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ABSTRAKSI

PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI PAJAK 
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERPAJAKAN

Studi kasus di PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion Semarang

SULKAH
F. 3402105

Seperti telah kita ketahui bersama di dalam era reformasi ini yang 
menuntut perubahan dalam segala bidang yang tentu saja disesuaikan dengan 
kebutuhan yang ada. Tak terkecuali adalah sektor perpajakan yang merupakan 
tulang punggung pembiayaan pembangunan negara. Banyak aspek yang terkait di 
dalam perpajakan itu sendiri, fiskus, subjek, objek dan juga aturan-aturan yang 
melingkupnya. 

Penghasilan merupakan salah satu komponen dari objek pajak, dimana 
seiring dengann laju pertumbuhan ekonomi pajak ini efektif diberlakukan dengan 
potensi yang tidak terbatas jika digarap dengan maksimal. Pengenaan pajak 
penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang didapat baik oleh pribadi 
maupun badan. Dan menjadi pilihan kita ini adalah pajak penghasilan Badan.

Menjadi suatu permasalahan karena laporan akuntansi berbeda dengan 
laporan dalam perpajakan. Sehingga jika pelaporan ini tidak benar, maka 
dikhawatirkan akan mengakibatkan kesalahan hitung yang berakibat pajak yang 
dibayar kurang bayar atau mungkin tidak terbayar sama sekali. Bertolak dari 
permasalahan tersebut maka penulis mengambil tema untuk penulisan Tugas 
Akhir dengan judul “Perbedaan Akuntansi Komersial Dan Akuntansi Pajak 
Serta Pengaruhnya Terhadap Perpajakan”.

Dari hasil penelitian didapat bahwa ada perbedaan antara pelaporan 
akuntansi komersial dan perpajakan dimana perbedaan itu diakibatkan oleh beda 
pengakuan atas biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu biaya 
makan karyawan dalam bentuk natura, biaya pajak, dan denda, biaya kebutuhan 
rumah dinas, dan biaya fiskal. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan 
pengakuan atas pendapatan yang didapat yaitu pendapatan bunga.

Perbedaan tersebut menyebabkan beda pengakuan kerugian menurut 
komersial yaitu sebesar Rp 1.023.897.870,90 dan menurut Fiskal sebesar Rp 
590.939.738,40 dan dilaporkan dalam SPTnya sebesar Rp 592.626.379,90 ada 
selisih sebesar Rp 1.686.641,50. Jadi benar bahwa perbedaan pelaporan keuangan 
antara Komersial dan Perpajakan akan menyebabkan beda pengakuan laba (rugi).        
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara berkembang Indonesia tengah giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, baik material maupun spiritual. Pembangunan 

yang nantinya diharapkan   mampu membawa perubahan dan perbaikan di banyak 

sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak 

Berbicara tentang pembangunan berarti berbicara tentang berbagai aspek. 

Dana adalah aspek utama guna menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut. 

Hal ini dikarenakan, pembangunan tanpa adanya sumber dana akan mustahil 

terlaksana. Pendanaan adalah pilar utama penyokong pembangunan. Pendanaan 

tersebut tidak lain dan bukan adalah pajak.

Menurut Soemitro,  (1990: 5), “Pajak adalah iuran kepada kas negara   

berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” Lebih lanjut, Suandy (2002: 13) 

menjelaskan tentang fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair/ Financial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke 

kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran 

negara.
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2. Fungsi Regulerend, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur 

masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan 

tertentu.   

Siapa yang bisa menyangsikan peran dari sektor yang satu ini. Dimana dari 

tahun ke tahun  perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Dari tahun ke tahun 

sektor primadona ini menyumbang dana ke kas negara yang tidak sedikit.

Ini bisa dilihat lebih lanjut, dimana pada tahun 2001 dengan target Rp 156 

triliun dan realisasi sebesar Rp 185,540 triliun. Tahun 2002 dengan target Rp 

219,627 triliun dan realisasi sebesar Rp 214,717 triliun. Tahun 2003 target Rp 

254,140 triliun dan realisasi sebesar Rp 241,627 triliun. Dan pada tahun 2005 ini 

sektor pajak diharapkan mampu menyumbang ke kas negara sebesar Rp 255 

triliun.

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) selaku badan yang berwenang mengurusi pajak, kalau tidak mau dikatakan 

sebagai “Beban”. Berbagai langkah dan strategi dilakukan oleh DJP untuk 

mencapai hasil yang dimaksud.

Mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi hingga sosialisasi tentang tata cara 

perpajakan yang kurang dipahami oleh masyarakat. Harus diakui bahwa 

ketidakpahaman atau mungkin ketidaktahuan tentang prosedur dan tata cara 

dalam pajak bisa berakibat kerugian bagi negara. Karena ketidakpahaman tersebut 

bisa saja berakibat kesalahan dalam pelaporan SPT-nya, kesalahan hitung yang 

menyebabkan pajak yang seharusnya terbayar menjadi kurang atau mungkin tidak 

terbayar sama sekali.
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Penghasilan merupakan objek utama pajak. Dalam Undang –Undang 

Perpajakan (pasal 4 ayat 1) didefinisikan sebagai “Setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar negeri yang digunakan untuk tujuan konsumsi 

ataupun menambah kekayaan dalam nama dan bentuk apapun.” Menurut sistem 

yang dianut yaitu   Self Assesment, baik Wajib Pajak Pribadi maupun Badan, 

diwajibkan untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajaknya. Ini 

berbeda dengan sistem Official Assesment  dimana besarnya pajak yang terutang 

ditentukan oleh Fiskus.

Tentu saja ini menuntut adanya kejujuran dari Wajib Pajak itu sendiri. 

Faktor  lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman  wajib pajak itu sendiri 

akan prosedur dan tata cara dalam perpajakan. Ini sangat penting untuk 

menghindari adanya kesalahan dalam pelaporan dan penghitungan pajaknya baik 

wajib pajak pribadi maupun badan.

Menjadi pilihan kali ini adalah wajib pajak badan. Yang didefinisikan  

sebagai “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk 

badan lainnya.” (Mardiasmo, 2003: 12).
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Mengingat laju pembangunan dimana sektor ekonomi yang berkembang 

cukup pesat.menjadikan sektor ini potensial sekali dalam pengumpulan pajak. 

Dan sangat disayangkan sekali jika ketidakpahaman dalam pelaporan dan 

penghitungan pajaknya menjadikan sektor yang potensial ini tidak maksimal 

dalam pengumpulan pajaknya.

Pajak penghasilan badan (PPh Badan) dikenakan atas sejumlah laba yang 

didapat oleh perusahaan. Menjadi sebuah permasalahan karena laporan keuangan 

yang disyaratkan untuk perpajakan berbeda dengan laporan keuangan komersial. 

Walaupun secara umum konsep dasar akuntansi berlaku juga terhadap perpajakan, 

sehingga ciri kualitatifnya pada umumnya sama seperti, relevan, dapat dipahami, 

keandalan, dan dapat diperbandingkan. Harus disadari juga bahwa laporan 

keuangan komersial pun memiliki kelemahan seperti (Hutagaol, 2003: 98): 

1. Bersifat historis, karena menggambarkan kejadian yang telah lewat.

2. Bersifat umum karena informasinya ditujukan kepada banyak pihak 

dan apabila digunakan untuk tujuan khusus seperti perpajakan maka 

informasi ini tidak dapat langsung digunakan.

3. Menggunakan berbagai pertimbangan dan tafsiran.

4. Informasi yang disajikan yang bersifat material.

5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainly).

6. Lebih memusatkan pada sisi kenyataan daripada sisi hukumnya 

(substance over form).



5

7. Tersedia berbagai alternatif metode akuntansi sehingga menimbulkan 

keragaman dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan kinerja 

perusahaan.

Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan interpretasi yang tidak sama 

antara wajib pajak dan Fiskus, menimbulkan masalah administrasi, obyektif 

pengukuran penghasilan, dan keadilan. Selain disebabkan oleh perbedaaan konsep 

dan kerangka tujuan yang berbeda. Dimana Akuntansi Komersial bertujuan untuk 

memberi informasi bagi manajemen, pemegang saham, investor, kreditor, dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dan sebagai pertanggungjawaban 

manajemen. Sedangkan akuntansi pajak bertujuan untuk memenuhi ketentuan 

Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam kaitan dengan penerimaan 

negara.

Terhadap perbedaan yang timbul tersebut maka wajib pajak badan 

melakukan koreksi Fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya sehingga akan   

dihasilkan laporan keuangan seperti halnya yang disyaratkan oleh ketentuan 

dalam perpajakan. Karena disadari atau tidak perbedaan tersebut akan 

berpengaruh terhadap pajaknya.

B. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Perusahaan bernama lengkap PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion 

yang berdiri pada tahun 1995, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri 

pakaian jadi (Garment Underwear). Yang beralamat di jalan Coaster 8 Blok A – 5 

Tanjung Emas Export Processing Zone Semarang 50174.
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Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mempermudah distribusi atau 

pengiriman barang, dimana lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan 

pelabuhan bongkar muat , terminal peti kemas dan Bea Cukai. Ini dikarenakan  

perusahaan hanya  khusus menangani Eksport ke luar negeri. Dalam hal legalitas 

Perusahaan telah melengkapi dokumen perusahaan berupa:

1. Akte Pendirian No 25 tanggal 18 Desember 1995, yang telah terdaftar di  

Pengadilan Negeri Jakarta  no C2-2035.HT.01.01.TH.1996 tanggal 12 

Februari 1996. Kemudian diubah dengan Akte no 6 tanggal 31 Juli 2002 yang 

disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta no. C-24169 HT.01.04.TH.2000 

tanggal 16 Nofember 2000.

2. Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden  no. 621/I/PMA/1995, 

tanggal 31 Oktober 1995 tentang Pengukuhan PT Anggun Indonesia Inside 

Out Fashion sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Industri pakaian 

jadi, dan berkedudukan di Kawasan Berikat  Nusantara cabang Semarang.

3. Izin Usaha Industri no 07/IUT/KBN-LCN/DIR/V/96 tanggal 7 Mei 1996.

4. Tanda Daftar perusahaan no 11.01.1.18.04331 tanggal 14 Maret 2002 yang 

disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

Permodalan

PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion, adalah perusahaan asing yang 

keseluruhan modalnya dimiliki oleh Hongkong, yaitu atasnama Mr. Chan Wing 

Liung, dan Mrs. Wong Bo Wan.
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Hasil Produksi

PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion memproduksi pakaian jadi 

berupa, Brassierses, Briefs, Top Skirt, Girdless, Strings, Ladies Skirt dan Pants. 

Yang dikirim ke berbagai negara, diantaranya Germany, France, England, 

Belgium, Holland, Switzerland, dan Canada.

Guna memperlancar proses produksi, perusahaan mengembangkan 

usahanya dengan pengadaan mesin – mesin produksi import selain penambahan 

tenaga kerja yang sampai dengan saat ini berjumlah 320 orang, dengan hasil 

produksi mencapai 300.000 unit pertahun. Untuk bahan baku dan bahan 

pembantu perusahaan tidak mengalami kesulitan ini dikarenakan bahan baku 

diimport langsung dari Hongkong.

Perusahaan menerima order tidak secara langsung melainkan mealalui 

beberapa agen yang memberikan PO ( Purchasing Order) yang telah 

ditandatangani kedua belah pihak dimana perusahaan meruapakan bagian dari 

perjanjian tersebut.

Agen berhak menentukan pemasok mana yang akan memenuhi kebutuhan 

material sesuai dengan permintaan pembeli. Selanjutnya pemasok akan mengirim 

material ke PT Anggun atas perintah Agen, dimana barang yang diterima oleh 

staf gudang tersebut sebelumnya akan dicocokkan dengan packing list dan 

invoice. Selanjutnya material akan didistribusikan ke department jahit. Disinilah 

proses produksi yang sebenarnya dimulai.
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Perusahaan ini mempunyai banyak peluang untuk memperluas usahanya 

dalam rangka lebih memajukan produksi. Selain mudahnya dalam memperoleh 

bahan baku, tenaga kerja, juga tersedianya areal yang cukup luas.

Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan 

dalam suatu perusahaan. Karena dengan adanya struktur organisasi lebih 

memudahkan perusahaaan dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi yang 

dibuat oleh masing – masing perusahaan berbeda–beda dan disesuaikan dengan 

kebutuhan serta perkembangan perusahaan.

Pada struktur organisasi PT Anggun Indonesia Inside Out fashion dapat 

dijelaskan masing –masing sebagai berikut:

1. Direktris, Mrs Wong Bo Wan

    Merupakan pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan dimana ia bertanggung    

jawab keseluruhan yang terjadi di perusahaan termasuk dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan.

2. General Affair, Tri Jaka Pamungkas, SE

    Merupakan orang kedua di perusahaan yang bisa dikatakan sebagai wakil  

dalam perusahaan tersebut. Bertanggungjawab penuh terhadap operasional 

perusahaan. Ia dibantu oleh beberapa bagian di bawahnya yang bertanggung 

jawab langsung kepadanya.
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3. Personel Manager, Yuli Mutiara, SH

    Bertugas dan bertanggung jawab terhadap keberadaan karyawan serta semua 

hal   yang terkait dengan karyawan ( tenaga kerja ). Dalam menjalankan 

tugasnya ia dibantu oleh beberapa staff yang bertanggung jawab langsung 

kepadanya.

4. Accounting, Christina TTR, SE

   Bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pembukuan dalam perusahaan. 

Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa staff.

5. Plant Manager, Dwi Klara HS, Amd 

   Bertanggung jawab dalam merancang serta mengendalikan kerja – kerja dalam 

perusahaan.

6. Export & Import Manager, Masnuah, SE & Maryani, Amd 

    Bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap export dan import yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan pihak luar perusahaan.

7. Store Manager, Sujoko Waluyo

    Bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengadaan bahan baku 

dan bahan pembantu guna mendukung kelancaran proses produksi. Dalam 

menjalankan tugasnya store manager dibantu oleh beberapa staff.
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Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan 

untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perbedaan antara kedua sistem 
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pelaporan keuangan dalam rangka penentuan laba sebagai dasar pengenaan pajak, 

dan untuk mengetahui  pengaruh yang ditimbulkan dari adanya perbedaan 

tersebut terhadap perpajakan, maka penulis mengangkat tema untuk Tugas Akhir 

dengan judul, “PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN 

AKUNTANSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP 

PERPAJAKAN: Studi Kasus di PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion 

Semarang.”

C. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah-masalah 

yang akan diteliti sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat 

agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan  laba menurut akuntansi komersial?

2. Bagaimana penghitungan laba menurut akuntansi perpajakan?

3. Bagaimana perbedaan antara kedua sistem pelaporan keuangan 

tersebut?

4. Apakah berpengaruh terhadap pajak yang seharusnya dibayar oleh PT 

Anggun Indonesia Inside Out Fashion tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara kedua sistem 

pelaporan   keuangan tersebut.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pajak yang 

seharusnya   dibayar oleh PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion 

untuk tahun pajak 2004.

E. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut:

1. Bagi Perusahaan diharapkan lebih tahu dan paham bagaimana 

menyusun laporan keuangan Fiskal (Pajak) dengan benar.  

2. Bagi pelaku bisnis, agar lebih mengerti dan paham tentang tatacara 

dalam koreksi fiskal, sehingga diharapkan mampu menyusun laporan 

keuangan fiskal sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang 

Pajak.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutak harus ada dalam 

penelitian. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1984: 6).

Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh hasil yang valid dan reabel, 

maka diperlukan adanya metode, dimana metode mempunyai fungsi untuk 

memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari dan 
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memahami keadaan yang dihadapi peneliti dalam suatu penelitian (Soekanto, 

1984: 44)   

1. Jenis Penelitian

Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan 

suatu profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan suatu fenomena 

yang diteliti dari perspektif individual, organisasi, industri dan perspektif 

lainnya (Hermawan, 2004: 34). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus, melalui:

 Identifikasi masalah yang timbul

 Wawancara dan pengamatan langsung

 Analisis data dan informasi

2. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, dan sikap/perilaku atau hal 

yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder
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Yaitu data yang menunjang dan mendukung  data primer, diperoleh melalui 

studi   kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, makalah, 

jurnal, dan sumber tertulis lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak     terkait 

yang berwenang di perusahaan. Dan dari sumber data di perusahaan berupa 

Laporan Keuangan Perusahaan, yaitu Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Daftar 

Aktifa Tetap Perusahaan untuk tahun 2004.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundangan 

perpajakan, literatur, makalah, jurnal, dan sumber tertulis lain yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer maka digunakan teknik pengumpulan data 

primer yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
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diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moloeng 2001: 135).

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik 

pengumpulam data studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta 

memahami buku-buku, artikel, perundang-undangan serta karangan ilmiah yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari tempat penelitian maka tahap selanjutnya 

adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab 

permasalahan.    

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan juga perilaku yang 

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1984: 

250).
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BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. 

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan 

barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan 

tertentu tarif tertentu dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan 

kepentingan-kepentingan umum. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai 

pendanaan dan mengatur.

Ada beberapa definisi pajak dan pendapat mengenai  makna pajak. 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya 

“Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990: 5) sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.

Agar tidak menimbulkan hambatan dalam pemungutannya maka 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adil (Syarat Keadilan).

b. Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
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c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

d. Efisien (Syarat Finansial).

e. Sistem pemungutan harus sederhana. 

Diharapkan dengan syarat-syarat tersebut pemungutan pajak bisa berjalan 

lancar dan pada akhirnya dalam pengumpulannya mampu maksimal sehingga 

pembangunan berjalan dengan lancar.  

2. Pajak Penghasilan.

Pengertian penghasilan menurut Undang–undang Pajak pasal 4 ayat 1 

didefinisikan sebagai berikut: “ Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diperoleh atau diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar negeri yang digunakan untuk tujuan konsumsi  ataupun 

menambah kekayaan dalam nama dan bentuk apapun.”

Sesuai dengan definisi di atas maka yang dikenakan adalah penghasilan 

yang pada intinya menambah kekayaan wajib pajak dan dapat dipergunakan 

untuk tujuan konsumsi. Sehingga dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pajak 

penghasilan adalah : “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak yang 

dikenakan atas penghasilan tersebut menurut undang –undang pajak meliputi :

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

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan harta termasuk:

 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

 Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan peleburan, penukaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha.

 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan kerjasama atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antar pihak–

pihak yang bersangkutan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan utang.

g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi.

h. Royalti.
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i. Laba dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian aktiva.

n. Premi asuransi.

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari wajib pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak.

Untuk penghasilan beruapa bunga deposito dan tabungan – tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta 

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan 

pemerintah (PP).

Subjek pajak penghasilan meliputi: 

a. Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di 

Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak, hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berupa warisan bisa tetap dilaksanakan.
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c. Badan adalah badan usaha berbentuk apapun yang didirikan dan 

berpenghasilan di Indonesia. Bisa berupa PT, Perseroan Komanditer, 

BUMN, BUMD, Persekutuan, Firma, Perkumpulan (yayasan), Koperasi 

atau organisasi yang sejenis.

d. Bentuk Usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal/didirikan di 

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan.

Selanjutnya subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai  niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan 

badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
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b. Orang Pribadi/Badan seperti pada point di atas tetapi tidak 

menggunakan BUT di Indonesia untuk melakukan usaha, tetapi 

berpenghasilan di Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN 

Seperti telah disebutkan di atas, bahwasanya pajak yang dipungut dari 

subjek pajak didasarkan atas besarnya penghasilan yang didapat oleh wajib 

pajak yang bersangkutan. Termasuk disini adalah wajib pajak badan yang 

melaksanakan ketentuan perpajakan. Pajak yang dimaksud akan dipotong dan 

dikenakan atas sejumlah besar laba yang didapat oleh perusahaan tersebut yang 

mana perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut 

dalam Undang-undang.

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya data perusahaan adalah satu hal 

yang penting dan pokok. Karena dari data dan laporan keuangan perusahaan 

tersebut akan dapat diketahui berapa besarnya laba yang diperoleh sebagai dasar 

dari pengenaan pajak.

Adapun laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam 

penghitungan laba yang diperoleh berbeda dengan laporan  perpajakan/fiskal 

dalam penghitungan labanya.

Adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan 

perpajakan membuat jumlah laba yang tidak sama antara laporan keuangan 

komersial dan fiskal. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang kedua 

laporan keuangan tersebut.
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1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

ringkasan, dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun  

buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan komersial adalah: laporan keuangan yang terdiri 

dari laba rugi, neraca beserta lampirannya (laporan perubahan modal, 

laporan arus kas, dsb). Yang disusun berdasarkan Standart Akuntansi 

Keuangan (SAK).

Laporan keuangan komersial ini pada dasarnya ditujukan untuk 

internal perusahaan dan para pemegang saham. Yang mana laporan 

keuangan komersial lebih bersifat sebagai acuan untuk mengambil langkah 

kedepan bagi manajemen perusahaan serta untuk melihat kinerja 

perusahaan dalam tahun yang telah berjalan. Bagi investor laporan 

keuangan ini berguna sebagai tolak ukur seberapa besar keberhasilan 

perusahaan dalam mengembangkan permodalan yang ada.

Di dalam pembuatan laporan keuangan komersial perusahaan akan 

mendasarkan pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK) .  Pendapatan dan 

biaya merupakan komponen penting dalam laporan keuangan 

Dimana pendapatan menurut SAK adalah kenaikan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 

aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan biaya menurut SAK adalah penurunan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya 
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aktiva  atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas 

yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. 

2. Laporan Keuangan Fiskal.

Adalah laporan keuangan yang disusun guna kepentingan perpajakan 

semata. Dimana dari laporan keuangan ini akan dapat diketahui besarnya 

pajak yang terhutang untuk perusahan tersebut. Laporan keuangan ini 

disusun berdasarkan kaidah-kaidah dalam Undang-undang Perpajakan.

Di dalam laporan perpajakan, Pendapatan didefinisikan sebagai: 

setiap tambahan kemampuan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan biaya menurut Perpajakan adalah biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto yang dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu biaya yang mempunyai masa manfaat satu tahun dan biaya yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, 

bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 

bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi 

asuransi, biaya adminisrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Penyusutan atau amortisasi
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3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri 

Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia.

7. Biaya bea siswa , magang, dan pelatihan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.    

3. Perbedaan Pokok Antara Laporan Keuangan Komersial dan  Fiskal.

Setelah dijelaskan di atas bagaimana laporan keuangan menurut 

akuntansi (komersial) dan perpajakan (fiskal) maka dapat disusun suatu 

ikhtisar tentang perbedaan pokok antar kedua sistem pelaporan tersebut, 

sebagai berikut:

1.  Perbedaan pengakuan yang bersifat tetap (permanen)

Perbedaan pengakuan yang bersifat tetap atau permanen adalah 

perbedaan yang disebabkan oleh transaksi pendapatan dan atau biaya 

yang diakui menurut SAK, tetapi tidak diakui menurut Fiskal dan 

sebaliknya. Termasuk dalam perbedaan ini adalah:

a. Penghasilan bunga bank,

b. Penghasilan deviden,
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c. Penghasilan hadiah undian,

d. Keuntungan dari penyertaan saham di Bursa Efek,

e. Penghasilan dari sumbangan/hibah (dari pihak yang mempunyai 

hubungan usaha, pekerjaan dan kepemilikan),

f. Biaya sunbangan /bantuan,

g. Tunjangan pegawai dalam bentuk natura,

h. PPh pasal 26 atas royalty yang ditanggung pemberi hasil,

i. Biaya representasi/jamuan yang tidak ada daftar nominatifnya,

j. Biaya denda dan bunga pajak,

k. Hibah/warisan.

2. Perbedaan pengakuan yang bersifat sementara

Perbedaan pengakuan karena waktu atau beda sementara adalah 

perbedaan yang disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan atau 

biaya menurut SAK sudah diakui tetapi belum diakui menurut fiskal. 

Perbedaan ini dikatakan sementara karena mungkin akan diakui pada 

periode berikutnya atau perbedaan yang terjadi hanya karena adanya 

perbedaan waktu dan bersifat sementara. Termasuk dalam perbedaan 

sementara adalah:

a. Depresiasi/penyusutan aktiva tetap,

b. Amortisasi,

c. Pengakuan kerugian piutang dagang,

d. Rugi penilaian persediaan,
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e. Rugi penilaian surat berharga,

f. Biaya dibayar di muka (persekot)

4. Rekonsiliasi Fiskal

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa untuk tujuan perpajakan maka 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan harus disesuaikan. Maka 

akan dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan tesebut. 

Berikut adalah laporan keuangan dari PT Anggun Indonesia Inside Out 

Fashion Semarang:

Tabel II.I
PT ANGGUN INDONESIA IOF

SEMARANG
LAPORAN LABA (RUGI)
PER 31 DESEMBER 2004
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Penjualan Eksport           Rp 33.272.789.248,03               
Penjualan Lokal           Rp                        0,00

     Total Penjualan           Rp 33.272.789.248,03

Harga Pokok Penjualan           Rp 30.628.757.876,85

    Laba (Rugi) Kotor            Rp  2.644.031.371,18

Biaya Adm & Umum             
Gaji Karyawan Rp    484.551.805,33
Pos & Telepon Rp      89.773.725,00
Listrik & Air (25 %) Rp      30.598.696,25
Alat Tulis & Cetakan Rp      15.379.380,00
Assuransi (Astek)               Rp     118.432.595,21
Penyusutan Inventaris Kantor Rp      29.648.960,44
Penyusutan Kendaraan Rp      42.994.622,92
Penyusutan Instalasi Listrik (10 %) Rp        3.208.141,41
Sewa Gedung pabrik (10%)               Rp    104.874.335,67
Pajak & Denda Rp      21.608.825,00
Fiskal Rp        4.000.000,00
Pajak Ps 4 (2) Rp      44.108.954,90
Biaya Ekspor Rp 1.178.467.882,55
Perjalanan Dinas & Transportasi               Rp     156.974.029,00
Penyusutan Rumah Dinas               Rp         4.796.175,00
Penyusutan Perabot Rumah Dinas               Rp         3.251.727,25
Kebutuhan Rumah Tangga Rp      76.034.881,00
Perijinan Rp      15.123.600,00
Lain-lain Rp      41.621.219,12
    Total Biaya Adm & Umum          Rp 2.465.469.556,04

Laba ( Rugi) Operasi          Rp    178.561.815,15

Pendapatan & Biaya di luar Usaha
Pendapatan Bunga Rp         2.313.358,50
Pendapatn Lain-lain Rp         2.640.250,00
Rugi Atas Penjualan asset Rp     (13.639.517,70)
Biaya Administrasi Bank Rp     (11.703.601,22)
Biaya Beda Kurs Rp(1.182.070.175,63)

         Rp(1.202.459.686,05)

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak           Rp(1.023.897.870,90)

                                                                  Tabel II.2
PT ANGGUN INDONESIA IOF

SEMARANG
PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN

PER 31 DESEMBER 2004



28

BAHAN BAKU
Persediaan Awal 01-01-2004 Rp       644.445.010,20
Pembelian (import) Rp  23.217.506.554,02
Biaya Import Rp       437.465.911,00
      Bahan baku Tersedia untuk dipakai Rp  24.229.417.475,72
Persediaan akhir 31-12-2004 Rp       336.786.678,27
     Bahan baku yang terpakai Rp  23.962.630.797,46
Upah langsung Rp    4.042.398.845,00

BIAYA OVERHEAD PABRIK
Biay Makan Karyawan   Rp  333.627.785,00
Biaya Listrik dan Air   Rp    91.796.088,75
Biaya peny. Renovasi Pabrik   Rp      5.208.410,00
Biay Peny. Inventaris Pabrik   Rp    19.857.844,17
Biaya Peny. Mesin-mesin   Rp  410.752.910,21
Biaya Peny. Instalasi Listrik (90%)   Rp    28.873.272,66
Biaya Sewa Pabrik (90%)   Rp  314.623.007,01
Biaya Perawatan Inventaris & Mesin   Rp    70.981.466,00
Biaya PBB   Rp      4.363.860,00
Biaya Packing   Rp  278.339.615,00
     Total Biya Overhead Pabrik Rp    1.558.424.258,79
     Biaya Produksi Rp  29.563.453.901,24
Persediaan Awal Barang dalam Proses 01-01-2004 Rp    1.191.920.516,33

Rp  30.755.374.417,57
Persediaan Akhir Barang dalam Proses 31-12-2004 Rp       226.097.256,84
    Harga Pokok Produksi Rp  30.529.277.160,73
Persediaan Awal barang jadi 01-01-2004 Rp       440.245.834,88

Rp  30.969.522.995,61
Persediaan Akhir barang jadi 31-12-2004 Rp       340.765.118,76
     Harga Pokok Penjualan Rp  30.628.757.876,85

Tabel II.3
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PT ANGGUN INDONESIA IOF
SEMARANG

NERACA
PER 31 DESEMBER 2004

AKTIVA

Aktiva lancar
Kas Rp            383.943,48
Bank Rp  1.496.827.414,19
PPN Rp       24.134.074,00
Uang Muka sewa Rp       66.225.732,60
Persediaan Rp     903.649.053,87
    Total Aktiva Lancar Rp  2.491.220.218,14

Aktiva Tetap
Renovasi bangunan Pabrik Rp     104.168.200,00
Inventaris Pabrik Rp     123.550.170,00
Mesin-mesin Pabrik Rp  3.350.617.770,00
Inventaris kantor Rp     197.580.148,50
Bangunan Rumah Rp       95.923.500,00
Perlengkapan /perabot Rumah Dinas Rp       30.503.818,00
Kendaraan Rp     320.375.000,00
Akumulasi Penyusutan Rp (1.773.444.314,64)
    Total Aktiva Tetap Rp  2.449.274.291,86

Aktiva Lain-lain
Instalasi Listrik & Air Rp      288.300.250,00
Akum Peny. Aktiva Lain-lain Rp     (122.563.665,73)
    Total Aktiva lain-lain Rp      165.736.594,27
    TOTAL  AKTIVA Rp   5.106.231.104,27

PASIVA

Hutang
Prosperity Mechanical Engineering Co. Ltd                                             Rp   2.979.037.995,30
Sunny & Manny Fashion Ltd                                                                     Rp 10.349.830.445,23
Hutang Biaya Rp          1.029.529,79
Hutang Lain-lain Rp        15.000.000,00

Rp 13.344.897.970,32

MODAL
Modal disetor Rp     305.083.750,00
Laba(Rugi) Ditahan sampai dengan 2003 Rp (7.519.852.745,15)
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Laba (Rugi) berjalan tahun 2004 Rp (1.023.897.870,90)
Rp (8.238.666.866,06)

    Total Hutang & Modal Rp  5.106.231.104,27

Sebelumnya PT Anggun Indonesia IOF telah melakukan rekonsiliasi 

terhadap laporan keuangan mereka yang hasilnya dilaporkan dalam SPT 

tahunan. Adapun rekonsiliasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pajak & Denda

             Telah dilakukan rekonsiliasi untuk pos ini sebesar Rp 21.608.825,00.

b. Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Marina

      Telah dilakukan rekonsiliasi untuk pos ini sebesar Rp 76.034.881,00. 

c.    Biaya makan karyawan

      Telah dilakukan rekonsiliasi untuk pos ini sebesar Rp 333.627.785,00.
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Dalam perpajakan penyusutan aktiva tetap dihitung berdasarkan 

golongan,  masa manfaat, dan tarif penyusutan harta berwujud sesuai dengan 

pasal 11 ayat 6 UU No 17 tahun 2000 yang ditetapkan sebagai berikut:

Table II.4

Daftar golongan & Tarif Penyusutan aktiva

Kelompok Harta 

Berwujud

Masa 

Manfaat

Tarif

Garis 

Lurus

Saldo 

Menurun

I.Bukan Bangunan

- Kelompok 1

- Kelompok 2

- Kelompok 3

- Kelompok 4

II.  Bangunan

- Permanen

- Tidak permanen

4 Tahun

8 Tahun

16 Tahun

20 Tahun

20 Tahun

10 Tahun

25 %

12,5 %

6,25 %

5 %

5 %

10 %

50 %

25 %

12,5 %

10 %

-

-

Penyusutan aktiva tetap untuk PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion, 

besarnya penyusutan antara  komersial dan fiskal telah sama, karena perusahaan 

mengenakan tarif penyusutan yang sama. Selanjutnya untuk penyusutan aktiva 
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tetap tersebut dapat dilihat pada tabel II.9. Berikut adalah hasil akhir dari 

koreksi yang telah dilakukan PT Anggun Indonesia IOF:

TABEL II.5a
PT ANGGUN INDONESIA IOF

LAPORAN  LABA (RUGI)
KOREKSI FISKAL

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004

KETERANGAN KOMERSIAL
BEDA 

WAKTU
BEDA 
TETAP

FISKAL

Penjualan ekspor
Penjualan Lokal
HPP
Persediaan Awal
Pembelian Import
Biaya Import
Bhn Baku Trsdia utk Dipakai
Persediaan Akhir
Bahan baku yg terpakai
Upah langsung
Biaya Overhead Pabrik
-Biaya Makan Karyawan
-B. Listrik & Air
-B. Peny. Renovasi Pabrik
-B. Peny. Inventaris Pabrik
-B. Peny. Mesin-mesin
-B. Peny. Instal listrik (90 %)
-B. Sewa Pabrik  (90%)
-B.Perawatn Invent & Mesin
-B.PBB
-B.Packing

    Tot. B. Overhead Pabrik
    Biaya Produksi
Persd. Awal Brng dlm proses
Persd. Akhir Brng dlm proses
Harga Pokok Produksi
Persed. Awal brng Jadi
Persed. Akhir Brng Jadi
   Harga Pokok Penjualan
   Laba Kotor

B. Adminis. & Umum
-B. Gaji Karyawan
-B. Pos & Telepon
-B. Listrik & Air (25 %)
-B. Alat Tulis & Cetakan
-B. Asuransi  (Astek)
-B. Peny. Invent. Kantor
-B. Peny. Kendaraan

B   -B..Peny. Instal. Listrik (10 %)

33.272.789.248,03
                        0,00

      644.445.010,20
23.217.506.554,52

      437.465.911,00
24.299.417.475,72

      336.786.678,27
23.962.630.797,46

   4.042.398.845,00

      333.627.785,00
        91.796.088,75
          5.208.410,00
        19.857.844,17
      410.752.910,21
        28.873.272,66
      314.623.007,01
        70.981.466,00
          4.363.860,00
      278.339.615,00
   1.558.424.258,79
29.563.453.901,24
  1.191.920.516,33
     226.097.256,84
30.529.277.160,73    
     440.245.834,88
     340.765.118,76
30.628.757.876,85
  2.644.031.371,18

     484.551.805,33
       89.773.725,00
       30.598.696,25
       15.379.380,00
     118.432.595,21
       29.648.960,44
       42.994.622,92
         3.208.141,41

333.627.785

33.272.789.248,03
                       0,00

      644.445.010,20
23.217.506.554,52

      437.465.911,00
24.299.417.475,72

      336.786.678,27
23.962.630.797,46

   4.042.398.845,00

-
        91.796.088,75
          5.208.410,00
        19.857.844,17
      410.752.910,21
        28.873.272,66
      314.623.007,01
        70.981.466,00
          4.363.860,00
      278.339.615,00
   1.224.796.473,79
29.229.826.116,25

   1.191.920.516,33
      226.097.256,84
30.195.649.375,74

      440.245.834,88
      340.765.118,76
30.295.130.091,86

   2.977.659.156,17
    

     484.551.805,33
       89.773.725,00
       30.598.696,25
       15.379.380,00
     118.432.595,21
       29.648.960,44
       42.994.622,92
         3.208.141,41
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KETERANGAN KOMERSIAL
BEDA 

WAKTU
BEDA TETAP FISKAL

-B. Sewa Gdung Pbrk  (10 %)
-B. Pajak & Denda
-B. fiskal
-B. Pajak Ps 4 (2)
-B. Eksport
-B. Perjalan dns & transpor
-B. Peny. Rumah Dinas
-B. Peny. Perabot Rmh Dns
-B. Keb. Rmh Tangga
-B. Perijinan
-B. Lain-lain

    Tot. Biaya admins. & Umum
    Laba (Rugi) Operasi
Pendptn & B. Diluar Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-Lain
Rugi Atas Penjualan Asset
Biaya Administ. Bank
Biaya Beda Kurs

Laba (Rugi) Bersih seb Pajak

    
   104.874.335,67
         21.608.825,00
           4.000.000,00
         44.108.954,90
    1.178.467.882,55
       156.974.029,00
           4.796.175,00
           3.251.727,25
         76.034.881,00
         15.123.600,00
         41.641.219,12
    2.465.469.556,04
       178.561.815,15

           2.313.358,50
           2.640.250,00
      (13.639.517,70)
      (11.703.601,22)
(1.182.070.175,63)

(1.023.897.870,90)

21.608.825,00

76.034.881,0

     
104.874.335,67

-
          4.000.000,00
        44.108.954,90
   1.178.467.882,55
      156.974.029,00
          4.796.175,00
          3.251.727,25

-
        15.123.600,00
        41.641.219,12
   2.363.825.850,04
      613.833.306,13

          2.313.358,50
          2.640.250,00
      (13.639.517,70)
      (11.703.601,22)
(1.182.070.175,63)

   (592.626.379,90)

Dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT Anggun Indonesia IOF 

didapat hasil laba (rugi) yang diakui yaitu sebesar Rp 592.626.379,90 dan 

seperti telah dijelaskan di atas, hasil tersebut dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun 2004.

Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi yang sama untuk laporan 

keuangan diatas, sebagai berikut:

Perbedaan tetap (permanen)

a. Pajak & Denda

      Analisis:
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      Di dalam perpajakan biaya pajak dan denda tidak boleh dikurangkan 
oleh  karena itu perlu direkonsiliasi untuk pos pajak dan denda sebesar 
Rp 21.608.825,00 (telah dilakukan koreksi untuk pos ini sebelumnya). 

b. Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Marina

Analisis:

Biaya kebutuhan yang dimaksud di atas adalah biaya kebutuhan untuk 

rumah dinas perusahaan yang tidak merupakan biaya untuk mendapatkan, 

menagih dan memelihara penghasilan. Sehingga perlu direkonsiliasi untuk 

pos tersebut sebesar Rp 76.034.881,00 (telah dilakukan koreksi untuk pos 

ini sebelumnya). 

c.    Biaya makan karyawan

Analisis:

Biaya makan karyawan tersebut diberikan dalam bentuk natura dan bukan 

dalam bentuk uang. Menurut perpajakan  biaya tersebut tidak boleh 

dikurangkan. Sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk pos 

tersebut sebesar Rp 333.627.785,00 (telah dilakukan koreksi untuk pos ini 

sebelumnya).

d.    Pendapatan bunga

Analisis:

Di dalam perpajakan pendapatan bunga tidak diakui sebagai pendapatan 

karena telah dipotong pajak final. Oleh karena itu perlu direkonsiliasi fiskal 

untuk pos tersebut sebesar Rp 2.313.358,50
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e. Fiskal

Analisis:

Di dalam perpajakan fiskal bukan merupakan pengurang penghasilan 

(biaya), akan tetapi merupakan kredit pajak luar negeri. Jadi untuk pos ini 

harus direkonsiliasi sebesar Rp 4.000.000,00

Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut, untuk koreksi fiskal ini terdapat 
penambahan untuk pos yang dikoreksi, yaitu untuk pos pendapatan 
bunga dan biaya fiskal. Selanjutnya dapat dibuat jurnal koreksi  secara 
keseluruhan sebagai berikut:

  1. Koreksi Fiskal                           Rp  21.608.825,00

        Biaya Pajak dan Denda                                          Rp   21.608.825,00

  2. Koreksi Fiskal                           Rp  76.034.881,00

        Biaya Keb. RT Marina    Rp   76.034.881,00

        3. Koreksi Fiskal                           Rp 333.627.785,00

              Biaya Makan Karyawan    Rp 333.627.785,00

4.  Pendapatan Bunga                     Rp    2.313.358,50

     Koreksi Fiskal    Rp     2.313.358,50

            5.  Koreksi Fiskal                           Rp     4.000.000,00

                    Biaya Fiskal                                                           Rp      4.000.000,00               
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TABEL II.5 b
PT ANGGUN INDONESIA IOF

SEMARANG
LAPORAN  LABA (RUGI)

KOREKSI FISKAL
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004

KETERANGAN KOMERSIAL
BEDA 

WAKTU
BEDA 
TETAP

FISKAL

Penjualan ekspor
Penjualan Lokal
HPP
Persediaan Awal
Pembelian Import
Biaya Import
Bhn Baku Trsdia utk Dipakai
Persediaan Akhir
Bahan baku yg terpakai
Upah langsung
Biaya Overhead Pabrik
-Biaya Makan Karyawan
-B. Listrik & Air
-B. Peny. Renovasi Pabrik
-B. Peny. Inventaris Pabrik
-B. Peny. Mesin-mesin
-B. Peny. Instal listrik (90 %)
-B. Sewa Pabrik  (90%)
-B.Perawatn Invent & Mesin
-B.PBB
-B.Packing

    Tot. B. Overhead Pabrik
    Biaya Produksi
Persd. Awal Brng dlm proses
Persd. Akhir Brng dlm proses
Harga Pokok Produksi
Persed. Awal brng Jadi
Persed. Akhir Brng Jadi
   Harga Pokok Penjualan
   Laba Kotor

B. Adminis. & Umum
-B. Gaji Karyawan
-B. Pos & Telepon
-B. Listrik & Air (25 %)
-B. Alat Tulis & Cetakan
-B. Asuransi  (Astek)
-B. Peny. Invent. Kantor
-B. Peny. Kendaraan

B   -B..Peny. Instal. Listrik (10 %)

33.272.789.248,03
                        0,00

      644.445.010,20
23.217.506.554,52

      437.465.911,00
24.299.417.475,72

      336.786.678,27
23.962.630.797,46

   4.042.398.845,00

      333.627.785,00
        91.796.088,75
          5.208.410,00
        19.857.844,17
      410.752.910,21
        28.873.272,66
      314.623.007,01
        70.981.466,00
          4.363.860,00
      278.339.615,00
   1.558.424.258,79
29.563.453.901,24
  1.191.920.516,33
     226.097.256,84
30.529.277.160,73    
     440.245.834,88
     340.765.118,76
30.628.757.876,85
  2.644.031.371,18

     484.551.805,33
       89.773.725,00
       30.598.696,25
       15.379.380,00
     118.432.595,21
       29.648.960,44
       42.994.622,92
         3.208.141,41

333.627.785

33.272.789.248,03
                       0,00

      644.445.010,20
23.217.506.554,52

      437.465.911,00
24.299.417.475,72

      336.786.678,27
23.962.630.797,46

   4.042.398.845,00

-
        91.796.088,75
          5.208.410,00
        19.857.844,17
      410.752.910,21
        28.873.272,66
      314.623.007,01
        70.981.466,00
          4.363.860,00
      278.339.615,00
   1.224.796.473,79
29.229.826.116,25

   1.191.920.516,33
      226.097.256,84
30.195.649.375,74

      440.245.834,88
      340.765.118,76
30.295.130.091,86

   2.977.659.156,17
    

     484.551.805,33
       89.773.725,00
       30.598.696,25
       15.379.380,00
     118.432.595,21
       29.648.960,44
       42.994.622,92
         3.208.141,41
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KETERANGAN KOMERSIAL
BEDA 

WAKTU
BEDA 
TETAP

FISKAL

-B. Sewa Gdung Pbrk  (10 %)
-B. Pajak & Denda
-B. fiskal
-B. Pajak Ps 4 (2)
-B. Eksport
-B. Perjalan dns & transpor
-B. Peny. Rumah Dinas
-B. Peny. Perabot Rmh Dns
-B. Keb. Rmh Tangga
-B. Perijinan
-B. Lain-lain

    Tot. Biaya admins. & Umum
    Laba (Rugi) Operasi
Pendptn & B. Diluar Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-Lain
Rugi Atas Penjualan Asset
Biaya Administ. Bank
Biaya Beda Kurs

Laba (Rugi) Bersih seb Pajak

    
   104.874.335,67
         21.608.825,00
           4.000.000,00
         44.108.954,90
    1.178.467.882,55
       156.974.029,00
           4.796.175,00
           3.251.727,25
         76.034.881,00
         15.123.600,00
         41.641.219,12
    2.465.469.556,04
       178.561.815,15

           2.313.358,50
           2.640.250,00
      (13.639.517,70)
      (11.703.601,22)
(1.182.070.175,63)

(1.023.897.870,90)

21.608.825,00
  4.000.000,00

76.034.881,00

2.313.358,50

      104.874.335,67
-
-

        44.108.954,90
   1.178.467.882,55
      156.974.029,00
          4.796.175,00
          3.251.727,25

-
        15.123.600,00
        41.641.219,12
   2.363.825.850,04
      613.833.306,13

-
          2.640.250,00
      (13.639.517,70)
      (11.703.601,22)
(1.182.070.175,63)

   (590.939.738,40)

Dari data di atas, PT Anggun Indonesia IOF mencatat untuk laporan 

keuangan mereka pada tahun 2004, rugi sebesar Rp 1.023.897.870,90 

sedangkan menurut fiskal  yang sebelumnya telah dilakukan koreksi besarnya 

kerugian yang diakui sebesar Rp 592.626.379,90 dan dilaporkan dalam SPT 

tahunan. Sedangkan berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh 

penulis besarnya kerugian yang boleh diakui adalah sebesar Rp 592.626.379,40 

berarti ada selisih sebesar Rp 1.686.641,50.

Ini berarti bahwa kondisi sama dimana tidak ada pajak yang terhutang, 

hanya saja jumlah kerugian yang boleh diakui berbeda dan lebih sedikit. 

Selanjutnya dapat disusun laporan keuangan fiskal sebagai berikut:
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Tabel II.6
PT ANGGUN INDONESIA IOF

SEMARANG
LAPORAN LABA (RUGI) FISKAL

PER 31 DESEMBER 2004

Penjualan Eksport           Rp 33.272.789.248,03               
Penjualan Lokal           Rp                        0,00

     Total Penjualan           Rp 33.272.789.248,03

Harga Pokok Penjualan           Rp 30.295.130.091,86

    Laba (Rugi) Kotor            Rp  2.977.659.156,17

Biaya Adm & Umum             
Gaji Karyawan Rp    484.551.805,33
Pos & Telepon Rp      89.773.725,00
Listrik & Air (25 %) Rp      30.598.696,25
Alat Tulis & Cetakan Rp      15.379.380,00
Assuransi (Astek)               Rp     118.432.595,21
Penyusutan Inventaris Kantor Rp      29.618.960,44
Penyusutan Kendaraan Rp      42.994.622,92
Penyusutan Instalasi Listrik (10 %) Rp        3.208.141,41
Sewa Gedung pabrik (10%)               Rp    104.874.335,67
Pajak Ps 4 (2) Rp      44.108.954,90
Biaya Ekspor Rp 1.178.467.882,25
Perjalanan Dinas & Transportasi               Rp    156.974.029,00
Penyusutan Rumah Dinas               Rp        4.796.175,00
Penyusutan Perabot Rumah Dinas               Rp        3.251.727,25
Perijinan Rp      15.123.600,00
Lain-lain Rp      41.621.219,12
    Total Biaya Adm & Umum            Rp 2.363.825.850,04             

Laba ( Rugi) Operasi            Rp    613.833.306,13

Pendapatan & Biaya di luar Usaha
Pendapatan Lain-lain Rp        2.640.250,00
Rugi Atas Penjualan asset Rp     (13.639.517,70)
Biaya Administrasi Bank Rp     (11.703.601,22)
Biaya Beda Kurs                                Rp (1.182.070.175,63)

Rp (1.204.773.044,55)
Laba (Rugi) bersih Seb. Pajak Rp   ( 590.939.738,40)
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Tabel II.7
PT ANGGUN INDONESIA IOF

SEMARANG
PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN (FISKAL)

PER 31 DESEMBER 2004

BAHAN BAKU
Persediaan Awal 01-01-2004 Rp       644.445.010,20            
Pembelian (import) Rp  23.217.506.554,02
Biaya Import Rp       437.465.911,00
      Bahan baku Tersedia untuk dipakai Rp  24.229.417.475,72
Persediaan akhir 31-12-2004 Rp       336.786.678,27
    Bahan baku yang terpakai Rp  23.962.630.797,46
Upah langsung Rp    4.042.398.845,00

BIAYA OVERHEAD PABRIK
Biaya Listrik dan Air   Rp    91.796.088,75
Biaya peny. Renovasi Pabrik   Rp      5.208.410,00
Biay Peny. Inventaris Pabrik   Rp    19.857.844,17
Biaya Peny. Mesin-mesin   Rp  410.752.910,21
Biaya Peny. Instalasi Listrik (90%)   Rp    28.873.272,66
Biaya Sewa Pabrik (90%)   Rp  314.623.007,01
Biaya Perawatan Inventaris & Mesin   Rp    70.981.466,00
Biaya PBB   Rp      4.363.860,00
Biaya Packing   Rp  278.339.615,00
     Total Biya Overhead Pabrik Rp   1.224.796.473,79
     Biaya Produksi Rp 29.229.826.116,25
Persediaan Awal Barang dalam Proses 01-01-2004 Rp   1.191.920.516,33

Rp  30.421.746.632,58
Persediaan Akhir Barang dalam Proses 31-12-2004 Rp       226.097.256,84
    Harga Pokok Produksi Rp  30.195.649.375,74
Persediaan Awal barang jadi 01-01-2004 Rp       440.245.834,88

Rp  30.635.895.210,62
Persediaan Akhir barang jadi 31-12-2004 Rp       340.765.118,76
     Harga Pokok Penjualan Rp  30.295.130.091,86

\
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Tabel II.8
PT ANGGUN INDONESIA INSIDE IOF

SEMARANG
NERACA (FISKAL)

PER 31 DESEMBER 2004

AKTIVA

Aktiva lancar
Kas Rp             383.943,48
Bank Rp   1.496.827.414,19
PPN Rp        24.134.074,00
Uang Muka sewa Rp        66.225.732,60
Persediaan Rp      903.649.053,87
    Total Aktiva Lancar Rp   2 491.220.218,14

Aktiva Tetap
Renovasi bangunan Pabrik Rp      104.168.200,00
Inventaris Pabrik Rp      123.550.170,00
Mesin-mesin Pabrik Rp   3.350.617.770,00
Inventaris kantor Rp      197.580.148,50
Bangunan Rumah Rp        95.923.500,00
Perlengkapan /perabot Rumah Dinas Rp        30.503.818,00
Kendaraan Rp      320.375.000,00
Akumulasi Penyusutan Rp  (1.773.444.314,64)
    Total Aktiva Tetap Rp    2.449.274.291,86

Aktiva Lain-lain
Instalasi Listrik & Air Rp      288.300.250,00
Akum Peny. Aktiva Lain-lain Rp     (122.563.655,73)
    Total Aktiva lain-lain Rp      165.736.594,27
    TOTAL  AKTIVA Rp   5.106.231.104,27

PASIVA

Hutang
Prosperity Mechanical Engineering Co. Ltd                                             Rp   2.979.037.995,30
Sunny & Manny Fashion Ltd                                                                     Rp 10.349.830.445,23
Hutang Biaya Rp          1.029.529,79
Hutang Lain-lain Rp        15.000.000,00

Rp 13.344.897.970,32
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MODAL
Modal disetor Rp      305.083.750,00
Laba(Rugi) Ditahan sampai dengan 2003 Rp  (7.519.852.745,15)
Laba (Rugi) berjalan tahun 2004 Rp (1.023.897.870,90)

Rp  (8.238.666.866,05)
    Total Hutang & Modal Rp   5.106.231.104,27
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BAB III

TEMUAN

Setelah dilakukan analisa terhadap laporan keuangan dari PT Anggun 

Indonesia IOF maka  penulis dapat mengemukakan hal-hal yang ditemukan selama 

penelitian berupa:

KELEBIHAN

a. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya PT Anggun IOF sudah menepati 

kewajibannya sebagaimana mestinya yaitu melaporkan SPT nya tidak lebih dari 

31 Maret.

b. PT Anggun Indonesia IOF membayar PPh pasal 25 sebelum tanggal 15 bulan 

takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

B. KELEMAHAN

a. Adanya biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan menurut perpajakan 

tetapi dipakai sebagai pengurang penghasilan. Biaya tersebut adalah: biaya 

fiskal luar negeri sebesar Rp 4.000.000,00.

b. Adanya pendapatan yang tidak boleh diakui dalam perpajakan tetapi merupakan 

penambah penghasilan dalam laporan keuangannya. Pendapatan tersebut adalah 

pendapatan bunga sebesar Rp 2.313.358,50
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c. Rugi penghasilan yang boleh diakui lebih besar dari fiskal yang telah dilakukan 

oleh penulis. Menurut laporan keuangan komersial diakui rugi sebesar Rp 

1.023.897.870,90 dan menurut fiskal besarnya kerugian yang diakui sebesar Rp 

592.626.379,90 dan menurut koreksi fiskal yang dilakukan oleh penulis 

besarnya kerugian yang boleh diakui adalah Rp 590.939.738,40, jadi ada selisih 

sebesar Rp 1.686.641,48 
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BAB IV

REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis  dan pembahasan terhadap perbedaan-perbedaan 

yang muncul dari laporan keuangan PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion, dari 

laporan komersial dan fiskal maka dapat diketahui bahwa besarnya kerugian yang 

diakui oleh PT Anggun IOF berdasarkan laporan komersial adalah Rp 1.023.897,90 

dan menurur fiskal berdasarkan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya besarnya 

kerugian yang diakui Rp 592.626.379,90 dan berdasarkan koreksi yang dilakukan  

oleh penulis besarnya kerugian yang boleh diakui Rp 590.939.738,40 jadi ada 

selisih/beda sebesar Rp 1.686.641,50. 

Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut disebabkan oleh perbedaan 

pengakuan atas biaya-biaya:

1. Biaya makan karyawan sebesar Rp 333.627.785,00.

2. Biaya Pajak dan denda sebesar Rp 21.608.825,00.

3. Biaya kebutuhan rumah tangga Rp 76.034..881,00.

4. Biaya Fiskal luar Negeri sebesar Rp 4.000.000,00.

Dan juga disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan yaitu, 

pendapatan bunga sebesar Rp 2.313.358,50.
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B. SARAN-SARAN

Saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian di PT 

Anggun Indonesia Inside Out fashion adalah:

1. Untuk lebih memperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan  dan 

pengisian SPT. 

2. Disarankan kepada PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion agar 

mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, agar tidak ketinggalan 

informasi.

3. Kerugian yang diakui oleh Perusahaan dapat dikompensasikan sampai 

dengan lima tahun ke depan. 
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