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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Laporan Keuangan 

Menurut Hery, (2013 : 7) Laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data 

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Menurut Islahuzzaman (2012 : 242) laporan keuangan (Financial 

statement) adalah informasi akuntansi yang menggambarkan tentang posisi 

keuangan perusahaan serta hasil usaha perusahaan pada periode yang berakhir 

pada tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan 

ekuitas, arus kas dan informasi   

Menurut Asep Safaat Hidayat (2013) dalam jurnalnya Laporan 

keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu  perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. 

Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu waktu tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, serta 

laporan perubahan posisi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Setiap perusahaan pada suatu waktu atau periode tertentu akan 

melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan merupakan 
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bagian dari proses pelaporan keuangan serta ditujukan untuk memenuhi tujuan 

bersama sebagian besar pengguna laporan. 

Menurut Hery (2009:31) tujuan pelaporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi yang berguna bagi infestor dan kreditor dalam 

pengambilan keputusan investasi dan kredit. 

Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan  posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 

2.2 Pemakai Informasi Akuntansi 

Menurut Ahmad Riahi Belkoui dalam jurnal Muhammad Abdul (2013) 

Informasi akuntansi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangansangat 

berbeda-beda tergantung pada jenis keputusannya yang hendak diambil,para 

pemakai informasi terbagi kedalam dua kelompok yaitu, pemakai internaldan 

pemakai eksternal. Pemakai internal adalah pengambil keputusan yangsecara 

langsung mempengaruhi kegiatan internal perusahaan, yang termasukdalam 

golongan ini adalah manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dandewan 

direksi. Sedang pemakai eksternal merupakan pengambil keputusanyang 

berada di luar lingkungan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompokini 

adalah para kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, 

badanpemerintah, masyarakat umum, dan pihak-pihak luar lainnya 

yangmenggunakan informasi akuntansi. 
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2.3 Unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mengambarkan dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang dikasifikasikan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya. Unsur-unsur laporan keuangan sebagai 

mana yang telah di rumuskan oleh FSAB dalam SFAC No. 6 adalah sebagai 

berikut: 

a. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang 

diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau 

peristiwa di masa lalu 

b. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin 

terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, 

untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di 

masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. 

c. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, 

yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. 

d. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang 

dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk 

memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. 

e. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas 

yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban 

entitas kepada pemilik 
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f. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas enitas sepanjang 

suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan pristiwa serta keadaan-

keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik 

g. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva 

atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari 

pengiriman barang, pemberin jasa, atau aktivitas lainny yang merupakan 

operasi utama perusahaan 

h. Biaya (expenses) adalah aliran keluar atau pemakian asset suatu entitas, 

atau penambahan utang suatu entitas(atau kombinasi keduanya) selama 

satu priode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang penyerahan 

jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama 

perusahaan secara terus menerus. 

i. Keuntungan (gain) kenaikan ekuitas (asset neto) dari transaksi insidentil 

suatu entitas dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang 

mempengerahui entitas dalam satu priode diluar transaksi yang berasal 

dari pendapatan dan investasi oleh pemilik 

j. Kerugian (losses) penurunan ekuitas (asset neto) dari transaksi insidentil 

suatu entitas dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang 

mempengerahui entitas dalam satu priode diluar transaksi yang berasal 

dari biaya dan distribusi pada pemilik. 

 

2.4 Laporan Keuangan Komersial 

Menurut Sihombing (2012;2) Laporan keuangan komersial adalah 

laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang 
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berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar Akuntansi 

Keuangan yang tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Adapun komponen-komponen dalam laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Neraca 

Menurut Akifa (2013: 40) Neraca adalah suatu entitas yang 

dihasilkan pada suatu priode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

entitas tersebut pada akhir priode tersebut. Adapun unsur-unsur dari 

Neraca adalah aset, kewajiban dan ekuitas. 

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tahun 2009, aset, 

kewajiban dan ekuitas didefinisikan sebagai berikut: 

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan 

diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

2. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat 

ekonomi. 

Aset = Kewajiban + ekuitas 
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3. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. 

b. Laporan Laba Rugi 

Menurut Akifa (2013: 35) Laporan laba rugi merupakan laporan 

yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode 

waktu tertentu. Adapun unsur yang ada dalam laporan laba rugi adalah 

sebagai berikut . 

1. Penghasilan (income) Menurut Hery (2009:109) penghasilan adalah 

arus kas masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau 

penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi darikeduanya) dari 

pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang 

merupakan operasi utama atau sentral perusahaan. 

2. Beban (Expences) adalah arus kas keluar aktiva atau penggunaan 

lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau 

kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau 

pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang 

merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan 

3. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari 

transaksi yang bukan merupakan operasi utama perusahaan atau yang 

sifatnya insidental dan dari transaksi dimaksud, kejadian serta situasi 

lain yang mempengaruhi perusahaan, selain yang dihasilkan dari 

pendapatan atau investasi pemilik 
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4. Kerugian adalah penurunan ekuitas yang berasal dari transaksi yang 

bukan merupakan operasi utama atau yang sifatnya insidental dan dari 

semua transaksi, kejadian, atausituasi lain yang mempengaruhi entitas, 

selain dari yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. 

 

2.5 Laporan Keuangan Fiskal 

Menurut Ayu dwijayanti (2013) Laporan keuangan fiskal adalah 

laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau 

praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang–

Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, 

hanya memberikan pembatasan untuk hal–hal tertentu baik dalam pengakuan 

penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun 

berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. 

Menurut Natalia (2012) Laporan keuangan fiskal biasanya disusun 

berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan 

keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai 

Laporan Keuangan Fiskal. 

Sama seperti halnya dengan laba menurut akuntansi, laba menurut 

Undang-Undang Perpajakan juga terdapat dua unsur utama, yaitu penghasilan 

dan biaya. 

a. Penghasilan 

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

pasal 4 ayat (1), mendefinisikan penghasilan sebagai berikut: 
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“Penghasilan adalah 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 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun.” 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan 

atas tiga kelompok yaitu: 

1) Penghasilan sebagai objek pajak 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008, 

Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah: 

a) Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,  tunjagan, 

honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

undang 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan 

c) Laba usaha 

d) Keuntungan karena penjualan atau karna pengalihan harta 

termasuk : 

1. Keuntungan karna pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai penganti saham atau 

penyertaan modal 
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2. Keuntungan  karna pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh  perseroan, 

persekutuan dan badan lainnya. 

3. Keuntungan karna likuidasi, pengabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. 

4. Keuntungan karna pengalihan harta berupa hibah, bantuan 

atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah 

dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 

sosial, termasuk karyawan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha kecil. 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karna jaminan 

pengembalian hutang 

g) Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi 

h) Royalti atau imbalan atas pengunaan hak 

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta 

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k) keuntungan karna pembebasan hutang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
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l) Keuntungan karna selisih kurs mata uang asing 

m) Selisih lebih karna penilaian kembali aset 

n) Premi asuransi, termasuk premi asuransi 

o) Iuran yang diterima atau di peroleh perkumpulan dari angota 

yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usahanya atau 

usahanya atau pekerjaan bebas. 

p) Tambahan kekayaan neto  yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak 

q) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah 

r) Imbalan bunga sebagimana di maksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan 

s) Surplus Bank Indonesia 

2) Penghasilan bukan objek pajak 

Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk sebagai 

objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah: 

a. (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh 

badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 

oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah. 
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(2) Harta hibahan, bantuan, atau sumbangan  yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; badan 

keagamaan; badan pendidikan; badan sosial termasuk yayasan 

dan koperasi: atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro 

dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

usaha , pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak-

pihak yang bersangkutan (penerima hibah, bantuan atau 

sumbangan). 

b. Warisan 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b.  

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau 

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan 

pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 15. 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
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f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, 

atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat: 

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang 

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan  dividen paling rendah 25% dari jumlah modal 

yang disetor. 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang 

dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang 

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

yaitu KMK-651/KMK.04/1994. 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

j. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, yaitu penghasilan 

yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
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menjalankan usaha atau kegiatandi Indonesia, dengan syarat 

badan pasangan usaha tersebut: 

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang 

diatur denganatau berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan yaitu KMK-250/KMK.04/1995. 

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK-246/PMK.03/2008). 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga 

nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang 

penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi 

yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk 

sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian 

dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun 

sejak diperolehnya sisa lebih lanjut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri 

Keuangan (PMK-80/PMK.03/2009). 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Jamsostek, Taspen, Asabri, 

Askes, dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan Program Jaminan Sosial) kepada Wajib 

Pajak tertentu (anggota masyarakat yang tidak mampu, 
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yangsedang mengalami bencana alam, dan/atau yang tertimpa 

masalah), yangketentuannya diatur atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK-247/PMK.03/2008). 

3) Penghasilan yang dikenakan Pph final 

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa Pajak 

Penghasilan (PPh) yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain 

tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada 

akhir tahun. (Agoes:2012:191) 

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final 

menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 

Tahun 2008 adalah: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga 

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

koperasi orang pribadi. 

b. Penghasilan berupa hadiah undian 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah 

dan/ataubangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estat, dan 

persewaan tanah dan bangunan. 
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e. Penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

b. Beban 

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No 36 Tahun 

2008,tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui 

sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal 

digolongkan menjadi 2 (dua)macam, yakni biaya-biaya yang boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto danbiaya-biaya yang tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto. 

1) Biaya atau beban yang boleh dikurangkan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 

Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan (deductible expenses) 

dengan penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan kegiatan usaha, antara lain:  

a) biaya pembelian bahan 

b) biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, 

gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang 

diberikan dalam bentuk uang 

c) bunga, sewa, dan royalty 

d) biaya perjalanan 
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e) biaya pengolahan limbah 

f) premi asuransi 

g) biaya promosi penjualan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-

02/PMK.03/2010) 

h) biaya administrasi 

i) pajak kecuali Pajak Penghasilan(PBB dan Bea Materai). 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 

dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas 

biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun; 

sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut 

digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan. 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 

dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan 

di Indonesia. 

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 
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i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional  

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di Indonesia  

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial  

l. Sumbangan fasilitas pendidikan 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga 

2) Biaya atau beban yang tidak boleh dikurangkan 

Menurut pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 

menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari 

penghasilan bruto adalah sebagaiberikut: 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti; perbaikan 

rumah pribadi, perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan 

oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham 

dan keluarganya. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (PMK-

81/PMK.03/2009),kecuali: 

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan 

usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 
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hak opsi, perusahaan pembiayaaan konsumen, dan perusahaan 

anjak piutang. 

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan 

sosial yang dibentuk olah Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 

3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah 

industri. 

d. Premi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak 

orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja maka premi 

tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak 

bersangkutan (wajib potong PPh21). 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, 

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK-83/PMK.03/2009). 
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f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan. 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf 

b, UUPPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf Isampai huruf m serta zakat yang diterima oleh 

badan/atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh badan/atau 

lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP No 18Tahun 

2009. 

h. Pajak Penghasilan 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta 

sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan dibidang perpajakan. 
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2.6 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal 

Menurut Agoes (2012:218), Rekonsilasi fiskal adalah proses 

penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 

menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.  

Menurut Muljono (2009: 59)Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan 

pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakn metode, masa 

manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara 

fiskal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal 

adalah salah satu cara untuk mencocokan perbedaan-perbedaan yang terdapat 

dalam laporan keuangan komersial (disusun berdasarkan Sistem Keuangan 

Akuntansi) dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. 

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang 

dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Laba secara 

komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur 

dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan 

ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena 

adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pembuat kebijakan 

pajak, pemerintah. 

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah berkaitan dengan pajak 

tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib Pajak menghendaki 

pajak yang terutang atau yang dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah 

menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. 
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Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan 

perpajakan. Terhadap hampir semua perhitungan laba komersial yang 

dihasilakan oleh perusahaan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak 

harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam pedoman 

Standar Akutnsi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. 

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan 

Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode 

pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan 

akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun 

biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. 

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara 

komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak yang terutang yang 

diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut 

fiskus. Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu 

terjadi apabila perhitungan pajak yang akui dalam laporan laba-rugi komersial 

dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal. 

Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap 

biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto). Adapun gambaran umum dalam 

rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak orang pribadi atau badan dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Gambaran Umum Rekonsiliasi Fiskal untuk Wajib Pajak 

Badan 

 

Sumber : Nur Akmalia (2013) 

1. Faktor-faktor penyebab koreksi fiskal 

Menurut Resmi (2009:392), 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. 



 

 

32 

a. Perbedaan prinsip akuntansi 

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar 

Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam 

dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal. 

b. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi 

a) Metode penilaian persediaan. 

b) Metode penyusutan dan amortisasi. 

c) Metode penghapusan piutang. 

c. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. 

a) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi 

bukanmerupakan Objek Pajak Penghasilan. 

b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi  komersial tetapi 

pengenaanpajaknya bersifat final. 

c) Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah: 

 Kerugian suatu usaha diluar negeri.  

 Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. 

d. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Pengeluaran 

tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau 

pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran 

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga 

dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. 

Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 
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2. Jenis-jenis Koreksi Fiskal 

Menurut Muljono (2016;60) Koreksi fiskal terjadi karena adanya 

perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan 

tersebut dapat berupa: 

a. Beda tetap 

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui 

oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai 

akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan 

peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan 

penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian 

merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. 

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan 

adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi 

pajak dikenal istilah-istilah berikut: 

a. Penghasilan sebagai objek pajak 

b. Penghasilan bukan sebagai objek pajak 

c. Penghasilan terkena pph final 

d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto 

e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto 

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan 

penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu 

adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi 

namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. 
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Perbedaan tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi 

(laba sebelum pajak / pre tax income) yang berbeda secara tetap 

dengan  laba atau rugi menurut fiskal PhKP (taxable income). 

Perbedaan permanen tersebut dapat berupa : 

a) Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya 

dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. 

b) Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun 

seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak. 

c) Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau 

pengurangan. (Sista Choiriyah, 2016). 

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan 

mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP: 

a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final – pasal 4 

ayat (2) UU PPh. 

b) Penghasilan yang bukan objek pajak – pasal 4 ayat (3) UU PPh. 

c) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan  

usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara 

pengahasilan serta pengeluaran yang sifat pemakaian 

penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran-pasal 9 

ayat (1) UU PPh. 

d) Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang 

bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh 

bersifat final. 
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e) Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura. 

f) Sanksi perpajakan. 

b. Beda waktu 

Beda waktu terjadi karena adaya perbedaan pengakuan 

besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan 

secara fiskal, misalnya dalam hal: (1) Waktu pengakuan manfaat 

dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi, (2) 

Waktu diperolehnya penghasilan, dan (3) Waktu diakuinya biaya. 

Sesuai namanya beda waktu merupakan perbedaan 

perlakuan akutansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. 

Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi 

meupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi 

setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan 

metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal: 

1. Akrual dan realisasi; 

2. Penyusutan dan amortisasi; 

3. Penilaian persedian; 

Berikut ini akan dikemukakan contoh yang mengakibatkan 

perbedaan waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi 

perpajakan adalah: 
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1. Penyusutan  

Penyusutan (depresiasi) merupakan konsep alokasi  harga 

perolehan harta tetap berwujud menjadi biaya (cost allocation), 

sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha.Menurut 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 11 

ayat 6, harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu 

bukan bangunan dan bangunan. 

Tabel 2.1. Tarif penyusutan  

Kelompok Harta Masa Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis 

lurus 

Saldo 

menurun 

I. Bukan bangunan 

 

- kelompok 1 

- kelompok 2 

- kelompok 3 

-kelompok 4 

 

II. Bangunan 

- Permanen 

- Tidak 

permanen 

 

 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

 

 

20 tahun 

10 tahun 

 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

 

5% 

10% 

 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

 

 

- 

- 

Sumber: UU No 36 tahun 2008 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ada dua metode yang 

digunakan dalam melakukan penyusutan, yaitu metode garis 

lurus (straight line method) danmetode saldo menurun 

(declining balance method).Metode garis lurus (straight line 

method) adalah metode yang digunakan untuk semua 

kelompok harta tetap berwujud.Sedangkan metode saldo 

menurun (declining balance method) adalah metode yang 
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digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan 

saja. (Mardiasmo, 2009:153) 

Dalam melakukan penyusutan, wajib pajak diperkenankan 

untuk memilih salah satu metode yang akan digunakan. 

Penyusutan dapat dimulai pada saat: 

a. Bulan dilakukannya pengeluaran. 

b. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan 

dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. 

c. Dengan ijin dari dirjen pajak, penyusutan dapat dimulai 

pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 

pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. 

Pengelompokan Harta Berwujud 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 96/PMK.03/2009, pengelompokan harta berwujud terdiri 

dari 4 kelompok. Berikut dijelaskan jenis udaha dan jenis harta 

masing-masing kelompok. 
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Tabel 2.2.  Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

kelompok 1 

No Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu a

tau rotan termasuk meja, bangk

u, kursi, lemari dan sejenisnya y

ang bukan bagian  dari 

bangunan.   

b. Mesin kantor seperti mesin tik, 

mesin hitung, duplikator, mesin 

fotokopi, mesin 

akunting/pembukuan, 

komputer, printer, scanner dan 

sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti 

amplifier, tape/cassette, video 

recorder, televisi dan 

sejenisnya. 

d. Sepeda motor, sepeda dan 

becak. 

e. Alat perlengkapan khusus 

(tools) bagi industri/jasa yang 

bersangkutan. 

f. Dies, jigs, dan mould. 

g. Alat-alat komunikasi seperti 

pesawat telepon, faksimile, 

telepon seluler dan sejenisnya.   

2 Pertanian, 

perkebunan, 

kehutanan 

Alat yang digerakkan bukan dengan 

mesin seperti cangkul, peternakan, 

perikanan, garu dan lain-lain. 

3 Industri Makanan dan 

Minuman 

Mesin ringan yang dapat dipindah-

pindahkan seperti, huller, pemecah 

kulit, penyosoh, pengering, pallet, 

dan sejenisnya. 

4 Transportasi dan 

Pergudangan 

Mobil taksi, bus dan truk yang 

digunakan sebagai angkutan umum. 

5 Industri Semi 

Konduktor 

Falsh memory tester, writer 

machine, biporar test system, 

elimination (PE8-1), pose checker. 

6 Jasa persewaan 

peralatan Tambatan 

Air Dalam 

Anchor, Anchor Chains, Polyester 

Rope, Steel Buoys, Steel Wire 

Ropes, Mooring Accessoris. 

7 Jasa Telkomunikasi 

selular 

Base Station Controller 

Sumber : PMK No.96/PMK.03/2009 



 

 

39 

Tabel 2.3. Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

Kelompok 2 

No Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua Jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam

 termasuk meja, bangku, kursi, l

emari dan sejenisnya yang buka

n merupakan bagian dari bangu

nan.  Alat pengatur udara 

seperti AC, kipas angin dan 

sejenisnya.   

b. Mobil, bus, truk, speed boat da 

2 Pertanian,Perkebunan

, Kehutanan, 

Perikanan 

a. Mesin pertanian/perkebunan 

seperti traktor dan mesin bajak, 

penggaruk, penanaman, penebar 

benih dan sejenisnya. 

b. Mesin yang mengolah atau men

ghasilkan atau memproduksi ba

han atau barang pertanian, perk

ebunan, peternakan dan perikan

an.  

 

3 Industri Makanan dan 

Minuman 

a. Mesin yang mengolah produk 

asal binatang, unggas dan 

perikanan, misalnya pabrik 

susu, pengalengan ikan. 

b. Mesin yang mengolah produk 

nabati, misalnya mesin minyak 

kelapa, margarin, penggilingan 

kopi, kembang gula, mesin 

pengolah biji-bijian seperti 

penggilingan beras, gandum, 

tapioka. 

c. Mesin yang 

menghasilkan/memproduksi 

minuman dan bahan-bahan 

minuman segala jenis. 

d. Mesin yang 

menghasilkan/memproduksi 

bahan-bahan makanan dan 

makanan segala jenis.   

4 Industri Mesin Mesin yang 

menghasilkan/memproduksi mesin 

ringan (misalnya mesin jahit, 

pompa air). 

5 Perkayuan, 

Kehutanan 

a. Mesin dan peralatan 

penebangan kayu. 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 

b. Mesin yang mengolah atau 

menghasilkan atau 

memproduksi bahan atau 

barang kehutanan 

6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan 

seperti truk berat, dump truck, 

crane buldozer dan sejenisnya. 

7 Transportasi dan 

Pergudangan 

a. Truk kerja untuk pengangkutan 

dan bongkar muat, truk peron, 

truck ngangkang, dan 

sejenisnya. 

b. Kapal penumpang, kapal 

barang, kapal khusus dibuat 

untuk pengangkutan barang 

tertentu (misalnya gandum, batu 

- batuan, biji tambang dan 

sebagainya) termasuk kapal 

pendingin, kapal tangki, kapal 

penangkap ikan dan sejenisnya, 

yang mempunyai berat sampai 

dengan 100 DWT. 

c. Kapal yang dibuat khusus untuk 

menghela atau mendorong 

kapal-kapal suar, kapal 

pemadam kebakaran, kapal 

keruk,  terapung dan sejenisnya 

yang mempunyai berat sampai 

dengan 100 DWT. 

d. Perahu layar pakai atau tanpa 

motor yang mempunyai berat 

sampai dengan 250 DWT. 

e. Kapal balon. 

8 Telekomunasi a. Perangkat pesawat telepon. 

b. Pesawat telegraf termasuk 

pesawat pengiriman dan 

penerimaan radio telegraf dan 

radio telepon. 

9 Industri Semi 

Konduktor 

Auto frame loader, automatic logic 

handler, baking oven, ball shear 

tester, bipolar test handler 

(automatic), cleaning machine, 

coating machine, curing oven, 

cutting press, dambar cut machine, 

dicer, die bonder, die shear test, 

dynamic burn-in system oven, 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 

dynamic test handler, eliminator 

(PGE-01), full automatic handler, 

full automatic mark, hand maker, 

individual mark, inserter remover 

machine, laser marker (FUM A-

01), logic test system, marker 

(mark), memory test system, 

molding, mounter, MPS automatic, 

MPS manual, O/S tester manual, 

pass oven, pose checker, re-form 

machine, SMD stocker, taping 

machine, tiebar cut press, 

trimming/forming machine, wire 

bonder, wire pull tester.   

10 Jasa Persewaan 

Peralatan Tambat Air 

Dalam 

Spoolling Machines, Metocean 

Data Collector 

11 Jasa Telekomunikasi 

Seluler 

Mobile Switching Center, Home 

Location Register, Visitor Location 

Register. Authentication Centre, 

Equipment Identity Register, 

Intelligent Network Service Control 

Point, intelligent Network Service 

Managemen Point, Radio Base 

Station, Transceiver Unit, Terminal 

SDH/Mini Link, Antena 

Sumber: PMK No.96/PMK.03/2009 

 

Tabel 2.4.  Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk 

kelompok 3 

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 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 

dan sejenisnya. 

3 Perkayuan a. Mesin yang 

mengolah/menghasilkan 

produk-produk kayu, barang-

barang dari jerami, rumput dan 

bahan anyaman lainnya. 

b. Mesin dan peralatan 

penggergajian kayu. 

4 Industri Kimia a. Mesin peralatan yang 

mengolah/menghasilkan produk 

industri kimia dan industri yang 

ada hubungannya dengan 

industri kimia (misalnya bahan 

kimia anorganis, persenyawaan 

organis dan anorganis dan 

logam mulia, elemen radio 

aktif, isotop, bahan kimia 

organis, produk farmasi, pupuk, 

obat celup, obat pewarna, cat, 

pernis, minyak eteris dan 

resinoida-resinonida wangi-

wangian, obat kecantikan dan 

obat rias, sabun, detergent dan 

bahan organis pembersih 

lainnya, zat albumina, perekat, 

bahan peledak, produk 

pirotehnik, korek api, alloy 

piroforis, barang fotografi dan 

sinematografi. 

b. Mesin yang 

mengolah/menghasilkan produk 

industri lainnya (misalnya 

damar tiruan, bahan plastik, 

ester dan eter dari selulosa, 

karet sintetis, karet tiruan, kulit 

samak, jangat dan kulit 

mentah).   

5 Industri Mesin Mesin yang 

menghasilkan/memproduksi mesin 

menengah dan berat (misalnya 

mesin mobil, mesin kapal). 

6 Transportasi dan 

pergudangan 

a. Kapal penumpang, kapal 

barang, kapal khusus dibuat 

untuk pengangkutan barang-

barang tertentu (misalnya 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 

gandum, batu-batuan, biji 

tambang dan sejenisnya) 

termasuk kapal pendingin dan 

kapal tangki, kapal 

penangkapan ikan dan 

sejenisnya, yang mempunyai 

berat di atas 100 DWT sampai 

dengan 1.000 DWT. 

b.  Kapal dibuat khusus untuk 

mengela atau mendorong kapal, 

kapal suar, kapal pemadam 

kebakaran, kapal keruk, keran 

terapung dan sejenisnya, yang 

mempunyai berat di atas 100 

DWT sampai dengan 1.000 

DWT. 

c. Dok terapung. 

d.  Perahu layar pakai atau tanpa 

motor yang mempunyai berat di 

atas 250 DWT. 

e.  Pesawat terbang dan 

helikopter-helikopter segala 

jenis. 

7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan 

kendali jarak jauh. 

Sumber: PMK No.96/PMK-03/2009 

Tabel 2.5. Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

kelompok 4 

No Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Kontruksi Mesin berat untuk kontruksi 

2 Transportasi dan 

Pergudangan 

a. Lokomotif uap dan tender atas rel. 

b.  Lokomotif listrik atas rel, 

dijalankan dengan batere atau 

dengan tenaga listrik dari sumber 

luar. 

c. Lokomotif atas rel lainnya. 

d. Kereta, gerbong penumpang dan 

barang, termasuk kontainer khusus 

dibuat dan diperlengkapi untuk 

ditarik dengan satu alat atau 

beberapa alat pengangkutan. 

e. Kapal penumpang, kapal barang, 

kapal khusus dibuat untuk 

pengangkutan barang-barang 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 

tertentu (misalnya gandum, batu-

batuan, biji tambang dan 

sejenisnya) termasuk kapal 

pendingin dan kapal tangki, kapal 

penangkap ikan dan sejenisnya, 

yang mempunyai berat di atas 

1.000 DWT. 

f. Kapal dibuat khusus untuk 

menghela atau mendorong kapal, 

kapal suar, kapal pemadam 

kebakaran, kapal keruk, keran-

keran terapung dan sebagainya, 

yang mempunyai berat di atas 

1.000 DWT. 

g. Dok-dok terapung.   

Sumber: PMK No.96/PMK-03/2009 

2. Amortisasi 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak 

berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya 

perpanjangan hakguna bangunan, hak guna usaha, dan hak 

pakai yang mempunyai masamanfaat lebih dari satu tahun yang 

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan dilakukan dalam bagian-bagianyang sama besar 

atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masamanfaat 

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi 

ataspengeluarantersebut atau atas nilai buku dan mas akhir 

masa manfaatdiamortisasikan sekaligus dengan syarat 

dilakukan secara taat asas.Untuk menghitung amortisasi, masa 

manfaat dan tarifamortisasi ditetapkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.6.  Masa manfaat dan Tarif Amortisasi harta tak 

berwujud 

Kelompok Harta Tak 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis 

Lurus 

Saldo 

Menurun 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

Sumber: UU PPh No 36 Tahun 2008  

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya penghasilan 

kena pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan 

secara fiskal akan dapat perbedaan. Perbedaan karena adanya 

koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi berupa: 

a. Koreksi Positif 

Menurut Muljono (2016; 61) Koreksi positif adalah 

koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya 

yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial 

menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang 

akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena 

Pajak 

Menurut Karina (2018) Tujuan dari koreksi positif 

adalah menambah laba komersil atau laba penghasilan kena 

pajak (PKP). Jadi, koreksi fiskal positif akan menambahkan 

pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya 

yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, 

penyebab dari koreksi positif menurut Ortax.org adalah: 
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1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi 

tanggungannya. 

2. Dana cadangan 

3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau 

kenikmatan. 

4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung 

dengan pekerjaan yang dilakukan. 

5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. 

6. Pajak penghasilan 

7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik 

8. Sanksi administrasi 

9. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara 

penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan 

yang tidak termasuk objek pajak 

10. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-

hal yang telah disebutkan diatas. 

b. Koreksi negatif 

Menurut Muljono (2016; 61) Koreksi negatif adalah 

koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya 

yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial 

sehingga menjadi semakin besar apabila dilhat secara fiskal, 
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atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan 

Penghasilan Kena Pajak. 

Menurut Karina (2018) Tujuan dari koreksi negatif 

adalah mengurangi laba komersil atau laba PKP. Hal ini 

disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi dari 

pada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih 

kecil dari pada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya 

koreksi negatif adalah: 

a. penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan 

yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk objek 

pajak termasuk dalam peredaran usaha. 

b. selisih penyusutan/amortisasi komersil dibawah 

penyusutan/amortisasi fiskal. 

c. penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-

hal yang telah disebutkan diatas. 

3. Fungsi Rekonsiliasi fiskal 

Berdasarkan pengertian rekonsiliasi fiskal diatas, dapat 

disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal/koreksi fiskal memiliki fungsi 

sebagai penyesuaian transaksi menurut Sistem Akuntansi Keuangan 

dan menurut ketentuan fiskal/pajak (UU perpajakan) yang berlaku. 

Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan 

keuangan komersial dimasukan ke dalam SPT Tahunan PPh, maka 

data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, 

mengingat terdapat perbedaan besar diantara keduanya baik beda 

waktu maupun beda tetap. 
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Jadi rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan 

output berupa hasil koreksi yang berpengaruh besar terhadap 

besarnya laba kena pajak dan pph terutang. 

 

2.7 Pajak dalam Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau 

Al-Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan 

dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada 

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi: 

َيا َأُيَها اّلِريَن آَمُنىا َأْنِفُقىا ِمْن َطِّيَباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّما َأْخَسْجَنا َّلُكْم ِمَن اّْلَؤْزِض ۖ َوَّلا 

ٌّي َحِّمّيدَتَّيَّمُّمىا اّْلَخِبّيَث ِمْنُه ُتْنِفُقىَن َوَّلْسُتْم ِبآِخِريِه ِإّلا َأْن ُتْغِّمُضىا ِفّيِه ۚ َواْعَلُّمىا َأَن اّلَلَه َغِن  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya.dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha kaya lagi Maha terpuji.” 

 
Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalah penghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai 

mana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195 dan At-Taubah ayat 41: 

ّيَنْحِسِنَوَأْنِفُقىا ِفّي َسِبّيِل اّلَلِه َوَّلا ُتْلُقىا ِبَؤْيِديُكْم ِإَّلى اّلَتْهُلَكِة ۛ َوَأْحِسُنىا ۛ ِإَن اّلَلَه ُيِحُّب اّْلُّم  
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Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.” 

 

َوَجاِهُدوا ِبَؤْمَىاِّلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفّي َسِبّيِل اّلَلِه ۚ َذِّٰلُكْم َخّْيٌس َّلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ْنِفُسوا ِخَفاًفا َوِثَقاًّلا 

 َتْعَلُّمىَن
Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. 

Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui.” 

 

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa melaporkan dan membayar 

pajak secara jujur merupakan salah satu jihad dan merupakan perbuatan baik 

yang disukai oleh Allah menurut agama. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 
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