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BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 PERPAJAKAN

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara

berdasarkan undang-undang yang pelaksanaanya dapat dipaksakan tanpa

mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan

pemerintah dan pembangunan secara nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik

(kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2003:1).

Secara rinci terdapat beberapa pengertian yang diungka.pkan oleh

beberapa ahli yang ternyata mempunyai maksud yang sama, antara lain:

1. Menurut Andriani dalam Soemarso ( 2007:2)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”.

Menurut .Smeets  dalamAgoes Sukrisno (2009:4)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma

umum, dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan

secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
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2. Menurut  Brotodiharjo Santoso (2003:12)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui

norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya untuk

membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual pemerintah.

Peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak

merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan

pendapatannya dalam rangka pembangunan Nasional.Terbitnya Undang-

Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menunjukkan bagaimana

pemerintah selalu memperbaharui tata aturan perpajakan agar sistem

perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi.

Tujuan akuntansi pajak adalah untuk mempermudah perhitungan

besarnya penghasilan kena pajak, cara penyajian atau pengakuan pajak

yang ditangguhkan serta pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

pajak penghasilan sehingga dapat memperkecil terjadinya penyimpangan,

baik dengan kelalaian maupun dengan sengaja.
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SPT adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2003:17)

2.1.2 FungsiPajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok 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.

Menurut Devano (2006:26) Fungsi pajak terbagi atas dua bagian

yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.

a. Fungsi Budgetair

Pajak budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu

fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan

dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi Regulerend

Pajak regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak

merupakan alat kebijakan pemerintah untuh mencapai tujuan

tertentu.Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, Karena

fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak

yaitu fungsi budgetair.



12

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada

pegertian pajak yaitu ( Waluyo, 2002:5 )

a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

ndividual oleh pemerintah.

c) Pajak dipungut oleh Negara.

d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

publicinvestment.

2.1.3 Biaya Entertainment

Biaya entertainment sering juga disebut dengan biaya reparasi, jamuan dan

sejenisnya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya yang

dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat(1).

Sebagaimana dijelaskan SE Dirjen Pajak No.27 tahun 1986 yang pada

prinsipnya biaya entertainment dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat

wajib pajak harus membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar

dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan

perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

perusahaan. Oleh karena itu, biaya entertainment tidak dapat dibebankan sebagai

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
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Disamping itu, untuk dapat dibebankan sebagai biaya wajib pajak harus

melampirkan Surat Pemberitahuan Tahunan daftar norminatif yang berisikan :

Tabel II.1 Daftar Nominatif Biaya Entertainment

No

Pemberian Entertainment dan

sejenisnya

Tanggal  Tempat   Alamat    Jenis

Jumlah

Relasi Usaha yang

diberikan Entertainment dan

sejensnya

Nama  Posisi    Nama

Jenis

Perusahaan

usaha

ket

Sumber: SE Dirjen pajak No.27 tahun 1986

a) Nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah (Rp)

entertainment dan sejenisnya yang diberikan.

b) Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai nomor urut

diatas berisikan : nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha, relasi

usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya.

Oleh karena itu, biaya entertainment tidak dapat dibebankan sebagai

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan

serta wajib pajak harus melampirkan daftar nominatif pada SPT tahunan.

Tabel II.2 Jurnal pembayaran biaya Entertainment
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No. Perkiraan Debet Kredit

1. Biaya Entertainment

Kas

Rp. Xxx

Rp. Xxx

Sumber: Harnanto (2003)

2.1.4 Penyusutan

Penyusutan (depreciation) didefinisikan sebagai proses Akuntansi dalam

mengalokasikan Biaya Aktiva Berwujud ke Beban dengan cara yang

sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat

dari penggunaan aktiva tersebut (Kieso, Donal E, 2002).

a. Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Garis Lurus

Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun penggunaan

aktiva tetap jumlahnya sama. Dengan demikian jumlah penyusutan tiap tahun

dihitung sebagai berikut:

Penyusutan = (HP – NR)/n

Keterangan

HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap

NR = Nilai Residu atau Nilai Sisa

UE = Taksiran Umur Ekonomis Aktiva Tetap

Contoh:

Pada tanggal 5 April 2000 dibeli sebuah mesin dengan harga

perolehan Rp 13.000.000,00. Usia kegunaan mesin tersebut ditaksir selama 8

tahun dan nilai residu Rp 1.000.000,00.Penyusutan tiap tahun penggunaan

mesin dari data di atas, dihitung sebagai berikut:
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Penyusutan =
Rp13.000.000,00 – Rp1.000.000,00

= Rp1.500.000,00
8

Beban penyusutan mesin tahun 2000 adalah sebesar :

Penyusutan = 9/12 x   Rp 1.500.000,00 = Rp 1.125.000,00.

Mengapa 9/12Karena dari 12 bulan yang ada pada tahun 2000, mesin

hanya beroperasi selama 9 bulan, yakni mulai bulan April hingga bulan

Desember.Jumlah inilah yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2000 dengan

jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Des 31 Beban Penyusutan Mesin Rp     1.125.000,00

Akumulasi penyusutan Mesin Rp    1.125.000,00

Beban penyusutan mesin untuk setiap periode penggunaannya adalah

sebagai berikut:

N

o

.

Th

n

Perhitungan

beban

penyusutan thn

berjalan

Beban

Penyusutan

thn

berjalan

Akumulasi

Penyusutan
Nilai Buku Aktiva

1

.

20

00

9/12 x

Rp1.500.000,00

Rp1.125.00

0,00

Rp

1.125.000,00

Rp11.875.000,00

2

.

20

01

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp

2.625.000,00

Rp10.375.000,00

3

.

20

02

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp

4.125.000,00

Rp  8.875.000,00

4 20 Rp1.500.000,00 Rp1.500.00 Rp Rp  7.375.000,00
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. 03 0,00 5.625.000,00

5

.

20

04

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp

7.125.000,00

Rp  5.875.000,00

6

.

20

05

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp

8.625.000,00

Rp  4.375.000,00

7

.

20

06

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp10.125.00

0,00

Rp  2.875.000,00

8

.

20

07

Rp1.500.000,00 Rp1.500.00

0,00

Rp11.625.00

0,00

Rp  1.375.000,00

9

.

20

08

3/12 x

Rp1.500.000,00

Rp

375.000,00

Rp12.000.00

0,00

Rp  1.000.000,00

Akumulasi penyusutan mesin setelah habis umur penggunaannya adalah

Rp.12.000.000,00

b. Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Saldo Menurun

Dengan metode ini penyusutan setiap tahun penggunaan Aktiva Tetap,

ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga buku pada tahun yang

bersangkutan. Prosentase penyusutan ditetapkan sebesar dua kali prosentase

penyusutan menurut metode garis lurus.

Contoh:

Sebuah mesin dibeli tanggal 1 Oktober 2000 dengan harga perolehan

Rp10.000.000,00. Taksiran umur ekonomis selama 5 tahun.

Penyusutan setiap tahun dihitung sebagai berikut:
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Menghitung besarnya prosentase penyusutan: 100% : 5 = 20%. Dengan

demikian besarnya prosentase menurut metode menurun ganda adalah 2 x

20% = 40%

Periode

Akuntansi

Perhitungan

Beban Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

Per 31

Desember

Harga buku

Mesin

Per 31

Desember

2000

3/12 x 40% x

Rp10.000.000,00 =

Rp1.000.000,00

Rp

1.000.000,00
Rp 9.000.000,00

2001
40% x Rp9.000.000,00 = Rp

3.600.000,00

Rp

4.600.000,00
Rp 5.400.000,00

2002
40% x Rp5.400.000,00 = Rp

2.160.000,00

Rp

6.760.000,00
Rp 3.240.000,00

2003
40% x Rp3.240.000,00 = Rp

1.296.000,00

Rp

8.056.000,00
Rp 1.944.000,00

2004
40% x Rp1.944.000,00 = Rp

777.600,00

Rp

8.833.600,00
Rp 1.166.400,00

2005

9/12 x 40% x

Rp1.166.400,00 =

Rp349.920,00

Rp

9.183.520,00
Rp    816.480,00
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2.1.5  Subjek dan Objek Pajak

Menurut Purwono (2010), subjek pajak adalah segala sesuatu yang

berpotensi untuk menerima dan memperoleh penghasilan yang menjadi

sasaran dikenakannya pajak penghasilan.

Pihak yang menjadi subjek pajak yaitu sebagi berikut:

1. Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

3. Badan

Badan menurut undang-undang pajak penghasilan 2000 pada bagian

penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan defenisi badan yaitu

sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha seperti: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD,

dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,

persekutuan, perkumpulan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.5 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

a. Kantor perwakilan Negara asing.

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

pejabat lain dari Negara asing.
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c. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota

organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.

2.1.6 Objek Pajak

Menurut Resmi (2009), yang menjadi Objek Pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011), bagi Wajib Pajak dalam Negeri, yang

menjadi Wajib Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang

menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Adapun Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak

dalam Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori

penghasilan yang dikenakan PPh yaitu:

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemeritah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima
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sumbangan yang berhak dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan

peraturan pemerintah.

b. Warisan.

c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d. Penggantian atau imbalan.

e. Dividen atau bagian laba yang diterima perusahaan sebagai wajib

pajak dalam negeri.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang

Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan

Objek Pajak adalah sebagai berikut:

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan

atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang,

b. Hadiah dari undian,

c. Laba usaha,

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Dividen

g. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

h. Premi asuransi.
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i. Surplus Bank Indonesia.

Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari

defenisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia

menerima atau memperoleh penghasilan.  Dalam undang-undang pajak

penghasilan subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan disebut

sebagai “ Wajib Pajak ”.

Menurut Harnanto (2003:25), Penghasilan adalah suatu aliran yang

terjadi dari waktu ke waktu dan untuk mengukurnya secara bermakna para

akuntan membagi waktu ke dalam interval yang sama.

2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif hukum adalah memberikan keadilan, baik prinsip maupun

pelaksanaan.Salah satunya adalah dalam pemungutan pajak.Adapun alat

untuk memberikan keadilan adalah pengenaan tarif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak

Penghasilan , besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas

Penghasilan Kena Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak luar  Negeri yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu

bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:
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Tabel II.3Daftar Tarif Pajak Menurut Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

0 s/d Rp.50.000.000,00 5%

Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00 15%

Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 25%

Diatas Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber: ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPh

Tarif khusus PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tarif 10% atas penghasilan berupa deviden yang diterima Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam Negeri dan bersifat final yang ketentuannya diatur

dengan peraturan pemerintah.

2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 menegaskan pembayaran

PPh tersebut dipotong oleh pihak pembayaran deviden.

3. Tarif tertinggi Wajib Pajak orang dalam Negeri dapat diturunkan

menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif umum PPh Badan yaitu sebagai berikut:

1. Tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
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2. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha

Tetap, mulai berlaku sejak Tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

3. Wajib Pajak badan Dalam Negeri yang berbertun Perseroan Terbuka yang

paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan

tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada

tarif  yang berlaku.

2.1.8 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pembukuan sebagai dasar perhitungan pajak menurut Undang-undang

No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008, dalam pasal 16

menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menghitung besarnya Penghasilan

Kena Pajak adalah: penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban

seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6 dan pasal 9, dan Bentuk

Usaha Tetap (BUT) disebutkan pada pasal 5 ayat (2) dan (3). Pasal ini

menyatakan bahwa dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besar laba

kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan cara penghasilan bruto

dikurangi dengan biaya dan beban.

Dalam akuntansi pajak tidak semua penghasilan merupakan objek pajak

penghasilan.Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah

dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan

merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan.Artinya, atas

penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terhutangnya.
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Penghasilan berdasarkan pasal 4(1) UU No.17/2000 atau diringkas UU PPh

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menegaskan bahwa setiap

perubahan ekuitas yang bukan merupakan penanaman dan pengambilan modal

dapat dikategorikan sebagai penghasilan dan beban. Sedangkan menurut

undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan:

“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib

pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun…”.

Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian (losses)

dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan Netto.Untuk tujuan

perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan.Selama suatu biaya dapat

dibuktikan dapat dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan

perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari

penghasilan.

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

2008, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:
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1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha, antara lain:

a. Biaya pembelian bahan.

b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, upah, gaji, honorarium,

bonus dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

c. Bunga, sewa, dan royalty.

d. Biaya perjalanan.

e. Biaya pengolahan limbah

f. Premi asuransi.

g. Biaya administrasi.

h. Pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

5. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.

6. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ditetapkan Peraturan Perpajakan.

7. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan

peraturan pemerintah.
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8. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

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.

Biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan

terdapat  dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen,termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali seperti :

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan

pembiayayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang

dibentuk oleh badan penyelenggara sosial

3. Cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
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6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

limbah industri

d. 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

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengantian atau imbalan

dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan

sehubungan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan

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

dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan

sebagiamana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf

m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Perturan Pemerintah

h. Pajak Penghasilan
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i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya

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

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

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

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan  perundang- undangan

dibidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun  tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan beban

melalui penyusutan atau amortisasi (waluyo : 106-107).

2.1.9 Rekonsiliasi Pajak

Menurut Zain (2007), rekonsiliasi adalah penyesuaian antara laporan

keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan

permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan korekis

fiskal negatif.

Menurut Agoes (2012), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian

antara laba komersial yang berbeda dengan laporan keuangan fiskal untuk

menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu.
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2.2 AKUNTANSI PAJAK

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu alat yang digunakan sebagai bahasa bisnis untuk

menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif yang berguna dalam

pembuatan keputusan ekonomi.Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar

transaksi yang telah dicatat, diolah menjadi informasi yang berguna bagi

pihak-pihak yang berkepentingan.Akuntansi merupakan suatu sistem

informasi mengenai ekonomi dan keuntungan dari sudut unit usaha dalam

pengukuran aktiva, pasifa, dan laba rugi harus menyajikan data ekonomi dan

keuangan yang tepat dalam menyusun laporan keuangan.

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dibutuhkan oleh pihak yang

berkepentingan untuk mengetahui seberapa kinerja perusahaan dan juga

bermanfaat bagi mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

Menurut James A. Hall (2007:78) pihak yang menggunakan informasi

akuntansi dikelompokkan menjadi dua kualifikasi utama:

1. Pihak-pihak dalam sebuah perusahaan yang menggunakan informas

akuntansi untuk membuat keputusan operasi yang disebut pemakai internal

yang terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan perusahaan.

2. Pemakai lapora keuangan sebuah perusahaan yang berada diluar

perusahaan yang disebut pemakai eksternal yang terdiri dari calon

kreditor,calon inestor dan pemerintah.
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Sama seperti uraian diatas buku accounting theory memuat pengertian

akuntansi yaitu proses dalam pengindentifikasian, pengukuran dan

pengkomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan perbuatan

pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi.

(Belkaoui, 2004:38)

American accounting association mendefenisikan akuntansi “sebagai

proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Akuntansi

menyediakan cara untuk mengumpulkan data yang ekonomis dan

melaporkannya kepada bermacam-macam indivdu dan pihak-pihak yang

berkepentingan (Soemarso S.R, 2004:4).

Informasi akuntansi sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang tepat bagi

perusahaan akan didapat apabilainformasi yang diberikan handal dan

terpercaya.  Inti dari pengertian  akuntansi berdasarkan tujuannya adalah

dimungkinkannya penyediaan informasi yang bersifat financial kepada

siapa saja yang memerlukannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntansi memerlukan bermacam-

macam teknik pemeriksaan hasil pencatatan dan sebagainya, sehingga data

yang disajikan sebagai bahan informasi merupakan data yang dapat

dipertanggungjawab. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
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sebagaimana diatur didalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian

laporan keuangan paragraph 70 menjelaskan:

“ Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu

periode akuntansi dalam bentuk masukan atau penambahan aktiva atau

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak

berasal  dari kontribusi penanaman modal ”.

“ Beban (expenses) adalah penurunan  manfaat ekonomi selama satu

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak

menyangkut pembagian kepada penanaman modal“.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dasar laporan keuangan adalah untuk menyediakan

informasi sebagai dasar keputusan ekonomi, juga untuk melayani pemakai

yang keterbatasan atoritas, kemampuan, atau sumber daya untuk

memperoleh informasi dan pemakai yang bergantung pada laporan

keuangan sebagai sumber informasi utama tentang aktivitas perusahaan

dan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor

untuk memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi jumlah waktu, dan

ketidakpastian yang berkait dengan aliran kas potensial.

Adapun tujun laporan keuangan menurut SAK adalah :

“Menyediakan informasi yang berguna menyangkut posisi keuangan,

kinerja.Serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pngambilan keputusan



32

ekonomi.Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.namun demikian, laporan

keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak

diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau

pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat

membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencangkup

misalnya : keputusan untuk menahan atau keputusan untuk mengangkat

kembali atau mengganti manajemen”. (IAI,2004:4).

Tujuan dari pelaporan keuangan menurut perpajakan yaitu untuk

menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan

kena pajak, dalam sistem selfassessment wajib pajak harus menentukan

sendiri siapa yang menjadi wajib pajak, menghitung dan menetapkan

besarnya pajak terhutang, menyetor pajak terutang ke kas Negara,

melaporkan perhitungan dan penyetoran yang dilakukannya, dan

mempertanggung jawabkan semua itu.

2.2.3 Kewajiban Perpajakan

a. Memiliki NPWP
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Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus

kepadanya diberikan NPWP.

Pengrtian NPWP adalah Nomor yang diberikan oleh Derektorat

Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Waluyo Wirawan,

2002:27)

b. Membayar pajak

Sarana wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan surat

setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh

Derektorat Jenderal Pajak.

c. Melaporkan SPT

Menurut Waluyo Wirawan (2002: 35), pengertian SPT adalah surat

yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan

pembayaran pajak, objek pajak atau buka objek pajak atau harta dan

kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Pengelompokkan Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan

Penyusutan (depreciation) didefinisikan sebagai proses Akuntansi

dalam mengalokasikan Biaya Aktiva Berwujud ke Beban dengan cara yang
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sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat

dari penggunaan aktiva tersebut (Kieso, Donal E, 2002).

Asset tetap kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk

memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat

disusutkan akan dialokasikan kesetiap periode akuntansi selama masa

manfaat asset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan

secara konsisten/taat asas tanpa memandang tingkat profitabilitas

perusahaan.

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa

pemanfaatan asset tetap.Pengertian penyusutan menurut PSAK Nomor 17

adalah alokasi jumlah suatu asset yang dapat disusutkan sepanjang masa

manfaat yang diestimasi.

Asset yang dapat disusutkan yaitu:

a. Asset yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

akuntansi.

b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.

c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam suatu produksi

atau memasok barang dan jasa untuk disewakan dan untuk tujuan

administrasi. ( waluyo,2003:171)

TabelII.4
Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

Kelompok
Harta Berwujud

I  Bukan

Masa
Manfaat

Tarif Penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1)                      Ayat (2)
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bangunan

Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4

II  Bangunan
Permanen

Tidak permanen

4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

20 tahun

10 tahun

25%                          50 %
12,5%                       25%
6,25%                      12,5%
5%                            10%

5%

10%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, jenis-jenis

harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk

keperluan penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

Jenis Harta yang Termasuk dalam KelompokI

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1.

2.

Semua jenis
usaha

Pertanian,
perkebunan,

a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan
termasuk meja, bangku, kursi, lemar dan
sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.

b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung,
duplicator, mesin fotocopy, mesin
akunting/pembukuan, computer, printer,
scanner dan sejenisnya.

c. Perlengkapan lain seperti: amplifier,
tape/cassete, video recorder, televise dan
sejenisnya.

d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industry

yang bersangkutan.
f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan

minuman.
g. Dies, jigs dan mould

Alat yang digerakkan bukan mesin
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3.

4.

5.

kehutanan,
prikanan

Industri
makanan dan
minuman

Perhubungan,
pergudangan,
dan
komunikasi

Industri semi
konduktor

mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti:
huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pullet dan
sejenisnya.

Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai
angkutan umum.

falsh memory tester, write machine, biporar test
system, eleminatio (PE8-1) pose checker.

Sumber :  Keputusan Menteri Keuangan No.96/KMK 03/2009

Tabel II.6

Jenis-jenis  Harta Berwujud Kelompok II

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1.

2.

3.

Semua jenis
usaha

Pertanian,
perkebunan,
kehutanan,
perikanan

Industry
makanan dan
minuman.

a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja,
bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang
bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur
udara seperti AC, kpas angina, dan sejenisnya,

b. Mobil, bus, truk, speedboad, dan sejenuisnya.
c. Container dan sejenisnya.

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan
mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar
benih, dan sejenisnya.

b. Mesin yang mengelolah atau menghasilkan atau
memproduksi bahan atau barang pertanian,
kehutanan, perkebunan dan perikanan.

a. Mesin yang mengelolah produk asal binatang,
ungags dan prikanan misalnya pabrik susu,
pengalengan ikan.

b. Mesin yang mengelolah produk nabati,
misalnya mesin minyak kelapa, margarin,

c. penggilingan kopi, kembang gula, mesin
pengelolah biji-bijian seperti penggilingan
beras, gandum, tapioca.

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi
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4.

5.

6.

7.

8.

Industri mesin

Perkayuan

Kontruksi

Perhubungan,
pergudangan,
dan
komunikasi

Telekomunika
si

minuman dan bahan-bahan minuman segala
jenis.

e. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-
bahan makanan dan makanan segala jenis.

Mesin yang mnghasilkan/memproduksi mesin ringan
seperti mesin jahit, pompa air.

Mesin dan peralatan penebang kayu.

Peralatan yang dipergunakannya seperti truk berat,
dump, truk, crane bulldozer, dan sejenisnya

a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar
muat, truk peron, truk ngangkat, dan sejenisnya.

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus
yang dibuat untuk pengangkutan barang
tertentu (missal gandum, batu-batuan, biji
tambang dan sebagainya) termasuk kapal
pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap
ikan dan sejenisnya yang memuat 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
memuat sampai dengan 250 DWT.

a. Perangkat pesawat telepon
b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengirman

radio telegraf dan radio telepon.
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.96/KMK 03/2009

Tabel II.7

Jenis Harta Berwujud Kelompok III

Nomor
Urut

Jenis usaha Jenis harta

1.

2.

pertambangan
selain minyak dan
gas.

pemintalan,

mesin yang dipakai dalam bidang  pertambangan,
termasuk mesin-mesin yang mengelolah produk
pelican.

a. Mesin yang mengelolah/menghasilkan produk-
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3.

4.

5.

6.

7.

pertenunan, dan
pencelupan.

Perkayuan

Industry kimia

Industry mesin.

Perhubungan dan
komunikasi

Telekomunikasi

produk tekstil, misalnya kain katun, sutra, serat-
serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena,
rami, dan permadani, kain-kain bulu, tule.

b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing,
printing,finishing dan sejenisnya.

a. Mesin yang mengelolah/menghasilkan produk
kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan
bahan anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

a. Mesin dan peralatan yang
mengelolah/menghasilkan produk industry
kimia dan industry yang ada hunbungannya
dengan indutri kimia, misalnya bahan kimia
organis, obat kecantikan dan obat rias, sabun
dan sejenisnya.

b. Mesin yang mengelolah/menghasilkan produk
industry lainnya. Misalnya dammar tiruan,
bahan plastic dan sejenisnya.

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin
menengah dan berat. Misalnya mesin mobil dan kapal.

a. Kapal penumpang, kapal barang
b. Kapal yang dibuat untuk menghela atau

mendorong  kapal, kapal suar dan sejenisnya.
c. Dok terapung
d. Pesawat terbang dan helicopter.

Perangkat radio navigasi dan radar dan kendali jarak
jauh.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.96/KMK 03/2009

Tabel II.8

Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1.
2.

kontruksi
perhubungan dan
telekomunikasi

mesin berat untuk kontruksi
a. Lokomotif uap dan tender atas rel.
b. Lokomotif listrk atas rel
c. Kereta, gerbong penumpang.
d. Kapal penumpang dan kapal barang.
e. Kapal dibuat untuk menghela atau mendorong

kapal.
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Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.96/KMK 03/2009

Khusus bangunan tidak permanen dimasukkan adalah bangunan yang bersifat

sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat

dipindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh ) tahun, misalnya

bnagunan berupa barak atau asrama yang terbuat dari kayu.

2.2.5 Pajak Dalam Islam

Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta

dengan persyaratan tertentu, yang ALLAH SWT  wajibkan kepada pemiliknya

untuk diserahkan kepada yang berhak menerima nya dengan persyaratan tertentu.

Dalam buku Abdullah (2007:220) yang dikutif dari tafsir almannar

karangan M.Rasyid Ridla mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX

hijriyah.Pada masa Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan kepada orang-

orang kafir dzimmy dan harby. Yang dilator belakangi surat al-taubat (9) : 29

yaitu:









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 dengan agama yang benar (agama

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai
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mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-

orang yang bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban

bagi umat manusia yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak

menerimanya, seperti orang-orang fakir dan miskin, pengurus zakat, para mu’allaf

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.Dan begitu pula sebaliknya

dengan pajak yang merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak

kepada Pemerintah untuk kepentingan umum.


