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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak Secara Umum 

Berdasarkan Undang- undang perpajakan No. 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “ Kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Untuk lebih jelasnya mengenai defenisi pajak berikut ini dikemukakan 

beberapa pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut: 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh 

Aristanti Widyaningsih (2013 : 2) adalah : 

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan  dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelanggarakan pemerintahan. 

 

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dn 

Brock Horace R. yang dikutip oleh Aristanti Widyaningsih (2013 : 2) adalah :  

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector 

pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 

mendpatakan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalakna pemerinthan. 

 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, yang 

dikutip oleh Aristanti Widyaningsih (2013 : 2) adalah : 
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Mengemukakan defenisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak 

rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai Public Investment. 

 

Dari pengertian pengertian tersebut Widyaningsin (2013 : 2) 

menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa 

masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung. 

Secara garis besar ciri- ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai 

berikut :  

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dasarnya atas undang- undang. 

2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung. 

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, 

dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akan diperunakan untuk 

membiayai public investment. 

Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi 

mengatur. 

2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Widyaningsih (2013 : 3)  pajak mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan 

pembangunan Negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu : 
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1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan 

sumber penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (regulator) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang- barang 

mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat 

konsumsi barang- barang mewah dapat dikendalikan. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga 

(melalui dana yang di peroleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat 

dikendalikan. 

4. Fungsi Redtribusi 

Dalam fungsi redtribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam 

pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah 

penghasilan akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. 

5. Fungsi Demokrasi 

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 

Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

pembayar pajak. 
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2.3 Jenis- Jenis Pajak 

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan 

Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak- pajak yang dikelola oleh Pemerintah 

Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak- 

Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak- pajak yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/ kota. ( Widyaningsih 2013 : 3) 

Pajak- pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi : 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Petambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, 

maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap darang dan jasa Kena Pajak 

dikenakan Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang- 

undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10% dalam hal ekspor, 
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terif PPN adala 0%. Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah 

Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara 

diatasnya. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenanakan PPN, atas barang- barang kena pajak tertentu yang 

tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan barang 

kena pajak yang tergolong mewah adalah: 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; atau 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta 

mengganggu ketertiban masyarakat. 

4. Bea Materai 

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atau dokumen, seperti surat 

perjanjian, akta notaries, serta kuitansi pembayaran, surat beharga, dan efek, 

yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan 

tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian 
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hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten/ Kota antar lain meliputi : 

Pajak Provinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

Pajak Kabupaten/ kota 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) 
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2.4 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Widyaningsih (2013 : 12) Untuk mencapai tujuan dari 

pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan 

pajak, anatar lain : 

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealh of Naions dengan ajaran yang 

terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

a. Asas Equality (Asas Keseimbangan dengan Kemampuan atau asas dengan 

keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai 

dengan kemampun dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

b. Asas Certainty (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus 

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dpat dikenai sanksi 

hukum. 

c. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 

atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 

wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak 

menerima hadiah. 

d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomi) : biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan 

pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

2. Menurut W. J. Langen asa pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

a. Asas Daya Pikul yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya pengasilan wajib pajak. Semakin tinggi 

penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. 
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b. Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh Negara harus digunkanan 

untuk kegiatan yang bermanfaan untuk kepentingan umum. 

c. Asas Kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh Negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

d. Asas Kesamaan yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang 

satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama 

(atau diberlakukan yang sama) 

e. Asas Beban yang sekecil- kecilnya yaitu pemungutan pajak diusahakan 

sekecil- kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga 

tidak memberatkan para wajib pajak. 

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

a. Asas Politik Financial yaitu pajak yang dipungut Negara jumlahnya 

memadai sehingga dapat membiayai datau mendorong semua kegiatan 

Negara. 

b. Asas ekonomi yaitu penentuan objek pajak harus tepat misalnya : pajak 

pendapatan, pajak untuk barang- barang mewah. 

c. Asas Keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diberlakukan yang sama pula. 

d. Asas Administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan 

(kapan, dimana harus dibayarkan pajak), keluesan penagihan (bagaimana 

cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.  

e. Asas Yuridis yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang- 

undang. 
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2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2014 : 11) dalam memmungut pajak dikenal beberapa 

sistem pemungutan, yaitu : 

1. Official Asessment system 

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang- undanga perpajakna yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan para apartur perajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada operator perpajakan). 

2. Self Asessment System 

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

perlakuan perundang- undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta 

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib 

pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami 

undang- undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran 

yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh 

Karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk : 

a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang 

b. Memeperhitungkan sendiri pajak yang terhutang 

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang 
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e. Memepertanggungjawabkan pajak yang terhutang 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada 

wajib pajak). 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang- 

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memeotong serta menungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan 

melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak tergantung kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

2.6 Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013 : 14) UU Perpajakan di Indonesia 

yang menganut Self assessment system, dimana dalam sistem ini WP diberikan 

keleluasan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 

pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) 

merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau 

harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem 

Self Assessment System maka menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam 
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upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat 

kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut 

dapat dilakukan melalui proses mapping profiling, benchmarking, dan counseling 

dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan 

berujung pada pemerksaan. Pemeriksaan untuk menguji SPT yang telah 

disampaikan WP ke KPP sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan perpajakan yang berlaku (tax compliance). 

Apabila WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak maka WP harus dapat 

membuktikan kepada aparat pajak bahwa WP telah menghitung dan membayar 

pajaknya sesuai dengan ketentuan peratran perpajakan yang berlaku. Oleh karena 

itu, untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi kegiatan WP tersebut maka 

WP haruslah mengadakan pembukuan dan pencatatan. 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelolah data, 

keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajaka dalam rangka 

memeberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP. 

Dari pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak diatas, maka akuntansi 

perpajakan sangatlah penting, karena menekankan perlunya pemahaman 

perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP badan) agar jangan sampai terjadi 
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kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu- waktu 

dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajka/ fiskus. 

Akuntansi perpajakan juga penting untuk WP dalam melakukan 

perencanaan pajak. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013 : 3), perencanaan pajak 

adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh WP untuk menyusun aktivitas keuangan 

guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoretis, 

perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang 

WP berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak 

secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan. 

2.7 Akun- Akun Akuntansi Perpajakan 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013 : 13) nama- nama akun pada laporan 

keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut, 

1. Neraca  

a. Sisi Aset, terdapat nama- nama akun sebagai berikut. 

Pajak Dibayar di MUKA (Prepaid Tax) 

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka 

(Prepaid Expense) dalam asset lancer. Pajak dibayar dimuka terdiri dari : 

1) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada) 

2) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

3) Pajak Masukan 

b. Sisi Kewajiban, terdapat nama- nama akun sebagai berikut. 

Utang Pajak (Tax Payable) 

Utang Pajak dapat terdiri atas : 

1) PPH 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29 
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2) Pajak Keluaran 

2. Laporan Laba Rugi 

a. Beban pajak penghasilan (Income Tax Expense) 

b. PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai 

dicatat sebagai beban operasional (Operational Expense). 

2.8 Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2014 : 74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang ditrima atau diperolehnya 

dalam suatu tahun pajak. 

Dasar hukum terdapat pada Peraturan Perundang- undangan yang 

mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adala UU Nomor 7 tahun 1983 yang 

telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, 

UU Nomor 17  tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral 

Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. 

1. Subjek Pajak 

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008, 

Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Subjek Pajak orang pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 
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b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek 

Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari 

warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

c. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukam usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan 

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

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik daerah 

merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, 

sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah,misalnya lembaga, 

badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam 

pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimunan, 

atau ikatan dari pihak- pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. 
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d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, 

yang dapat berupa : 

1) Tempat kedudukan manajemen 

2) Cabang perusahaan 

3) Kantor perwakilan 

4) Gedung kantor 

5) Pabrik 

6) Bengkel 

7) Gudang 

8) Ruang untuk promosi dan penjualan 

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam 

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

12) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan 
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14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas 

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. 

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasrkan Pasal 2 UU Nomor 36 

tahun 2008 adalah : 

a. Kantor perwakilan Negara asing 

b. Pejabat- pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat- pejabat 

lain dari Negara asing dan orang- orang yang diperbantukan kepad mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka dengan 

syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut 

serta Negara besangkutan memberikan perlakuan timbale balik. 

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi 

anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan 

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para 

anggota. 
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d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana 

dimaksud pada Nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang 

tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud Nomor 3 ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

e. Organisasi- organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik 

dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi 

manfaat pada Negara/ pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/ 

kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

f. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian 

internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur 

dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam 

pejanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, 

dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang- undang 

Perjanjian Internasional. 

Nama-nama organisasi dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi 

internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak penghasilan diatur lebih 

lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.03/2008 

disempurnakan dengan PMK No. 15/ PMK.03/2010 dan PMK 

No.142/PMK.03/2012. 
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3. Objek Pajak Penghasilan 

Menurut pajak.go.id Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :  

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota 

; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 
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pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

a) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya; 

b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

c) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi ; 

d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

e) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

f) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

g) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

6) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

a) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

b) Premi asuransi; 
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c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas; 

d) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak; 

e) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

f) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan; 

g) Surplus Bank Indonesia 

4. Objek Pajak PPh Final 

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek 

yang dikenakan pajak final menurut pasal 4 ayat 2 antara lain:  

a. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau 

bangunan, serta 

e. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

5. Tidak Termasuk Objek Pajak 

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang 

tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 antar lain : 
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a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

c. Warisan; 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

e. 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 penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; 
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f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa; 

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Inonesia dengan syarat :  

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

j. 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; 

k. 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 kegiatan di Indonesia dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan; dan 

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu : 

a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak 

pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri; 

b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa; 

c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke 

sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang 

studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup 

yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar; 

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan 
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dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara 

jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.9 Laba Komersial 

Menurut Muljono (2009 : 105) Laba bersih komersial atau laba komersial 

adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta 

prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan 

memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur 

terkait. 

Laba bersih secara komersial mencerminkan kondisi keuangan atau saldo 

yang sesungguhnya dari kegiatan usaha perusahaan, yang dapat ditelusuri, 

dibuktikan kebenarannya dari berbagai arus lain sesuai pembukuan yang 

dilaksanankan oleh Wajib Pajak. Besarnya laba komersial setelah pajak berkaitan 

dengan besarnya aktiva maupun pasiva pada neraca terkait yang dibuat oleh Wajib 

Pajak. Apabila besarnya laba setelah pajak ini salah, maka neraca yang dibuat 

juga akan salah. 

Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang diperoleh 

Wajib Pajak setelah memperhitungkan ketentuan perpajakan berkaitan dengan 

pengakuan penghasilan, biaya, metode akuntansi, dan juga ketentuan- ketentuan 

khusus berkaitan dengan pengakuan perpajakan maupun akuntansi. Laba setelah 
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pajak yang diakui pada neraca adalah dihitung dari laba komersial, bukan dari 

laba fiskal, kecuali kalau pada laba komersial terjadi kesalahan jurnal maupun 

postin, sehingga laba setelah pajak dihitung dari laba fiskal. Pada dasranya laba 

secara komersial boleh berbeda sengan laba kena pajak, tetapi besarnya laba 

setelah pajak harus sama, baik dihitung dari laba komersial maupun laba kena 

pajak. 

2.10  Laporan Keuangan Fiskal 

Menurut Waluyo (2014 : 52) Akuntansi komersial mengenal adanya 

konsep dasar entitas sehingga jelas unit pikiran manakah yang merupakan sasaran 

tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang perukuran 

dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukiran 

tersebut tidak selamanya sejalan dengan akuntansi komersial karena terdapat 

argumentasi dari motivasi laporan keunagan fiskal untuk memperkecil erosi 

potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk 

– bentuk investasi. Penyusunan laporan keuangan fiscal, seperti yang 

dikemukakan Gunadi (2002), mengutip kelompok kerja standar akuntansi dari 

Organization for Economic Coorperation and Development (OECD), yang 

merupakan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan Negara maju. 

Dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik penyusunan laporan 

keuangan fiscal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak 

terdiri atas tiga pendpatan berikut. 

1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, Dalam 

pendekatan pertama, laporan keuangan, walaupun disusun berdasarkan prinsip 
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akuntansi, sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan. Wajib pajak harus 

menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa 

kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan 

perpajakan. Pada pendekatan ini terlihat adanya dua perangkat pembukuan, 

yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiscal. Dengan 

melihat sisi kepentingannya, pembukuan ganda (arti terbatas) bukanlah bentuk 

kecurangan, karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma 

yang berlaku pada masing- masing akuntansi. 

2. Pada pendekatan kedua ini, wajib pajak bebas menyelenggarakan 

pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Laporan 

keuangan fiscal disusun terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut 

dengan extra comptable. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses 

rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga 

laporan yang dihasilkan dari ectra comptable ersebut fungsinya hanya sebagai 

tambahan laporan keuangan komersial. Pendekatan kedua ini lebih banyak 

digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal 

melalui rekonsiliasi. Umumnya praktik pembukuan di Indonesia menyusun 

laporan keuangan fiskal yang disertai dengan rekonsiliasi. Namun ada uga 

wajib pajak yang hanya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar 

akuntansi komersial tanpa menyusun laporan keuangan berbasis ketentuan 

perpajakan. Ada juga yang berbeda sama sekali karena bergantung pada 

berbagai kondisi, terutama perusahaan multinasional (dengan memperhatikan 

aspek akuntansi internasional). 
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3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan standar 

Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam 

dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar Akuntansi Keuangan, 

tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi 

diberikan pada ketentuan perpajakan. 

Salah satu fungsi pajak yang dikenal aalah fungsi budgeter. Dalam fungsi 

budgeter ini pajak sebagai alat mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada 

Negara. Oleh karena itulah, laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT lebih 

berkepentingan terhadap informasi tentang : 

1. Laba atau Rugi perusahaan berkenaan dengan pajak penghasilan (income tax) 

2. Distribusi laba berkenaan dengan pemotongan atau pemungutan pajak 

penghasilan (withholding tax) 

3. Peredaran berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak yang terutang PPN dan PPnBM 

2.11 Rekonsiliasi 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. 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: Waluyo (2008) 
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2.12 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. 

1. 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. 

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi 

a. Metode penilaian persediaan. 

b. Metode penyusutan dan amortisasi. 

c. Metode penghapusan piutang. 

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. 

a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan 

merupakan Objek Pajak Penghasilan. 

b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan 

pajaknya bersifat final. 

c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah: Kerugian suatu usaha 

diluar negeri. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. 

4. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran.  

Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya 

atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut 
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tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan 

PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) 

UU PPh. 

2.13 Jenis- Jenis Koreksi Fiskal 

Jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi 

komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari : 

1. Beda Tetap (Permanent Differences) 

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan 

menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima 

oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan 

modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) 

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan 

menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan 

ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu 

digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. 

Misalnya : 

1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 

2. Penghasilan dari hadiah undian 

3. Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI 

4. Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek 

5. Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan 

6. Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil) 
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7. Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri 

Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan 

menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008), misalnya : 

Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan 

karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya ; daftar nominatif 

biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang). 

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. 

Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota. 

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan 

piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 
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dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang 

dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 

Pajak Penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, 

gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

2. Beda Waktu (Timing Differences) 

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu 

menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba.Suatu 

biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum 

diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.Biasanya perbedaan ini bersifat 
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sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaaan metode dalam hal: 

Akrual dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak 

berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal. 

a. Penyusutan 

Penyusutan (depresiasi) merupakan konsep alokasi harga perolehan 

harta tetap berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 

Tahun 2008 pasal 11 ayat 6, harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu bukan bangunan dan bangunan. 

Table 2.1 

Pengelompokan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusustan 

 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Depresiasi 

Garis 

Lurus 

Saldo 

Menurun 

1. Bukan Bagunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

 

 

25 % 

12,5 % 

6,25 % 

5 %  

 

 

50 % 

25 % 

12,5 % 

10 %  

2. Bangunan 

Permanen 

Tidak permanen  

 

20 tahun 

10 tahun 

 

5 % 

10 % 

 

- 

- 

Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008 

 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ada dua metode yang digunakan 

dalam melakukan penyusutan, yaitu metode garis lurus (straight line 

method) dan metode 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 
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(declining balance method) adalah metode yang 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: 

1) Bulan dilakukannya pengeluaran. 

2) Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada 

bulan pengerjaan harta tersebut selesai. 

3)  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 Jenis Harta Berwujud 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 96/ PMK. 03/ 2009, 

pengelompokan jenis aktiva terdiri dari 4 kelompok. Berikut dijelaskan 

jenis usaha dan jenis harta masing-masing kelompok. 

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 atau rotan 

termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan 

sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, 

duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/ 

pembukuan, computer, printer, scanner dan 

sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/ 

cassete, video recorder, televise, dan 
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sejenisnya. 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak. 

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industry/ jasa yang bersangkutan. 

f. Alat dapur untuk memasak, makan, dan 

minuman. 

g. Dies, jigs, dan mould 

2 Pertanian, 

perkebunan, 

kehutanan, 

perikana 

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin 

3 Industri 

makanan dan 

minuman 

Mesin ringan yang dapat dipindah- pindahkan 

seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, 

pengering, pallet, dan sejenisnya. 

4 Perhubungan, 

pergudangan, 

dan komunikasi 

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan 

sebagai angkutan umum. 

5 Indutri semi 

konduktor 

Flash memory tester, writer machine, biporar 

test system, elimination (PE8-1), pose cheecker. 

Sumber : PMK No 96/ PMK.03/ 2009 

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, almari, dan sejenisnya yang bukan 

merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur 

udara seperti AC, kipas angina, dan sejenisnya. 

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

c. Container dan sejenisnya. 

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 menghasilkan atau 

memproduksi bahan atau barang pertanian, 

kehutanan, perkebunan, dan perikanan 

3 Industri 

makanan dan 

minuman 

a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, 

ungags, dan perikanan. Misalnya pabrik susu, 

penganlengan ikan. 

 

b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya 

mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan 

kopi, kembang gula, mesin pengolah biji- bijian 
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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  Mesin dan peralatan penebangan kayu 

6 Kontruksi Peralatan yang dipergunkan. Seperti, truk berat, 

dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya. 

7 Perhubungan, 

pergudangan, 

dan 

komunikasi 

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar 

muat, truck 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) temasuk 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, keran 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 Telekomunik

asi  

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, 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, 
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pass oven, pose checker, reform machine, SDM 

stocker, taping machine, tiebar cut press, 

trimming/forming machine, wire bonder, wire pull 

tester. 

Sumber : PMK No 96/ PMK.03/ 2009 

 

Table 2.4 

Jenis- jenis Harta yang Termasuk dalam 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 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 industry kimia dan 

industry yang ada hubungannya dengan 

industry kimia (misalnya bahan kimia 

anorganis, persenyawaan organis dan organis 

dan logam mulia, elemen radio aktif, isotope, 

bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, 

obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak 

eteris, dan resinioda- resinioda wangi- 

wangian, obat kecantikan dan obat rias, 

sabun, detergen dan bahan organis pembersih 

laiinya, zal albumina, perekat, bahan peledak, 

produk priotehnik, korek api, alloy pinoforis, 

barang fotografi dan sinmatografi). 

b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk 

industry lainnya (misalnya dammar tiruan, 

bahan plastic, ester dan eter dari selulosa, 

karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, 

jangat, dan kulit mentah). 
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5 Industry mesin Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin 

menengah dan berat (misalnya mein mobil, 

mesin kapal). 

6 Perhubungan, 

dan komunikasi 

a. Kapal  penumpang, kapal barang, kapal 

khusus dibuat untuk pengangkuta barang- 

barang tertentu (misalnya gandum, batu 

batuan, biji tambang dan sejenisnya termasuk 

kapal pendingin da kapal tangki, kapal 

penangkapan ikan dan sejenisnya, yang 

mempunyai berat diatas 100 DWTsampai 

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 diatas 100 

DWT sampai dengan 1.000 DWT. 

c. Dok terapung. 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 

mempunyai berat diatas 250 DWT. 

e. Pesawat terbang dan helicopter- helicopter 

segala jenis. 

7 Telekomunikasi  Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali 

jarak jauh 

Sumber : PMK No 96/ PMK.03/ 2009 

 

Table 2.5 

Jenis- jenis Harta Berwujud yang Termasuk  

dalam kelompok 4 

 

No  Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Konstruksi  Mesin berat untuk konstruksi 

2 Perhubungan 

dan 

komunikasi 

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 container khusus dibuat dan 

diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat 

atau bebrapa alat pengangkutan. 

e. Kapal pemumpang, kapal barang, kapal khusus 

dibuat untuk pengangkutan barang- barang 

tertentu (misalnya gandum, batu- batuan, biji 

tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal 

pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap 
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ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat 

diatas 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 diatas 

1.000 DWT. 

g. Dok- dok terapung. 

Sumber : PMK No 96/ PMK.03/ 2009 

 

Pengelompokan harta berwujud bangunan 

Kelompok harta berwujud bangunan 

a. Permanen : kelompok aktiva tetap berwujud bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 20 tahun. 

b. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara dan dibuat dari 

bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah- 

pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. 

Kemudian dinyatakan dalam pasal 11 ayat (11) UU No 36 Tahun 

2008 bahwa kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (11) dinyatakan bahwa 

dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan 

penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis- jenis 

harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus 

diikuti oleh WP. Untuk jrnis- jenis harta yang termasuk dalam kelompok 

harta berwujud bukan bangunan bias dilihat pada Kep.Men.Keu 

No.96/KMK.03/2009. Dalam penentuan masa manfaat, ketentuan 

perpajakan bersifat pasti dan mengesampingkan toleransi penuh dengan 
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tidak menyediakan perhitungan masa manfaat selain yang terdapat dalam 

ketentuan perpajakan. 

b. Amortisasi 

Amortisasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak 

berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Harta tak berwujud juga 

dikelompok menjadi beberapa kelompok. Berikut pengelompokan dan 

tariff amortisasi menurut Undang- Undang PPh No 36 Tahun 2008 pasal 

11A ayat 2. 

Table 2.6 

Pengelompokkan Harta Tak Berwujud, 

Metode, dan Tarif Amortisasi 

 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Depresiasi 

Garis Lurus 
Saldo 

Menurun 

 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

4 Tahun 

8 Tahun 

16 Tahun 

20 Tahun 

25 % 

12,5 % 

6,25 % 

5 %  

50 % 

25 % 

12,5 % 

10 %  

Sumber : UU PPh No. 36 tahun 2008 

 

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi dimaksud untuk 

memberikan keseragam dalam melakukan amortisasi. Metode yang 

digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat 

yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Jika masa manfaat aset tetap 

tidak berwujud tidak tercantum padakelompok masa manfaat yang ada, 

maka wajib pajak, menggunakan masa manfaat terdekat. Misalnya, masa 

manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut 

diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 tahun. Ataupun masa 
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manfaat sebenarnya 6 tahun, maka diamortisasi dengan menggunakan 

masa manfaat 4 atau 8 tahun. 

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 

termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak 

pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 

tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus (straight line method) atau 

metode saldo menurun (declining balance method). 

Selain kelompok, metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan 

dalam tabel diatas, berlaku juga untuk: 

1) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal 

suatuperusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun 

terjadinya pengeluaran. 

2) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya 

biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan 

kemudian di amortisasi sesuai tabel diatas. Kecuali biaya operasional 

yang bersifat rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji 

pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh dikapitalisasi tetapi 

dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. 

Adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan 

fiskal yaitu beda waktu dan beda tetap diatas, maka perlu dilakukan 

koreksi. Koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fisikal positif akan 
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menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif 

akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. 

2.14 Koreksi Fiskal Positif 

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan 

mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat 

PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. 

Menurut Muljono (2006), Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang 

mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial 

menjadi semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan penambahan penghasilan. 

Adapun transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif, yaitu: 

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk 

mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan. 

2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

3.  Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang 

ditangguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.  

4. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 

5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final. 

Menurut Agoes (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut 

fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya: 

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense). 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. 
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2.15 Koreksi Fiskal Negatif 

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan 

mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan 

terhutangnya juga akan menurrun. 

Menurut Muljono (2006), Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang 

terjadi karena adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba 

rugi komersial menjadi semakin besar, sehingga mengakibatkan adanya 

pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya 

koreksi fiskal negatif antara lain : 

1. Biaya yang diakui lebih besar, sepert i: Penyusutan menurut wajib pajak lebih 

rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. 

2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak. 

3. Penghasilan yang dapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. 

2.16 Koperasi 

Menurut Hendrojohi (2002 : 21) dalam kutipan Bapak Margono 

Djojohadikoesoemi dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi”1941 

mengatakan bahwa : “Koperasi ialah perkumpulan manusia seseorang yang 

dengan sukanya  sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”. 

Kata- kata tersurat dalam defenisi tersebut dapat diterangkan sebagai 

berikut : 

1. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi. 
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2. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa 

yang diinginkan. 

3. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan- pertimbangan 

ekonomis. 

Menurut Hendrojogi (2002 : 24) , Koperasi (Cooperative) adalah bentuk 

kepemilikan bisnis dimana sekelompok perorangan atau kelompok yang 

bersepakat bekerjasama untuk tujuan mereka bersama. Koperasi memberikan 

anggotanya kekuatan yang lebih besar dalam bidang produksi, pemasaran, dll. 

Sebaliknya pula, koperasi hanya terbatas melayani kebutuhan spesifik anggotanya 

saja.4 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.  

Menurut PSAK No 27 dalam kutipan Trisnawani (2009 : 21) tentang 

akuntansi Perkoperasian paragraf 1, Koperasi adalah badan usaha yang 

mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk 

meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja 

pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat 

dan sokoguru perekonomian nasional. Selanjutnya PSAK No 27, paragraf 3 

menyebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan 

badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the 

dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus 

pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). 
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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. Perkembangan dan keberhasilan dalam 

mengelola usaha koperasi dapat dilihat dari posisi keuangan koperasi, serta 

analisis data keuangan dari tahun ke tahun.  

Analisis ratio adalah suatu teknik untuk menganalisis laporan keuangan 

dari suatu koperasi/badan usaha yang lain dengan menggunakan ukuran/ratio 

tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu koperasi. 

Penilaian kinerja koperasi dari aspek finansial dilakukan melalui analisis terhadap 

laporan keuangan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas, yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban 

financial jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang 

jangka pendek tepat pada waktunya. Adanya perubahan-perubahan pada laporan 

keuangan koperasi dari tahun ketahun menunjukkan adanya perubahan yang 

penting, baik perubahan yang bentuknya naik atau meningkat maupun yang 

menurun dari pos-pos tertentu sehingga berpengaruh terhadap penilaian rasio 

likuiditas. 

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan 

kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan ke dalam 
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empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan 

Pinjam, dan Koperasi Pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang 

kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman 

untuk anggotanya. 

2.17 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Pajak secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yaitu Dharibah, yang 

artinya mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan pajak menurut 

istilah merupakan beban tambahan yang dipikul kepada kaum muslim, untuk 

kepentingan mereka sendiri yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber- 

sumber utama atupun sumber pendpatan sekunder lainnya (Gusfahmi 2007 : 27). 

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah berpendapat 

pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan ke Negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari 

Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum disatu 

pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan- 

tujuan lainnya yang ingin dicapai Negara. 

Di dalam al- Quran surah at- Taubah ayat 29 terdapat ayat yang 

berhubungan dengan pajak : 

                              

                           

     

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama 
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dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” 

 

Dan di dalam al- Quran surah an- Nissa ayat 59 terdapat juga ayat yang 

berhubungan dengan pajak : 

                                   

                                   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
 

2.18 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Penulis  Judul 

Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Nur Akmalia 

(2013) 

Penyusunan 

koreksi fiskal 

terhadap laporan 

keuangan 

komersial 

menurut Undang- 

Undang 

Penghasilan No. 

36 tahun 2008 

pada koperasi unit 

desa “karya 

sawit” bukit 

Kualitatif Bahwa Koperasi 

KUD Karya Sawit 

belum menerapkan 

Undang- Undang 

Pajak Penghasilan 

No.36 tahun 2008 

dalam menghitung 

Penghasilan Kena 

Pajak (laba), 

sehingga ini 

mempengaruhi 

besarnya pajak 
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Kratai Kecamatan 

Rumbio Jaya 

Kabupaten 

Kampar 

penghasilan terutang 

koperasi. 

2. Susanti 

(2013) 

 

Analisis 

perbedaan 

perhitungan laba 

menurut Undang- 

Undang 

Perpajakan No.36 

tahun 2008 

dengan standar 

akuntansi 

keuangan pada 

PT. Putra Tunggal 

Jaya Abadi 

Pekanbaru 

Kualitatif  Akuntansi pajak 

penghasilan yang 

diterapkan PT. Pura 

Tunggal Jaya Abadi 

Pekanbaru belum 

sesuai dengan 

ketentuan Undang- 

Undang Perpajakan 

yang berlaku. 

3. Titin Subarti 

(2014) 

 

Analisis koreksi 

fiskal atas laporan 

keuangan 

komersial 

terhadap laba 

kena pajak PT 

Doo Won 

Precision 

Indonesia. 

Kualitatif  PT. Doo Won 

Belum sepenuhnya 

melakukan koreksi 

fiskal dengan tepat 

sesuai dengan 

ketentuan 

perpajakan yang 

berlaku, dimana 

masih terdapat biaya 

dalam laporan laba 

rugi dan laporan 

harga pokok 

penjualan yang 



57 
 

belum dikoreksi. 

4. Melby 

Angelia 

Andaki, dkk 

(2015)  

Analisis 

perbandingan 

pengakuan 

pendapatan dan 

pembebanan 

biaya menurut 

standar akuntansi 

keuangan dan 

undang- undang 

perpajakan pada 

perusahaan jasa 

konstruksi PT 

Anugrah 

Adyatama 

Jakarta. 

Kualitatif  Perusahaan perlu 

memiliki suatu 

sistem pelaporan 

dan anggaran 

keuangan yang baku 

dan efektif dalam 

menelaah estimasi 

pendapatan dan 

biaya kontrak sesuai 

dengan kemajuan 

pekerjaan dan lokasi 

proyek serta 

mobilisasi SDM, 

peralatan dan 

keadaan lokasi dan 

meningkatkan 

kordinasi antara lini 

fungsional secara 

berkesinambungan 

yang didukung oleh 

peralatan yang 

sesuai. 

5. Asep Safaat 

Hidayat 

(2013) 

Analisis 

rekonsiliasi fiskal 

atas laporan 

keuangan 

komersial dalam 

menentukan pajak 

penghasilan 

Kualitatif  Bahwa terdapat 

perbedaan antara 

laba rugi menurut 

komersial dengan 

laba rugi menurut 

fiskal. Perbedaan ini 

terjadi karena 
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terutang pada PT 

Indomix Perkasa. 

dilakukan koreksi 

fiskal terhadap 

biaya- biaya dan 

penghasilan dalam 

laporan keuangan 

komersial 

berdasarkan 

peraturan 

perpajakan. 

6. Justin Natalia Rekonsiliasi 

fiskal atas laporan 

keuangan 

komersial untuk 

menghitung pph 

badan pada 

perusahaan Cv 

Tamba 

Palembang. 

Kualitatif  Jumlah laba CV 

Tamba dalam 

laporan keuangan 

komersial berbeda 

dengan jumlah laba 

yang terdapat dalam 

laporan keuangan 

fiskal, karena 

akuntansi wajib 

pajak disusun 

berdasarkan SAK 

sehingga perlu 

penyesuaian fiskal 

untuk menghitung 

besarnya laba fiskal. 

7. Wiwik 

Sudarningsih 

(2014) 

Analisis koreksi 

fiskal atas laporan 

keuangan laba 

rugi pada PT 

Creativ Vinier di 

Surabaya. 

Kualitatif  PT Creativ Vinier 

menyajikan laporan 

keuangan yang tidak 

sesuai dengan 

laporan keuangan 

fiskal, sehingga 



59 
 

adanya koreksi fiskal 

yang perlu dilakukan 

perusahaan untuk 

mengetahui pajak 

yang perlu 

dibayarkan. 

8. Nidia 

Kurniasih 

(2007) 

 

Analisis koreksi 

fiskal atas 

pendapatan, 

beban dan pajak 

tangguhan dalam 

penentuan pajak 

penghasilan yang 

terutang. 

Kualitatif  Terdapat koreksi 

fiskal yang di 

lakukan oleh PT Z 

dalam laporan 

keuangan, dan juga 

pajak tangguhan 

yang dihitung oleh 

PSAK No 46 terjadi 

perbedaan waktu. 

9 Steffani 

Gabriella 

Sondakh 

(2015) 

Analisis koreksi 

fiskal atas laporan 

keuangan 

komersial pada 

PT BPR Cipta 

Cemerlang 

Indonesia. 

Kualitatif  PT BPR Cipta 

Cemerlang Indonesia 

dalam melakukan 

koreksi fiskal masih 

terdapat biaya- biaya 

yang tidak dikoreksi 

perusahaan yang 

seharusnya dikoreksi. 

10 Unggul Adi 

Purnama 

(2010) 

Pengaruh beda 

tetap dan beda 

sementara 

terhadap laba 

fiskal pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Kuantitatif Berdasarkan hasil 

analisis diketahui 

bahwa variable beda 

tetap dan beda 

sementara terhadap 

laba fiskal, terdapat 

pengaruh signifikan 

beda tetap terhadap 

laba fiskal, dan juga 
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terdapat pengaruh 

tidak signifikan beda 

sementara terhadap 

laba fiskal. 

11 Ayu 

Dwijayanti 

(2013) 

Analisis koreksi 

fiskal atas laporan 

keuangan 

komersil pada PT 

Citra Sulawesi 

Sejahtera 

Makasar 

Kualitatif  Terdapat koreksi 

fiskal dalam laporan 

keuangan yang di 

susun oleh PT Citra 

Sulawesi Sejahtera 

Makasar. 

Sumber : Data Olahan 

2.19 Kerangka Pemikiran 

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling 

diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan 

kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pajak.  

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah 

dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang 

dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh 

dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang 

selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana 

keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya.  

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 

tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007. Sejak tanggal 1 Januari 1984 
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sistem pemungutan di Indonesia telah diubah, yaitu dari Official Assessment 

System menjadi Self Assessment System yang dapat diartikan pemberian 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Pada sistem self 

assessment wajib pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang sendiri dan fiskus pada sistem ini bersifat pasif 

yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun 

pemeriksaan.  

Dianutnya self assessment system diharapkan membawa misi dan 

konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk 

membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, 

maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) semakin 

kecil pula keberuntungan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama 

ditunjukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat 

pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum 

administrasi pajak di Negara manapun. Berdasarkan dari pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan rerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 

PSAK 
Undang-Undang 

Perpajakan 

AKUNTANSI PAJAK 

PERBEDAAN 

Permanen Temporer 

Pajak Tangguhan: 

A. Aktiva/utang 

B. Beban/Pendapatan Penelitian: 

Adanya perbedaan 

nilai/ 

Book tax Gap 

Effective Tax Rate 


