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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk 

melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah 

di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat 

langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin 

serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat 

dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif 

warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara 

yang berupa pebangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang 

dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu official 

assesment system, self assesment system, dan withholding tax system. Untuk sistem 

pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada 

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan self assessment 

system (Thomas Sumarsan, 2013:14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 

berdasarkan self assessment system maka diperlukan pedoman untuk menghitung 

besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui 
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penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil 

akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keungan yang terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan (IAI, 2007:1.2). 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang 

menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan 

keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk 

pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk 

menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut 

terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil 

usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari 

periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, 

manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari 

perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi 

penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan 

datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang 

saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan 
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keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta 

untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping 

hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah 

diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya. 

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah 

laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk 

keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan 

mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur 

yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang 

sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep 

penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi 

(komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan 

penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 

Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah 

unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan 

jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan 

laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang 

Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun 

yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-undang pajak tidak mengatur secara 

khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-
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hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat 

menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal 

secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial 

(Erly Suandy, 2008:75). Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan 

keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk 

menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh 

administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan 

tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang 

sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Pada PT. Mitra Beton Mandiri tersebut, terdapat masalah dalam laporan keuangan 

yang tidak sesuai dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan Undang-Undang 

perpajakan tersebut, ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perpajakan sehingga harus dikoreksi fiskal kembali 

 

Table koreksi fiskal 

PT. Mitra Beton Mandiri 

URAIAN 
KOMERSIAL 

(Rp) 

KOREKSI FISKAL 
PASAL 

FISKAL 

(Rp) 
POSITIF NEGATIF 

PENJUALAN  64.135.896.954,-       64.135.896.954,- 

     PENJUALAN MRC 60.375.217.128,-       60.375.217.128,- 

     PENJUALAN CONCRETE PUMP 956.582.226,-        956.582.226,- 

     PENJUALAN SEMEN CURAH 872.453.000,-        872.453.000,- 

     PENJUALAN MATERIAL 1.569.944.600,-        1.569.944.600,- 

     PENJUALAN LAINNYA 361.700.000,-        361.700.000,- 
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HARGA POKOK PENJUALAN  58.679.023.623,-        58.679.023.623,- 

LABA BRUTO 5.456.873.331,-        5.456.873.331,- 

  
 

        

BEBAN OPERASI 
 

        

BEBAN PENJUALAN  163.774.907,-        150.635.390,- 

  BIAYA PEJALANAN DINAS NIAGA 13.208.690,-        13.208.690,- 

  BIAYA PEMBINAAN MITRA 72.000.000,-        72.000.000,- 

  BIAYA PROMOSI 13.139.517,-  13.139.5I7,-      - 

  BIAYA GAJI UPAH DAN HONORARIUM 65.426.700,-        65.426.700,- 

  
 

        

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2.837.814.838,-        2.610.156.303,- 

  BEBAN TENAGA KERJA 2.530.072.801,-        2.170.753.585,- 

       BIAYA GAJI UPAH DAN HONOR 1.838.129.600,-        1.838.129.600,- 

       TUNJANGAN PAJAK 81.339.619,- -       81.339.619,- 

       TUNJANGAN PRESTASI DAN 

EFISIENSI 
99.123.396,-  99.123.396,-      - 

       BIAYA JAMSOSTEK 260.195.820,- 
 

     260.195.820,- 

       TUNJANGAN HARI RAYA 251.284.366,-        251.284.366,- 

 BEBAN PEMELIHARAAN 16.079.338,-        9.919.489,- 

BIAYA PEMELIHARAAN  KENDARAAN 10.859.188,-  5.429.594,-      5.429.594,- 

PEMELIHARAAN INVENTARIS DAN 

PERALATAN 
5.220.150,-       5.220.150,- 

 BEBAN PERJALANAN DINAS 16.702.765,-  8.493.512,-      8.209.253,- 

 BEBAN BAHAN BAKAR 14.933.682,-  3.782.245,-      11.151.437,- 

 BEBAN ADMINISTRASI 158.033.704,-        158.033.704,- 

 BEBAN SUMBANGAN DAN 

ENTERTAIONMEN 
53.477.164,-  53.477.164,-      - 

 BIAYA PAM DAN LISTRIK 48.515.384,-  9.437.240,-      39.078.144,- 

JUMLAH BEBAN OPERASI 3.001.589.745        2.760.791.693,- 

LABA OPERASI 2.455.283.586        2.696.081.638,- 

PENDAPATAN DILUAR OPERASI 23.727.212   23.727.212     - 

BEBAN DILUAR OPERASI (1.439.849.080)       (1.439.849.080,-) 

LABA SEBELUM PAJAK 1.039.161.718     1.256.232.558,- 

 

Oleh karna itu peneliti ingin mengetahui bagai mana penerapan koreksi fiscal 

pada perusahaan Mitra Beton Mandiri tersebut. 
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Untuk menunjang penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang 

telah dilakuan dahulu. Peneliti menggunakan jurnal SNA yang dilakukan oleh Aston. 

L Situmorang (2007) tentang Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial 

Dengan Laporan Keuangan Fiscal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang 

(PPh) pada Alamjaya Wira Sentosa (tahun pajak 2006). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya sebagian biaya yang 

diakui oleh ketentuan perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan akuntansi. 

Adapun akun biaya-biaya yang menyebabkan perbedaan laba komersial dan laba 

fiskal adalah biaya perjalanan, perbaikan dan pemeliharaan, biaya seragam, biaya 

representasi, dan sumbangan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan 

operasional perusahaan. Besar Penghasilan kena pajak menurut laporan laba rugi 

fiskal adalah sebesar Rp 4.396.917.623,00 sedangkan riilnya sebesar Rp 

1.260.246.560,00 perbedaan tersebut menyebabkan besar pajak penghasilan terutang 

riil yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan besar pajak penghasilan 

terutang menurut laporan laba rugi fiskal perusahaan. 

Selain itu dari Mindo. S Sianipar (2008) tentang Analisis Perhitungan Pajak 

Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada 

PT. Indograha Nusa Sarana Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengakuan 

pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-

Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan 

sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan perbedaan antara laba komersial dan 
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laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tarif penyusutan menurut akuntansi komersial 

dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam 

Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT. Mitra Beton Mandiri 

Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah utama yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Mitra Beton Mandiri telah sesuai 

dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku?  

2. Berapakah pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya dibayar oleh PT. 

Mitra Beton Mandiri ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Mitra Beton 

Mandiri  telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui berapakah pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya 

di dibayar oleh PT. Mitra Beton Mandiri. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan 

permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan 
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permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan 

pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai 

dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang. 

3. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan 

pajak. 

4. Bagi penulis lain, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa 

penelitian dengan objek peneliti yang sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan serta menguraikan populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini penulis menelaah literatur serta 

penelitian terdahulu kemudian membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum PT. Mitra Beton Mandiri yang 

menjadi sampel penelitian. 

BAB V ANALISIS  DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dimulai dari gambaran umum hasil 

penelitian, analisis data seperti uji asumsi klasik dan uji hipotesis, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


