusutan yang digunakan adalah 

metode garis lurus sedangkan untuk kelompok harta bukan bangunan, dapat 

menggunakan metode saldo menurun atau metode garis lurus. Tabel berikut 
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menggambarkan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud, serta masa 

manfaatnya. 

Tabel 2.5 

Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa Manfaat Tarif Penyusutan 

Berdasarkan 

Metode Garis 

Lurus 

Tarif Penyusutan 

Berdasarkan 

Metode Saldo 

Menurun 

Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

Bangunan 

Permananen 

Tidak Permanen 

 

4 tahun 

8 tahun 

12 tahun 

20 tahun 

 

 

20 tahun 

10 tahun 

 

 

25% 

12,50% 

6,25% 

5% 

 

 

5% 

10% 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

 

 

- 

- 

Sumber: (Waluyo, 2013) 

2.4.2 Tujuan dan Prosedur Pelaksanaannya 

Tujuan dari Revaluasi Aktiva Tetap adalah agar perusahaan dapat 

menyehatkan posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan 

nilai perusahaan yang sebenarnya. Dalam buku Perencanaan Pajak, Suandy 

(2003:44) menguraikan bahwa revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati 

harga pokok yang wajar. 

2. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara 

pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau Debt to Equity 

Ratio (DER) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER perusahaan 
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dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau 

melalui emisi saham. 

3. Pembayaran PPh atas selisih penilaian kembali aktiva tetap yang 

bersifat final apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan 

revaluasi. 

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap harus 

melengkapi permohonan tersebut dengan: 

a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas 

penilaian kembali aktiva tetap; 

b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh 

formulir; 

c. Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang 

memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah 

yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut; 

d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli 

penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan 

e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva 

tetap. 

2.4.3 Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-

undang Pajak 

Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai baru aktiva setelah dilakukan 

revaluasi dengan sisa nilai buku secara fiskal sebelum penilaian kembali. Atas 

selisih lebih tersebut dikenakan tarif sebagai berikut: 
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a. 3%, untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan 

penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016 

b. 4%, untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 

2016 dan penilaian kembali paling lambat 30 Juni 2017; atau 

c. 6%, untuk permohonan periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 

Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 

Desember 2017. 

Jika dibandingkan dengan tarif yang tedapat pada PMK 79/2008, tentunya 

tarif yang terdapat di PMK 191/2015 jauh lebih rendah. Tarif yang terdapat pada 

PMK 79/2008 adalah 10%. 

Tabel 2.6 

Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang Atas Selisih 

Revaluasi Aktiva Tetap 

 

Nilai Pasar Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kembali………………………….. xxx 

Nilai Buku Fiskal Aktiva Tetap Pada Tanggal Penilaian Kembali………………….. (xxx) 

Selisih…………………………………………………………………………………...xxx 

Dikurangi: 

         Kerugian Fiskal Yang Dapat Di Kompensasikan (jika ada)…………….…….. (xxx) 

Selisih Penilaian Kembali Sebagai Dasar Perhitungan Pajak…………………...…….xxx 

Dikalikan: 

Tarif Pajak (bersifat final) 3%,4%,6%...........................................................................xxx (x) 

Pajak Penghasilan Terhutang…………………………………………………………xxx 

Sumber: PMK No.191/PMK.10/2015 
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2.5 Pengertian Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan  

Sesuai Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 28 tahun 2007, pajak 

terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 

dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender. Tahun Pajak sama dengan 

satu tahun kalender, disebut juga tahun takwin. Tahun Pajak biasanya adalah 

jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin 

untuk menggunakan jangka waktu lain. 

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif 

serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 
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2.5.1 Perhitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Undang-

undang Perpajakan 

Laporan keuangan komersial di susun berdasarkan prinsip akuntansi yang 

lazim, demikian juga halnya dengan laporan keuangan fiskal yang disusun 

berdasarkan prinsip akuntansi, namun disesuaikan dahulu dengan keputusan-

keputusan peraturan perpajakan. Menurut Peraturan Perpajakan, penyesuaian 

dilakukan pada biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap pendapatan. 

Dengan demikian, perhitungan wajib pajak badan adalah: 

a. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam suatu 

tahunan pajak; 

b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut Peraturan 

Perpajakan dapat dikurangkan; 

c. Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat 

menambah/mengurangi penghasilan kotor; 

d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum 

pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena 

Pajak (PKP). PKP ini mempunyai dasar perhitungan besarnya pajak 

terhutang.  

Dengan demikian bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti 

meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat 

dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau 

dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan mengacu pada buku Petunjuk 

Pengisian SPT PPh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Skema 



33 
 

 
 

Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan, yang mencakup pula perhitungan Laba 

Kena Pajak atau PKP menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Skema Perhitungan PPh Wajib Pajak 

1. 

2. 

 

(-) 

Jumlah seluruh penghasilan 

Penghasilan yang tidak objek Pajak Penghasilan 

3. 

4. 

(=) 

(-) 

(+/-) 

Penghasilan Bruto 

Biaya fiskal dapat dikurangkan 

(Koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan) 

5. 

6. 

7. 

(=) 

(-) 

(-) 

Penghasilan Netto 

Kompensasi Kerugian (bila ada) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perseorangan) 

8. 

9. 

(=) 

(x) 

Penghasilan Kena Pajak 

Tarif Pasal 17  

10. 

11. 

(-) 

(-) 

Pajak Penghasilan terutang 

Kredit Pajak 

12 (-) Pajak Penghasilan Lebih Bayar/ Kurang Bayar / Nihil 

 

Tabel 2.8  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Keterangan Tarif Pajak 

Tarif tunggal PPh Badan 25% ( dua puluh lima persen) 

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk 

perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat 

puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan di BEI 

25% - 5%  

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan 

peredaran bruto sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

25% - 5% 

Sumber: Pasal 17, Undang-undang No.36 tahun 2008 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.9 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1. Yolanda C. 

Katuuk  

Analisis 

Perencanaan Pajak 

melalui Revaluasi 

Aktiva Tetap pada 

PT. Angkasa Pura I 

(persero) Bandara 

Sam Ratulangi 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

perencanaan 

pajak pada 

PT. Angkasa 

Pura I 

Bandar 

Udara Sam 

Ratulangi 

Manado 

melalui 

revaluasi 

aktiva tetap 

Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Ada pengaruh 

perencanaan 

pajak melalui 

revaluasi aktiva 

tetap pada PT 

Angkasa Pura I 

Bandara Sam 

Ratulangi 

2. Dina 

Mariyana 

dan Lili 

Syafitri 

Analisis 

Perencanaan Pajak 

Melalui Metode 

Penyusutan dan 

Revaluasi Aset 

Tetap Untuk 

Meminimalkan 

Beban Pajak PT 

Gembala Sriwijaya 

Mengetahui 

dampak 

perencanaan 

pajak melalui 

metode 

penyusutan 

dan revaluasi 

aset tetap 

terhadap 

peminimalan 

beban pajak 

PT. Gembala 

Sriwijaya 

Analisis 

deskriptif 

Perencanaan 

pajak melalui 

metode 

penyusutan dan 

revaluasi aset 

tetap yang 

dimiliki PT. 

Gembala 

Sriwijaya dapat 

meminimalkan 

beban pajak 

yang di 

tanggung oleh 

perusahaan. 

3.  Jessica 

Pangestu 

Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Melalui Revaluasi 

Aset Di PT X 

Terhadap Aset PT 

X (Dengan Nilai 

Perolehan >Rp 

50.000.000;) 

Dalam 

Meningkatkan 

Penghematan 

Pembayaran PPh 

Badan PT X 

Untuk 

mengetahui 

penerapan 

perencanaan 

pajak melalui 

revaluasi aset 

dan 

mengetahui 

penghematan 

pajak PPh 

Badan di PT 

X. 

Analisis 

deskriptif 

Perencanaan 

pajak melalui 

revaluasi aset 

terhadap aset 

PT X yang nilai 

perolehannya > 

Rp 50.000.000 

mampu 

menghemat 

pajak PPh 

badan di PT X. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan hubungan antara perencanaan 

pajak yang mempunyai tujuan untuk mengefisienkan pajak terhutang yang harus 

dibayar perusahaan, yang dapat dilakukan melalui revaluasi aktiva tetap dapat 

berdampak pada pajak terhutang wajib pajak badan. Karena, setelah dilakukan 

revaluasi akan timbul selisih keuntungan atau rugi revaluasi yang akan membuat 

perusahaan menerima penghematan pajak apabila terjadi selisih lebih atas 

penilaian kembali aktiva tetap.  

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena penelitian ini bersifat 

kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian yang merumuskan hipotesis 

adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian 

kualitatif hipotesis tidak dirumuskan. 

Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) 

Revaluasi 

Aktiva Tetap 

Selisih 

+/- 

Penghematan 

Pajak 

Pajak Terhutang 

Wajib Pajak 

Badan 


