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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan Negara Indonesia setelah kemerdekaan adalah bagaimana 

membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan negara ke taraf yang lebih 

baik. Dimana pembangunan, pertumbuhan, dan pengembangan tersebut 

membutuhkan banyak dana untuk mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut 

tentunya harus diimbangi dengan adanya pemasukan-pemasukan dana dari 

berbagai sumber. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi penerimaan dari berbagai sektor, yaitu sektor pajak, 

sektor kekayaan alam, sektor bea dan cukai, sektor retribusi, sektor iuran, sektor 

sumbangan, sektor laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-

sumber lain. Namun, dari berbagai penerimaan negara tersebut sektor perpajakan 

yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.(Isroah 

2013:7) 

Basar kecilnya nilai pendapatan negara dari sektor pajak tidak lepas dari 

peran masyarakat, badan atau lembaga yang menjadi wajib pajak. Setiap wajib 

pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan 

yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-

sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Wajib pajak akan 

memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan 

akan lebih banyak merugikannya.(Putri : 2016) 

Salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh wajib pajak 

untuk menghitung besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak ke 
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kas negara, yaitu self assessment system. Menurut Resmi (2011 : 11) Sistem self 

assesment merupakan suatu upaya reformasi peraturan perundang-undangan yang 

memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai 

dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran 

yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, 

memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin 

dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Selain itu, adanya sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment 

dan berlakunya Udang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

mengakibatkan perbedaan dalam menentukan laba antara fiskus dengan pihak 

perusahaan. Akibat perbedaan laba tersebut, maka timbul beda tetap yaitu jurnal 

yang berpengaruh langsung terhadap kas dan beda sementara yaitu jurnal yang 

tidak berpengaruh langsung terhadap kas pada Laporan Keuangan, sehingga perlu 

adanya koreksi fiskal. Menurut Agoes (2012 : 218 ) bahwa 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 yang disusun oleh perusahaan dengan laba 

menurut Undang-undang Perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan 

biaya-biaya yang diperhitungkan dan yang tidak diperhitungkan sebagai 

pengurang penghasilan bruto.  

Dengan dilakukan proses koreksi fiskal melalui beda tetap dan beda 

sementara, maka wajib pajak yaitu lembaga koperasi milik negara perlu membuat 

pembukuan sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan. Rekonsilisasi fiskal 
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dianggap perlu, karena jumlahnya akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan, sebagai laporan keuangan tahunan pajak. Menurut UU No 25 

tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas 

kekeluargaan.  

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan wadah perekonomian rakyat 

tidak terlepas dari masalah persaingan usaha, karenanya untuk dapat terus tumbuh 

dan berkembang dengan baik diperlukan pengendalian yang seksama terhadap 

kegiatan operasinya terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Koperasi 

berfungsi membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi 

para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa 

jenis, namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, 

koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi 

Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran.  

Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sejahtera, sebagai 

objek penelitian serta salah satu wajib pajak badan yang belum melakukan 

perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan, yaitu menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, melalui beda tetap dan beda 

sementara, maka permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan penghasilan dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KUD Sejahtera sebagai pengurang 

penghasilan, antara lain : 
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Beda tetap pertama dalam Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Sejahtera, 

pendapatan bunga bank Rp 33.888.214 diakui sebagai penghasilan. Sedangkan 

menurut peraturan perpajakan dalam Undang- Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 

ayat (2) huruf a bahwa penghasilan yang pajaknya bersifat final yang harus 

dipisahkan dan tidak perlu diperhitungkan sebab berbeda secara tetap dengan laba 

kena pajak menurut fiskal. Kedua KUD Sejahtera memasukkan pendapatan lain- 

lain sebesar Rp 19.375.000 diakui sebagai penghasilan. Sedangkan menurut 

peraturan perpajakan dalam Undang- Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) 

bahwa penghasilan yang tidak jelas uraiannya harus dipisahkan dan tidak prlu di 

perhitungkan sebab berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal. 

Ketiga biaya kain sarung dan dasar batik sebesar Rp 79.424.500 sebagai 

pengurang penghasilan. Menurut Undang- Undang No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 

(1) huruf b menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak diperlakukan 

atau diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Keempat KUD 

Sejahtera memasukkan biaya lain-lain sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 

1.815.000, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008 

pasal 9 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan 

untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak 

diperlakukan atau diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. 

Kelima KUD Sejahtera memasukkan biaya pajak dan administrasi bank sebesar 

Rp 6.888.646 sebagai pengurangan penghasilan, menurut Undang-Undang 

Perpajakan No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa untuk menentukan 

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 
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usaha tetap tidak boleh dikurangkan seperti Biaya pajak dan administrasi bank. 

Keenam biaya  pajak penghasilan tahun sebelumnya sebesar Rp 38.544.000 

sebagai pengurangan penghasilan, menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 

tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa untuk menentukan besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

tidak boleh dikurangkan seperti Pajak Penghasilan tahun sebelumnya, karena 

biaya ini seharusnya telah di hitung di tahun 2015. 

Beda sementara pertama dalam menghitung beban penyusutan Koperasi 

Sejahtera menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis yang di taksir 

25 tahun dan nilai perolehan Rp 306.400.800. Koperasi tidak melakukan 

pengklasifikasian aktiva tetap berdasarkan kelompok harta berwujud seperti yang 

dijelaskan Undang- Undang Perpajakan. Sehingga pengklasifikasian ini 

mempengaruhi tarif penyusutan antara yang dipakai oleh Koperasi dengan 

Undang- Undang Perpajakan. Pada Koperasi, perhitungan penyusutan untuk 

bangunan langsung membagi nilai perolehan dan umur ekonomis yang ditaksir 25 

tahun. Menurut Undang- Undang PPh No. 36 tahun 2008 masa manfaat yang di 

akui adalah 20 tahun dan tarif depresiasi garis lurus yang digunakan adalah 5% 

sehingga perhitungan penyusustan tersebut perlu di koreksi dalam Laporan Sisa 

Hasil Usaha KUD Sejahtera. Kedua perhitungan penyusustan inventaris pada 

KUD Sejahtera menggunakan metode garis lurus dengan mengalikan nilai 

perolehan dan tarif 20%. Menurut Undang- Undang Perpajakan beban 

penyusustan inventaris termasuk kedalam kelompok 1 harta berwujud yang tarif 

penyusutannya 25%, sehingga penyusutan ini perlu di koreksi fiskal.  
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Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Koperasi Unit Desa Sejahtera, 

jumlah penghasilan netto fiskal Rp 250.685.597 yang didapat dari Laporan Sisa 

Hasil Usaha dan Surat Pemberitahuan. Seharusnya jumlah penghasilan netto fiskal 

tersebut didapat setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan Perhitungan 

Hasil Usaha. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk membantu 

menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan Koperasi berdasarkan peraturan 

perpajakan, dengan judul “Analisis Beda Tetap dan Beda Sementara Terhadap 

Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Fiskal Pada 

Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuantan Singingi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti membatasi 

pokok permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan di teliti 

meliputi: Bagaimana beda tetap dan beda sementara antara akuntansi komersial 

dan standar fiskal pada Kopersai Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

beda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal setelah 

adanya koreksi yang dilakukan dalam beda tetap dan beda sementara pada 

Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk: 

1. Bagi praktisi 

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi koperasi mengenai akuntansi 

perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan dalam 

menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa yang akan 

dating. 

2. Bagi akademisi 

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. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

diantaranya tentang pajak secara umum, peranan akuntansi 

didalam pajak, cara menyusun laporan keuangan fiskal, kebijakan 

pemerintah, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas metode penelitian yang mencakup objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan sejarah singkat berdirinya perusahaan, 

stuktur organisasi, dan kegiatan usaha Koperasi Sejahtera. 

 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari data yang telah diperoleh. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberikan saran 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 


