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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan biasanya disusun pada akhir suatu periode, dimana 

laporan keuangan berguna untuk memberikan gambaran atau informasi 

keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah setiap aset, kewajiban, dan 

ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan 

usaha. Hal ini sesuai dengan definisi dari laporan keuangan menurut Nur 

Akmalia (2013) yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut dengan membandingkan pendapatan (income) dengan 

beban (expenses), yang dihasilkan selama periode tertentu. Salah satu dari 

jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan ini merupakan 

laporan utama yang mengambarkan hasil usaha atau kinerja perusahaan 

dengan cara membandingkan pendapatan (income) dengan beban (expenses) 

yang dihasilkan selama periode tertentu. Jika pendapatan/penghasilan lebih 

besar dari pada beban, maka akan terjadi laba. Sebaliknya jika 

pendapatan/penghasilan lebih kecil dari beban, maka akan terjadi rugi. 

Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu 

informasi yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan didalam dan diluar perusahaan. Bagi pihak dalam perusahaan, 

informasi ini berguna untuk mengatur aktivitas perusahaan dan meningkatkan 

kinerja perusahaan sedangkan bagi pihak luar perusahaan terutama pemerintah 

misalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), informasi ini digunakan untuk 
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menetapkan kebijakan dalam perpajakan terutama dalam hal perhitungan dan 

penetapan besarnya pajak terutang yang harus disetor ke kas Negara untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan 

Negara. 

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dianut adalah system self 

assessment yaitu sistem yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib 

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang 

terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak 

atau suatu tahun pajak (Marisi,2009:11). Dalam pelaksanaannya, sistem 

pemungutan pajak berdasarkan system self assessment ini mengandung banyak 

kelemahan. Salah satunya adalah sering disalah gunakan oleh wajib pajak 

untuk melakukan kecurangan, misalnya memanipulasi restitusi pajak atau 

mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan selain 

tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, juga disebabkan masih rumitnya 

prosedur pembayaran pajak. 

Sistem pemungutan pajak berdasarkan self assesment muncul karena 

berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

mengakibatkan perbedaan-perbedaan dalam menentukan laba antara fiskus 

dengan pihak perusahaan. Akibat perbedaan laba tersebut, maka timbul Laba 

Fiskal dan Laba Komersial. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. 

Koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak 

ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir 

tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi 
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yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut Undang-Undang 

perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang 

diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan 

penghasilan bruto. Di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak 

harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan 

komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus 

dikoreksi terdahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). 

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak 

dapat melakukan pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan 

untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar 

perhitungan PPh. Selain itu, rekonsiliasi fiskal dianggap perlu, karena 

jumlahnya akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), 

sebagai laporan keuangan tahunan pajak. 

Sesuai dengan peraturan perpajakan, wajib pajak berkewajiban untuk 

melakukan pembukuan. Pengecualian diberikan kepada wajib pajak pribadi 

yang melakukan kegiatan usahanya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 

dalam satu tahun, tidak wajib melakukan pembukuan tetapi diwajibkan 

menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan 

sebagai dasar dalam perhitungan pajak. 

PT. Fajar Kuansing Cemerlang merupakan wajib pajak dalam negeri 

yang berbentuk badan. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru 

Tampan terhitung tanggal 8 Agustus 2012. Nomor Pokok Wajib Pajak 
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(NPWP) PT. Fajar Kuansing Cemerlang adalah 03.263.390.1.-216.000. 

sebagai salah satu wajib pajak badan yang belum melakukan perhitungan dan 

pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No 36 Tahun 2008. Permasalahan ini dapat dilihat dari 

pengakuan penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Fajar 

Kuansing Cemerlang sebagai pengurang penghasilan, antara lain: 

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Fajar Kuansing cemerlang, pendapatan 

atas Bunga bank sebesar Rp. 15.636.266 diakui sebagai penghasilan. 

Sedangkan menurut peraturan perpajakan, pendapatan atas bunga bank 

tersebut merupakan penghasilan yang bersifat final yang tidak perlu 

diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. 

Pada laporan Laba Rugi PT. Fajar Kuansing Cemerlang memasukkan 

beban THR sebesar Rp 38.703.000 didalam beban gaji dan THR sebagai 

pengurang penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang perpajakan, 

biaya THR tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena biaya THR 

tersebut termasuk biaya natura. 

Pada laporan Laba Rugi PT. Fajar Kuansing Cemerlang memasukkan 

beban Koran/Majalah/karangan bunga sebesar Rp 6.160.250 sebagai 

pengurang penghasilan. sesuai pasal 6 ayat (1) huruf (a) biaya yang 

diperkenankan hanya biaya yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha. Beban koran/majalah/karangan bunga 

merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan 

perusahaan dalam mendapatkan penghasilan.  
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Dalam menghitung beban penyusutan,  yaitu penyusutan peralatan dan 

mesin kantor dan penyusutan inventaris kantor, PT. Fajar Kuansing 

Cemerlang menggunakan metode garis lurus. Tetapi dalam penyajian aktiva 

tetap, perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian aktiva tetap berdasarkan 

kelompok seperti yang dijelaskan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga 

pengklasifikasian ini mempengaruhi tarif penyusutan antara yang dipakai oleh 

Perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk membantu 

menyususun koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan tersebut 

berdasarkan peraturan perpajakan, dengan judul “Penyusunan Koreksi 

Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pada PT. Fajar Kuansing 

Cemerlang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya 

adalah bagaimana cara penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan 

komersial menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 

pada PT Fajar Kuansing Cemerlang? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis 

koreksi fiskal perusahaan untuk tahun 2017 saja. Adapun data yang digunakan 

adalah laporan laba rugi PT. Fajar Kuansing Cemerlang tahun 2017. 
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1.4 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menurut 

Undang-Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 pada PT Fajar 

Kuansing Cemerlang. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Fajar Kuansing Cemerlang Jl. DT. 

Setia maharaja Gg. Rajawali-Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada tanggal 

18 April 2019. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Fajar 

Kuansing Cemerlang berupa sejarah singkat perusahaan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah siap diolah antara lain berupa 

Neraca, laporan laba rugi dan daftar aset tetap. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan penulis 

dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara : 

a. Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan interview ataupun tatap muka secara langsung dengan 

akuntan PT. Fajar Kuansing Cemerlang dan pihak-pihak yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data ini meliputi 
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Gambaran-gambaran umum Perusahaan dan dokumentasi untuk 

mengumpulkan data sekunder. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

seperti laporan keuangan (neraca dan laba rugi), dan daftar aktiva 

tetap, dan struktur organisasi. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif komparatif,yaitu membahas data dengan menyeluruh 

berdasarkan kenyataan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada 

untuk mendukung dalam pembahasan ini sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian dari penulisan ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai 

cara maupun teknik penyusunan Rekonsiliasi Fiskal serta dapat 

mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan 

pada dunia kerja. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbagan atau masukan bagi perusahaan 

mengenai akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi 

perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan 

diterapkan dimasa yang akan datang. 
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3. Bagi pihak lain  

dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan 

melaksanakan penelitian sejenis, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut bagi para pembaca. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan 

pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah,batasan masalah, tujuan masalah, metodologi 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari teori 

yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan dalam 

pembahasan skripsi. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan perusahaan, sejarah 

singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, uraian tuas dan wewenang, dan aktivitas/ kegiatan yang 

dilakukan oleh PT. Fajar Kuansing Cemerlang. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan cara 

membandingkan teori yang dibahas dengan prakteknya yang dibuat 

oleh perusahaan PT. Fajar Kuansing Cemerlang. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-

saran yang diharapkan bermanfaat bagi PT. Fajar Kuansing 

Cemerlang. 

 


