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ABSTRAK 

 

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak harus 

mengacu pada undang undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya peraturan 

perpajakan yang berlaku maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan 

penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan. Koreksi terjadi karena adanya 

perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara Standar Akuntansi 

Keuangan dengan Fiskal atau pajak. Koreksi positif merupakan koreksi yang 

menyebabkan laba fiskal bertambah karena adanya beban yang tidak dapat diakui 

secara pajak dan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal 

berkurang karena adanya penghasilan yang diakui secara akuntansi namun tidak 

diakui secara fiskal. 

Skripsi ini bertujuan untuk (1) mengetahui berapa besar koreksi fiskal 

positif berpengaruh terhadap pajak badan terhutang, (2) mengetahui berapa besar 

koreksi fiskal negatif berpengaruh terhadap pajak badan terutang dan (3) untuk 

mengetahui apakah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas laporan 

laba rugi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Jenis data yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah data kuantitatif, Sampel yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi fiskal periode 2020, metode 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan (Observasi, dokumentasi, dan wawancara). 

Analisis data yang digunakan penulis adalah kuantitatif dan kualitatif. 

badan terhutang menggunakan formula atau rumus dan Analisis kualitatif dengan 

pendekatan tematik menggunakan pengkodean berupa kata-kata atau teks. Dan 

hasil penelitiannya (1) Koreksi positif pada PT Federal Internasional Indonesia 

sebesar Rp 371.011.067,00 dari laba komersial Rp 1.640.295.000,00 koreksi positif 

memiliki pengaruh memaksimalkan laba fiskal sebesar 22,58% dan 

memaksimalkan pajak terhutang sebesar 29,50%. (2) Koreksi negatif pada PT 

Federal Internasional Finance sangat tinggi yaitu sebesar Rp 1.017,488.000,00 dari 

laba komersial sebesar Rp1.640.295.000,00 koreksi negative memiliki pengaruh 

62,03% terhadap laba fiskal dan memilliki pengaruh 102% terhadap pajak 

terhutang yang berarti koreksi negative ini sangat besar pengaruhnya dalam 

meminimalisasi pajak terhutang. (3) Perhitungan pajak terhutang pada PT Federal 

Internasional Finance sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

Kata kunci : PajakPenghasilan, Koreksi Fiskal Positif, Koreksi Fiskal Negatif dan 

Pajak Terhutang Badan. 
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ABSTRACT 
 

 

In calculating the amount of taxable income, the taxpayer must refer to the 

applicable tax laws. With the applicable tax regulations, the company as a taxpayer 

must make adjustments or corrections to the financial statements. Corrections 

occur due to differences in principles, methods, treatment and recognition between 

Financial Accounting Standards and Fiscal or tax. A positive correction is a 

correction that causes an increase in taxable profit due to an expense that cannot 

be recognized on a tax basis and a negative correction is a correction that causes 

a decrease in taxable profit due to an income that is recognized in accounting but 

is not recognized fiscally. 

This thesis aims to (1) find out how much positive fiscal correction affects 

the corporate tax payable, (2) find out how much negative fiscal correction affects 

the corporate tax payable and (3) to find out whether positive fiscal correction and 

negative fiscal correction on the income statement loss is in accordance with tax 

regulations. The type of is quantitative data, the sample of fiscal income period 

2020, the data collection method is library research and field research 

(observation, documentation, and interviews). 

The data analysis is quantitative and qualitative. debt agency using a 

formula or formula and qualitative analysis with a thematic approach using coding 

in the form of words or text. And the results of the research (1) Positive correction 

at PT Federal Internasional Indonesia amounting to Rp 371,011,067.00 from 

commercial profit of Rp 1,640,295,000.00 positive correction has the effect of 

maximizing fiscal profit by 22.58% and maximizing tax payable by 29.50% . (2) 

Negative correction at PT Federal Internasional Finance is very high, which is Rp. 

1,017,488,000.00 from commercial profit of Rp.1,640,295,000.00 negative 

correction has an effect of 62.03% on fiscal profit and has an effect of 102% on tax 

payable which means that this negative correction has a very large effect in 

minimizing the tax payable. (3) The calculation of the tax payable at PT Federal 

Internasional Finance is in accordance with the laws and regulations. 

Keywords: Income Tax, Positive Fiscal Correction, Negative Fiscal Correction and 

Corporate Taxes Payable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
 

Sumber penerimaan terbesar bangsa Indonesia berasal dari pajak. Menurut 

UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi dan badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Berbicara tentang pajak maka tidak akan lepas dari pajak 

penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang 

dimaksud adalah orang pribadi maupun badan (perusahaan). 

Sistem pembayaran pajak di Indonesia adalah self assessment system dimana 

wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Sistem ini memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak untuk mengefisiensikan pajak yang dilapor. Antara 

 

1 
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wajib pajak dengan pemerintah memiliki perbedaan keperluan dalam membayar 

pajak. Bagi wajib pajak membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan 

ekonomis sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil 

mungkin, sedangkan bagi pemerintah pajak adalah pendapatan sehingga 

pemerintah akan berusaha mendapatkan pajak dengan sebaik-baiknya demi 

kepentingan masyarakat. . 

Untuk menghitung besarnya pajak badan terhutang maka informasi utama 

yang harus dibutuhkan adalah laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya 

perusahaan hanya menyusun laporan keuangan komersial yang disusun 

berdasarkan suatu standar akuntansi keuangan (SAK) yang baku. Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia terangkum dalam PSAK 

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 2017. Namun dalam perhitungan 

besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak harus mengacu pada undang undang 

perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaanya Undang Undang perpajakam selalu 

diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. 

Dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku maka perusahaan selaku 

wajib pajak harus melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan. 

Koreksi terhadap laporan keuangan disebut dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi terjadi 

karena adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara Standar 

Akuntansi Keuangan dengan Fiskal atau pajak. Perbedaan ini terlihat pada adanya 

beban dan pendapatan yang diakui oleh akuntansi namun tidak diakui oleh pajak. 
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Koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah. 

bertambahnya laba fiskal disebabkan karena adanya beban yang tidak dapat diakui 

secara pajak (non deductibele expenses) sehingga dengan tidak diakuinya beban 

tersebut akan membuat peningkatan terhadap laba fiskal perusahaan. dan koreksi 

negatif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal berkurang. berkurangnya 

laba fiskal disebabkan karena adanya penghasilan yang diakui secara akuntansi 

namun tidak diakui secara fiskal. 

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

terhadap PT Federal International Finance. PT Federal International Finance 

merupakan perusahaan pembiayaan, perusahaan ini merupakan badan usaha diluar 

Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman 

kapada nasabahnya atas kredit barang yang dilakukan nasabah. Pembiayaan barang 

yang tawarkan PT Federal Internasional finance adalah pembiayaan kendaraan 

bermotor. Berdasarkan laporan keuangan yang disusun, laporan keuangan PT 

Federal International Finance sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan PT Federal Internasional Finance merupakan perusahaan 

yang sudah berstatus PKP. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF 

DAN KOREKSI FISKAL NEGATIF TERHADAP PAJAK BADAN 

TERHUTANG PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ’’. 
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1.2 Batasan Masalah 

 
 

Untuk mempermudah di dalam melakukan penelitian dan supaya penelitian 

lebih terarah terhadap fokus masalah yang akan diteliti, mengingat luasnya 

permasalahan dan keterbatasan penulis dalam hal waktu, tenaga, pemikiran, serta 

ruang lingkup maka pembahasan penelitian ini akan dibatasi hanya pada masalah 

koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada PT Federal International 

Finance 

 
1.3 Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah yang dikemukakan penulis sebagai berikut. 

a. Berapa besar koreksi fiskal positif berpengaruh terhadap pajak terhutang 

badan. 

b. Berapa besar koreksi fiskal negatif berpengaruh terhadap pajak terhutang 

badan. 

c. Apakah koreksi fiskal positif dan negatif atas laporan keuangan sudah 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

 

a. Untuk mengetahui berapa besar koreksi fiskal positif berpengaruh terhadap 

pajak terhutang badan. 

b. Untuk mengetahui berapa besar koreksi fiskal negatif berpengaruh terhadap 

pajak terhutang badan. 

c. Untuk mengetahui apakah koreksi positif dan negatif atas laporan laba rugi 

sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 
 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak diantaranya adalah: 

a. Bagi penulis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pemahaman lebih 

lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan sarana belajar dalam 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehingga dapat memahami 

masalah yang akan diteliti khususnya mengenai laporan keuangan 

komersial, laporan keuangan fiskal dan bagaimana analisis perhitungan 

pajak badan. Dan sebagai bahan perbandingan untuk membandingkan ilmu 

yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan dan penerapan perpajakan di 

lingkungan masyarakat. 
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b. Bagi Perusahaan 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta menambah 

wawasan dan mendorong untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 

laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal serta bagaimana 

analisis perhitungan pajak terhutang badan. Khususnya bagi pihak yang 

memiliki tugas dan kepentingan dengan pajak perusahaan. 

c. Bagi pembaca 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

dan wawasan bagi siapa pun yang membaca. Besar harapan penulis 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi bagi pembaca 

khususnya yang akan melakukan penelitian dengan topik, tema dan judul 

yang sama seperti hasil penelitian ini. 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis 

mencantumkan sistematika penulisan dari skripsi ini. Skripsi yang terdiri dari lima 

bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang, pokok 

masalah yang terdiri atas pembatasan masalah dan rumusan masalah, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori berkaitan dengan variabel 

penelitian seperti teori laporan keuangan komersial membahas pengertian laporan 

keuangan, jenis laporan keuangan manfaat laporan keuangan dan tujuan laporan 

keuangan. Laporan keuangan fiskal membahas pengertian laporan keuangan fiskal, 

koreksi fiskal atas laporan keuangan, beban dan pendapatan yang harus dikoreksi 

fiskal koreksi fiskal positif (X1) dan koreksi fiskal negatif (X2). Pajak terhutang 

badan (Y) membahas pengertian pajak badan, tatacara perpajakan, tarif pajak 

badan. penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, 

sumber data dan bagaimana analisis data sehingga penulis mendapatkan hasil 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari penelitian seperti 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi misi perusahaan, 

laporan keuangan dan pajak perusahaan dan membahas jawaban atas rumusan 

masalah dan hipotesis yang telah diuraikan penulis sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran-saran untuk perusahaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Laporan Keuangan 

 
 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 

 
Pada akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan 

keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Laporan keuangan merupakan keluaran (output) dan hasil akhir dari proses 

akuntansi. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan suatu Standar Akuntansi 

Keuangan yang baku (SAK). Sebagai satu-satunya wadah bagi profesi akuntansi 

maka hanya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berhak untuk menyusun dan 

merevisi standar akuntansi keuangan secara signifikan. Berikut ini merupakan 

pengertian laporan keuangan: Menurut PSAK No. 1 (2015:2) “Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

8 
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dari laporan keuangan”. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan 

yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak 

memihak Adapun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara 

lain: PSAK-IFRS, SAK-ETAP, Standar Akuntansi Syariah, dan SAP. 

 

 
2.1.2 Jenis Laporan Keuangan 

 
 

Berdasarkan PSAK No 1 tahun 2017 terdapat 5 jenis laporan keuangan yaitu: 

 
1. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position) 

 

Laporan neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada titik waktu tertentu. Laporan yang ditunjukkan yaitu posisi 

aset atau kekayaaan di satu sisi dan kewajiban/utang serta modal disisi 

lainnya. Unsur-unsur yang membangun laporan neraca antara lain: 

a. Harta (asset). Merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan untuk 

mendukung operasi. Aset digolongkan menjadi dua yaitu: Aset lancar 

(curren asset) dan aset tetap (fixed asset). 

b. Kewajiban (Liability). Merupakan utang perusahaan kepada kreditor 

dan pihak-pihak lainnya yang mengakibat arus kas keluar. Utang terdiri 

atas dua yaitu: hutang lancar dan hutang jangka panjang (long term 

liabilities). 

c. Modal (equity) merupakan elemen laporan neraca yang mencerminkan 

kepemilikan perusahaan. Modal terdiri atas dua elemen yaitu: saham 

disetor dan laba ditahan. 
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2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 
 

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

menurut PSAK yang memperlihatkan keuntungan dan kerugian yang 

dialami perusahaaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini berguna 

untuk memprediksi profit yang bisa dihasilkan perusahaan untuk masa 

mendatang. Komponen utama dalam menyusun laporan keuangan yaitu: 

a. Pendapatan/penghasilan merupakan arus masuk harta dari kegiatan 

perusahaan menjual barang dan jasa dalam suatu periode yang 

mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. Misalnya penjualan, penerimaan deviden. 

b. Beban/ biaya merupakan sumber ekonomi yang harus dikeluarkan 

demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Dapat juga diartikan 

sebagai penurunan ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau 

penyusutan nilai aktiva. Contohnya: beban gaji, beban sewa, 

penyusutan, depresiasi dll. 

3. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). 
 

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menunjukkan aliran masuk dan keluar (kas) perusahaan. Ada tiga 

komponen pada laporan arus kas, yaitu: aktivitas operasi (Operating 

Activities), aktivitas investasi (Investing Activities), aktivitas pendanaan 

(Financing Activities) 
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4. Laporan Perubahan Modal merupakan salah satu dari laporan keuangan 

yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan dan 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Adapun komponen 

penyusun laporan perubahan modal suatu perusahaan antara lain: modal 

awal, deviden, laba ditahan. 

5. Catatan atas Laporan keuangan merupakan salah satu unsur laporan 

keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar 

terpeinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan 

realisasi. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian angka dari keempat laporan keuangan. 

 
 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 

 
Menurut PSAK No 1 tahun 2015 laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Laporan keuangan dengan tujuan umum (general-purpose finansial 

statement) memberikan pelaporan keuangan kepada berbagai pihak. seperti 

pemegang saham, kreditor, pemasok, karyawan, investor, pemerintahan, dan semua 

kalangan yang membutuhkan. 
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2.2 Laporan Keuangan Fiskal 

 

 
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal 

 
 

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan 

pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena adanya perbedaan 

pengakuan dan perlakuan atas beban dan pendapatan menurut akuntansi (SAK) 

dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Rekonsiliasi fiscal merupakan proses 

penyesuaian atas laporan keuangan komersial (laba komersial) yang berbeda secara 

prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan atau 

menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak (waluyo, 

2014: 298). 

 

2.2.2 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 

 
 

Bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, koreksi fiskal terjadi 

karena adanya perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan maupun biaya 

antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal/pajak. Perbedaan pengakuan ini 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 

1. Perbedaan Prinsib Akuntansi 
 

a. Prinsib Konservatisme 

 

b. Prinsib Harga Perolehan 

 

c. Prinsib Matching Biaya Hasil 

 

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi 
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a. Metode penilaian persediaan 
 

b. Metode penyusutan dan amortisasi 

 

c. Metode penghapusan piutang 

 

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya 

 

a. Perbedaan waktu pengakuan (TimeDifference) 

 

b. Perbedaan permanen / tetap (permanendiffrence) 

 

Akibat adanya perbedaan-perbedaan perlakuan dan pengakuan pendapatan dan 

beban maka akan menyebabkan koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. 

 

2.2.3 Koreksi Fiskal Negatif 

 
 

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan 

penghasilan kena pajak dan PPh terutang sehingga besaran pajak yang ditanggung 

menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif pada umumnya mengoreksi 

penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan, karena penghasilan menurut 

akuntansi belum tentu diakui secara fiskal. Berdasarkan ketentuan dan Dasar 

Hukum: Pasal 4 UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) ada dua 

penyebap koreksi fiskal negatif yaitu: penghasilan yang telah dikenakan PPh final 

( PPh pasal 4 ayat 2) dan penghasilan bukan Objek pajak. 

 

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final 

 
PPh Final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat 

menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan 

kembali di dalam SPT Tahunan PPh. Berikut ini merupakan beberapa penghasilan 

yang dikenakan PPh final dan tarif beserta dasar hukum penetapannya. 
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Tabel 2.1 Tabel Penghasilan Kena Pajak Final 

 

No Jenis Penghasilan Tarif Keterangan Dasar Hukum 

1 Bunga deposito / 

tabungan dan 

diskontro sertifikat 

Bank Indonesia 

(SBI) 

20% Jumlah bruto dari 

wajib pajak dalam 

negeri. 

Pasal 4 ayat 2 

PP No 131/2000 

51/KMK.04/01 

Kep.217/PJ./01 
20% Jumlah bruto dari 

wajib pajak luar 

negeri atau tarif 

berdasarkan perjanjian 

penghindaran pajak 

berganda yang 

berlaku 

2 Hadiah undian 20% Jumlah bruto nilai 

hadiah yang 

dibayarkan atau nilai 

pasar hadiah berupa 

natura atau 

kenikmatan 

Pasal 4 ayat 2 PP 

No 132/2000 Kep 

395/PJ./2001 

3 Bunga simpanan 

anggota koperasi 

15% Seluruh bunga yang 

diterima tanpa 

dikurangi batas bunga 

simpanan yang tidak 

dipotong PPh sebesar 

Rp 240.000,00 

Pasal 23 ayat(4) g 

522/ 

KMK.04/1998 SE 

43 PJ.43 1998 

4 Penghasilan bunga 

dan diskontro dari 

obligasi yang 

diperdagangkan 

atau dilaporkan 

pada bursa efek 

20% Jumlah bruto bunga 

sesuai dengan 

kepemilikan obligasi 

Pasal 4 ayat 2 

PP No 6 tahun 

2002 

121/KMK.03/2002 20% Dari selisih lebih 

harga jual atau 

perolehan obligasi 

tidak termasuk bunga 

berjalan 

20% Dari selisih lebih 

harga jual diatas harga 

perolehan obligasi 

5 Penjualan saham 

pendiri dan bukan 

0,1% Jumlah bruto nilai 

transaksi penjualan 

saham. 

Pasal 4 ayat 2 

PP No 41/1994 

PP No 14/1997 
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 pendiri di bursa 

efek 

0,5% Tambahan PPh bagi 

Pemilik saham pendiri 

dan nilai saham pada 

saat penawaran umum 

perdana 

282/KMK.04/197 

SE-06/PJ.4/1997 

6 Penjualan bahan 

bakar minyak, gas. 

pelumas oleh 

produsen atau 

importir 

0,25 Dari penjualan tidak 

termasuk PPN dan 

Penjualan kepada 

SPBU Pertamina 

Pasal 22 undang 

undang PPh 

0,3% Dari penjualan tidak 

termasuk PPN kepada 

SPBU bukan 

Pertamina dan non 

SPBU 

0,3% Dari penjualan bahan 

bakar gas tidak 

termasuk PPN 

0,3% Dari penjualan 

Pelumas tidak 

termasuk PPN 

7 Penjualan hasil 

produksi dalam 

negeri oleh badan 

usaha yang 

bergerak dalam 

bidang usaha 

tertentu 

0.1% Dari dasar pengenaan 

PPN untuk penjualan 

kertas dalam negeri 

Pasal 22 undang- 

undang PPh 

0.25% Dari dasar pengenaan 

PPN untuk penjualan 

semua jenis semen di 

Indonesia 

0,45% Dari dasar pengenaan 

PPN untuk penjualan 

semua jenis 

kendaraan bermotor 

beroda dua dalam 

negeri 

 
0,3% 

Dari dasar pengenaan 

PPN untuk penjualan 

baja di dalam negeri 

8 Penghasilan dari 

pengalihan hak 

10% Jumlah bruto 

penjualan/pengalihan 

Pasal 4 ayat 2 

PP No 27/1996 
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 atas tanah dan 

bangungan 

 harta atas tanah dan 

bangunanlainnya. 

Nilai pengalihan 

kurang dari 60 juta 

tidak diharuskan 

membayar PPh 

329/KMK.04/1996 

PP. No 79/1999 

566/KMK.04/- 

1999 

9 Penghasilan yang 

diperoleh dari hasil 

persewaan tanah 

dan bangunan 

10% Jumlah bruto nilai 

persewaan tanah dan 

bangunan 

Pasal 4 ayat 2 

PP no 5 tahun 

2002, 120 

KMK.03/2002 

KEP-227/PJ./2002 

10 Usaha jasa 

konstruksi yang 

memenuhi 

kualifikasi usaha 

kecil dan nilai 

pengadaannya 

sampai dengan 1 

miliar rupiah 

2% Atas jasa imbalan 

pelaksanaan 

konstruksi 

Pasal 4 ayat 2 

PP No 40 tahun 

2009 

4% Atas jasa imbalan 

perencanaan 

konstruksi 

4% Atas imbalan jasa 

pengawasan 

konstruksi 

11 Uang pesangon 

untuk manfaat 

pensiun 

Tunangan hari tua 

atau jaminan hari 

tua 

 Tarif ditetapkan 

berbeda untuk setiap 

jenis pembayaran 

yaitu untuk 

pembayaran uang 

pesangon, manfaat 

pensiun dan tunjangan 

hari tua dan jaminan 

hari tua 

Pasal 4 ayat 2 

PERMENKEU 

16/PMK.03/2010 

tanggal 25 januari 

2010 

12 Penghasilan wajib 

pajak yang 

bergerak dalam 

bidang pelayaran 

dalam negeri 

1,2% Dari peredaran bruto Pasal 15 

416/KMK.04/1996 

13 Penghasilan wajib 

pajak yang 

bergerak dalam 

bidang pelayaran 

2,64% Dari peredaran bruto Pasal 15 

417/KMK.04/1996 
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 dan penerbangan 

luar negeri 

   

14 Penghasilan wajib 

pajak LN yang 

mempunyai kantor 

perwakilan dagang 

di Indonesia 

berdasarkan pasal 

15 UU PPh 

0,44% Dari peredaran bruto Pasal 15 

634/KMK.04/1994 

Kep 545/PJ.2001 

15 Hononarium dan 

imbalan lain 

dengan nama dan 

bentuk apapun atas 

beban 

APBD/APBN yang 

diterima pejabat 

negara, PNS, 

Aggota TNI dan 

Polri serta 

pensiunan 

15% Dari peredaran bruto Pasal 21 ayat 1 

PP No 45tahun 

1994 

Kep 545/PJ.2000 

16 Nilai bangunan 

yang diterima 

dalam rangka 

bangun guna serah 

sehubungan 

dengan 

berakhirnya masa 

perjanjian 

5% Dari peredaran bruto Pasal 15 

248/KMK.04/1995 

SE-38 PJ.4/1995 

Sumber: Https geogle.com 

 
 

2. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak 

 
Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib 

pajak (baik wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia) yang dapat 
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dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak. Namun, dalam 

ayat 3 disebutkan ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek 

pajak penghasilan, di antaranya: 

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

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 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 

yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

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

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

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

atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang 
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dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa. 

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

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: deviden berasal 

dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 

lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 

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

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai. 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 8 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif. 
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j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut 

Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 

Indonesia. 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

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

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

n. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan 

yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh. 

o. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan 

yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh. 
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2.2.4 Koreksi Fiskal Positif 

 
 

Koreksi positif atas biaya merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal 

bertambah. Biaya pengurang penghasilan bruto yang berkurang (dihapus) tentu 

akan menyebabkan penghasilan neto lebih besar sehingga PPh terutang akan 

menjadi lebih besar. Dalam laporan keuangan fiskal tidak semua biaya komersial 

boleh dibebankan sebagai biaya, sehingga sangat dimungkinkan terjadi koreksi 

fiskal. Biaya yang boleh dibebankan atau menjadi pengurang penghasilan bruto 

diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) PPh. Sedangkan dalam Pasal 9 UU PPh 

diatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto di 

antaranya: 

 

1. Biaya Yang Tidak Dapat Dibebankan 

 
Pada umumnya, hampir semua negara yang mempunyai ketentuan umum 

mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mengatur 

biaya apa saja yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya yang 

tidak dapat dibebankan (Non Deductible Expense ) adalah Pengeluaran yang tidak 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai 

biaya karena biaya tersebut digunakan untuk menagih, memelihatra dan 

mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak. Biaya yang tidak dapat 

dibebankan diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 

9 ayat 1) dan biaya tersebut antara lain: 

a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, seperti dividen, termasuk 

dividen yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
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pembagian sisa pendapatan usaha koperasi. Pengeluaran tersebut boleh 

dilakukan dengan nama atau bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen 

kepada pemilik modal, pembagian sisa pendapatan koperasi kepada anggotanya 

dan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 

dan tidak boleh dipotong dari pendapatan entitas distribusi karena bagi hasil. Ini 

adalah bagian dari pendapatan perusahaan dan dikenakan pajak menurut 

undang-undang ini. 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Contoh biaya tersebut di 

antaranya perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan pribadi dan keluarga, 

biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi 

para pemegang saham atau keluarganya. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Pada dasarnya, dana cadangan 

bukanlah biaya karena belum terealisasi. Namun, menyesuaikan dengan 

kelaziman usaha di bidang keuangan yang memperbolehkan adanya 

pembentukan dana cadangan, UU PPh mengatur pengecualian tersebut. Dana 

cadangan piutang tak tertagih yang diperbolehkan menjadi pengurang 

penghasilan bruto menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh adalah: 

a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 
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b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

 

d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan 

 

e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan 

biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri 

untuk usaha pengolahan limbah industri. 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, 

dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam 

penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa pembayaran premi 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar 

sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud 

menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan 

merupakan objek pajak. Namun, jika pembayaran premi asuransi kesehatan, 

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa 

dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja 

pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang 

bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d 

UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan ketentuan tersebut, 
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penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dianggap bukan 

merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi 

kerja. Imbalan pekerjaan dalam bentuk natura di antaranya seperti upah bagi 

karyawan yang dibayar dengan barang-barang sembako. Pemberian sembako 

ini bukan objek pajak penghasilan bagi pegawai, dan bukan biaya bagi pemberi 

kerja. Kendati demikian, terdapat tiga jenis pemberian natura yang boleh 

dibiayakan oleh perusahaan namun tetap bukan objek pajak bagi pegawai yang 

menerimanya. Hal ini diatur dalam PMK No. 167/PMK.03/2018. Pemberian 

natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi 

kerja tersebut adalah: 

a) pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh 

pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; 

b) penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang 

diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam 

rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan 

di daerah tersebut; 

c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 

pekerjaan tersebut mengharuskannya. 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam hubungan 

pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan 

kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-167pmk-032018
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pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya 

wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah 

yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, 

memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar 

Rp50.000.000,00 juta. Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh 

tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 20.000.000,00 juta, maka 

jumlah sebesar Rp 30.000.000,00 juta tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 

Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar 

Rp 30.000.000,00 juta dimaksud dianggap sebagai dividen. 

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

dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak boleh dibebankan sebagai biaya, 

kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak 

orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri 

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Hal ini diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau 

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari 

Penghasilan Bruto. 

h. Biaya PPh. Yang dimaksud dengan biaya PPh dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h 

adalah PPh yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. PPh merupakan 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-60-tahun-2010
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hasil perkalian penghasilan neto dengan tarif pajak, sehingga PPh merupakan 

proses terakhir dalam menghitung besarnya PPh terutang. Untuk itu, biaya ini 

tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya. Biaya untuk keperluan pribadi wajib 

pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakikatnya merupakan 

penggunaan penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu 

biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

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

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota firma, 

persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 

diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. 

Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan 

merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan 

tersebut. 

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

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa sanksi yang 

berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak 

boleh dibebankan. Dalam hal ini, berlaku semua UU di bidang perpajakan, di 

antaranya meliputi PPh, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan 

barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak 
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daerah, dan lainnya. Semua sanksi yang terkait dengan perpajakan tersebut 

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), bentuk sanksi administrasi perpajakan diterbitkan melalui 

surat tagihan pajak (STP). Dengan demikian, pembayaran STP tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak boleh dibiayakan secara fiskal. 

l. Biaya Lainnya. Terdapat biaya-biaya lain yang menimbulkan koreksi fiskal 

positif selain yang diatur dalam PPh. Biasanya biaya-biaya ini diatur lebih 

terperinci dalam peraturan yang spesifik. Beberapa jenis biaya yang seringkali 

muncul dalam proses rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut: 

a) Biaya terkait penggunaan sedan dan telepon seluler termasuk pulsa 

dikoreksi sebesar 50%. Dasar hukumnya adalah KEP-220/PJ./2002 tentang 

Perlakukan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan 

Kendaraan Perusahaan. 

b) Biaya entertainment yang tidak mencantumkan daftar nominatif akan 

dikoreksi positif seluruhnya. Dasar hukumnya adalah SE- 

27/PJ.22/1986tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya. 

c) Kerugian piutang tidak tertagih yang tidak sesuai dengan PMK No. 
 

207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 

105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih 

yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-direktur-jenderal-pajak-kep-220pj-2002
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-27pj-221986
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-27pj-221986
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-27pj-221986
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-207pmk-0102015
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-207pmk-0102015
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2. Biaya Yang Dapat Dibebankan. 

 
Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang, wajib pajak 

badan perlu mencari terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan neto yang 

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari 

penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan erat 

dengan penghasilan bruto. Biaya-biaya ini lebih dikenal dengan sebutan ‘biaya 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan’ atau sering disingkat 

dengan biaya 3M. Secara umum, ketentuan mengenai biaya 3M ini diatur dalam 

Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), beban 

beban tersebut antara lain: 

a. Biaya yang Secara Langsung atau Tidak Langsung Berkaitan dengan Kegiatan 

Usaha. Biaya-biaya ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan 

pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran- 

pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak 

langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, 

dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Biaya-biaya yang 

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha tersebut antara lain: 

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 

upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan 

limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-36-tahun-2008
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-36-tahun-2008
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berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), biaya administrasi; dan pajak 

kecuali PPh; 

b. Biaya Penyusutan dan Amortisasi. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau 

melalui amortisasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 (penyusutan) dan 

Pasal 11A (amortisasi) UU PPh. Penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta berwujud dan amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta tak berwujud dan biaya lain. 

c. Iuran kepada Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri 

Keuangan. Pengeluran iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan 

iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum 

disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 

d. Kerugian atas Penjualan atau Pengalihan Aset. Kerugian karena penjualan atau 

pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual 

atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang 

dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. 

e. Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata 

uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan 

secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di 

Indonesia.biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 
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f. Biaya Penelitian dan Pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan 

perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk 

menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh 

dibebankan sebagai biaya perusahaan. 

g. Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan. Biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan 

memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai 

biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak 

lain. 

h. Piutang Tak Tertagih. Tidak semua piutang macet boleh dibiayakan. Istilah 

yang digunakan oleh UU PPh adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat 

ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang 

timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang 

nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya 

penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. 

i. Biaya Sumbangan 
 

a) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang 

merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan 

secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan 

secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin 

dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana 

penanggulangan bencana; 
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b) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan 

sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah 

Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan 

pengembangan; 

c) sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa 

fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga Pendidikan; 

d) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan 

untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau 

gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan 

melalui lembaga pembinaan olah raga. 

 
 

2.2.5 Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan UU Perpajakan 

 
 

Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan 

(deductible expences) dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan 

(nondeductife expences) sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang – 

undang Pajak Penghasilan seperti yang telah dijelaskan umumnya diikuti juga 

dengan peraturannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri 

keuangan, aturan direktorat jenderal pajak. 

1. Biaya program jamsostek (integrasi BPJS Kesehatan) 
 

a. Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Besarnya 

premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi 

karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagi objek PPh pasal 21. 
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Sedangkan karyawan atau keluarganya penerima penggantian pengobatan 

atau santunan yang diterima keluarga bukan objek pajak PPh pasal 21. 

b. Jaminan Hari Tua (JHT) Besarnya premi yang dibayarkan perusahaan dapat 

dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan 

bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Karyawan yang menerima 

pesangon merupakan penghasilan objek pajak PPh 21 yang pengenaannya 

bersifat final. Tata cara pemotongannya sesuai dengan keputusan Menteri 

Keuangan No.112/KMK.03/2001. 

2. Biaya pengobatan 

 

a. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan pembayarannya 

yaitu: Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke 

rumah sakit atau dokter dan apoteker, pembayaran tersebut sebagai 

pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan 

bukan objek pajak PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh apabila 

perusahaan mempunyai rumah sakit poliklinik sendiri. Biaya penggantian 

pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan 

bruto (deductible expenses) dan objek pajak PPh 21. 

b. Biaya rekreasi dan olahragamerupakan Biaya ini juga dianggap sebagai 

kenikmatan karyawan, sehingga tidak dapat dibebankan dan bukan objek 

PPh 21. 

3. Biaya perumahan atau sewa. Biaya ini tidak diperkenankan untuk dibebankan 

tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan 

sewa rumah. 
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4. Biaya kendaraan dinas. Untuk biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan 

operasional yang tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada 

kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke 

perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar jemput karyawan (tidak 

termasuk sedan) biaya penyusutannya termasuk kedalam kelompok 2 boleh 

dibebankan ke perusahaan. Namun untuk kendaraan termasuk sedan yang 

digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh 

karyawan yang bersangkutan pembebanannya diperkenankan hanya 50% dan 

penyusutan termasuk dalam kelompok 2. 

5. Telepon seluler karyawan. Mengikuti keputusan. 220/PJ/2002 yang 

diberlakukan pada 18 april 2002 terhadap telepon seluler yang dimiliki dan 

digunakan perusahaam untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 

pekerjaannya, pembebanan biaya yang dikenakan adalah biaya penyusutan 

sebesar 50% dengan kelompok 1 sedangkan untuk biaya pulsa pembebannnya 

sebesar 50%. 

6. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sesuai PP No. 138 tahun 2000 

pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN dan 

PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto, kecuali: 

a. Pajak masukan sesuai pasal 9 ayat 8 huruf f dan huruf g undang-undang 

PPN PPnBM, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan 

tersebut telah benar-benar dibayar 
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b. Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan 

dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sesuai pasal 9 ayat (1) 

undang- undang pajak penghasilan 

7. Pajak masukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebagaimana dimaksud 

dalam PP No. 138 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan 

pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sesuai pasal 11 dan pasal 11A 

Undang-Undang Pajak Pengahasilan, yang telebih dahulu harus dikapitalisasi 

dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau 

amortisasi. 

8. Pasal 4 PP No 138 tahun 2000 pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan 

dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk 

Usaha tetap termasuk: 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

bukan merupakan objek pajak 

b. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

pengenaan pajaknya bersifat final 

c. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan norma perhitungan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan 

d. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali 

pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) 

undang-undang pajak penghasilan tetapi tidak termasuk dalam deviden 
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sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan 

dasar untuk pemotongan pajak. 

e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan 

dalam usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

merupakan objek pajak. 

9. Pemberian natuna atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan dapat dibebankan (deductible) dan bukan merupakan objek pajak PPh 

pasal 21. Sesuai keputusan menteri keuangan No. 446/ KMK.04/2004 dan 

keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep.213/PJ/2001 yang perlu 

diperhatikan adalah daerah terpencil. Harus mendapatkan persetujuan dari 

Direktur Jenderal Pajak dengan kondisi sebagai berikut. 

a. Tempat tinggal termasuk perumahahan bagi pegawai dan keluarganya 

sepanjang di lokasi kerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa. 

b. Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana 

Kesehatan. 

c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarga sepanjang di lokasi kerja tersebut 

tidak ada sarana pendidikan yang setara. 

d. Pengangkutan bagi pegawai di lokasi kerja sedangkan untuk keluarga 

terbatas pada kedatangan pertama dan kepergian pegawai karena 

terhentinya hubungan kerja. 

e. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk kedalam Bowling, 

golf atau pacuan kuda sepanjang tidak tersedia sarana dimaksud. 
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10. Biaya entertaiment, representasi, jamuan tamu, dan sebagainya sesuai SE-27/ 

PJ/ PJ.22/1986 tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila ingin 

dibebankan maka harus disertai dengan daftar nominatif (bukti) yang 

dilampirkan dalam SPT tahunan PPh 

11. Pajak daerah dan pajak retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam 

menghitung pengahasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang 

memenuhi ketentuan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah 

berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan menagih dan 

memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak 

bersifat final dan atau tidak berdasarkan norma perhitungannya penghasilan 

netto dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan. 

 
 

2.3 Perpajakan 

 
 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

 
 

Menurut UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan 

terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia 

yang dapat dipakai untuk menambah konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
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wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha 

seperti yang dimaksud dalam UU KUP. 

 
 

2.3.2 Subyek Pajak Penghasilan 

 
 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak penghasilan dibagi 

menjadi 4 antara lain : 

1. Subjek pajak penghasilan orang pribadi 
 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, pajak 

penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam 

negeri. 

2. Subjek pajak penghasilan badan 

 

Pada Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pajak 

penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. 

Sehingga, pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan 

usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP. 
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3. Subjek pajak penghasilan warisan 
 

Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan 

jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satu contohnya adalah warisan 

berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, gudang dan lain-lain) yang 

disewakan. Kewajiban perpajakan, baik kewajiban bayar pajak, lapor pajak 

dari subjek pajak warisan dapat diwakilli oleh satu ahli waris, pengurus 

wasiat maupun pelaksana wasiat. 

4. Subjek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. 

 

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 

Tentang Pajak Penghasilan). 

 

2.3.3 Pajak Badan Terhutang 

 
 

Wajib pajak badan merupakan setiap badan yang memiliki kewajiban 

perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan 

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan 
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komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial dan 

politik, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. Pajak terhutang badan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh 

badan sebagaimana dimaksud dalam KUP dalam tahun pajak (Undang-Undang 

KUP Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007). UU Nomor 

28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak terutang merupakan pajak yang harus 

dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

 

2.3.4 Tarif Pajak Badan 

 
 

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang 

akan dibayarkan wajib pajak dapat mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif 

pajak yang berlaku. 

1. PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b 

 
Berdasarkan psal 17 ayat (1) bagian b UU no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, 

tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% tarif ini berlaku mulai 2010 

2. PPh Pasal 17 ayat 2b 
 

Pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang diterapkan 

kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) berbentuk perseroan terbuka. 

3. PPh Final 0,5% 

 

Pemerintah telah mengatur tarif PPh yang dibedakan berdasarkan skala bisnis 

suatu badan. Seperti halnya wajib pajak badan (peredaran bruto di bawah Rp 
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4,8 miliar serta belum wajib melakukan pembukuan) diberi fasilitas untuk 

memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. 

3 PPh Pasal 31 E ayat (1) 

 

a) Peredaran Bruto sampai dengan 50 miliar rupiah 

 

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 

50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang 

berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif ini dikenakan atas 

penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp 4,8 miliar. 

Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto 

kurang dari Rp 50 miliar atau peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp 

4,8 miliar adalah 50% x 25% x penghasilan kena pajak. 

Peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar adalah [(50% 

x25%) x penghasilan  kena  pajak  yang  memperoleh  fasilitas]  +  [25% 

x penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas]. 

b) Peredaran Bruto di atas Rp 50 miliar 

 

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp 50 miliar akan 

dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan 

tarif. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Kesimpulan 

1 Ryan C.C 

Languju Jantje J. 

Tinangon dan 

Ingriani Elim 

2014 (Universitas 

Cokroaaminoto 

Yogyakarta) 

Analisis Terhadap 

Koreksi Fiskal Pajak 

Penghasilan pada PT 

Bitung Mina Utama di 

kota Bitung 

Hasil penelitian koreksi fiskal 

pajak yang dilakukan pada 

laporan keuangan PT Bitung 

Mina Utama dalam kurun 

waktu 2 tahun yaitu 2012 dan 

tahun 2013 menyatakan 

bahwa jumlah koreksi fiskal 

positif masih tinggi dan 

kemudian mengalami 

penurunan. Sedangkan 

koreksi fiskal pajak negatif 

mengalami penurunan yang 

signifikan  sehingga 

menyebabkan   laba 

perusahaan mengalami 

peningkatan. 

2 Rismawati dan 

Nurchayati, 2016 

(Universitas Islam 

Sultan Agung) 

Analisis Koreksi 

Fiskal atas Laporan 

Keuangan Komersial 

dalam menentukan 

pajak penghasilan 

pada PT Gajah Mada 

Indrasehati (hotel 

Ibis) Simpang lima 

Semarang 

Hasil rekonsiliasi fiskal 

laporan laba rugi 

memperlihatkan perbedaan 

antara laba komersial dan 

laba fiskal seperti yang 

dilaporkan dalam SPT PPh 

badan tahun 2014 yang 

menunjukkan dalam laporan 

komersial  perusahaan 

mengalami   kerugian namun 

setelah dikoreksi fiskal maka 
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   terdapat Rp 185.528.207,00 

koreksi fiskal positif yang 

kemudian perusahaan 

memperoleh keuntungan 

sebesar Rp 62.719.422,00 

3 Nur Akmalia 

2014 (Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Riau 

Penyusunan Koreksi 

Fiskal atas Laporan 

Keuangan Komersial 

menurut Undang 

undang No 36 tahun 

2008 pada Koperasi 

Unit Desa 

Adanya  perbedaan 

pengakuan pendapatan dan 

biaya antara laporan 

keuangan komersial dan 

fiskal. mempengaruhi 

besarnya laba yang akan 

dilaporkan Dalam koperasi 

unit desa banyak koreksi 

fiskal positif mengalami 

peningkatan sehingga dengan 

demikian laba yang 

dihasilakan semakin tinggi 

dari sebelumnya. 

4 Epa Putri Yani 

(2016) 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Karim Riau 

Analisis Perhitungan 

pajak badan atas 

laporan keuangan 

komersial pada PT 

Perintis Pribadi 

Usaha Prima Pekan 

Baru 

Berdasarkan penelitian 

terdapat Rp 14.000.000,00 

koreksi positif atas laporan 

keuangan komersial yang 

menyebapkan naiknya pajak 

yang harus dibayarkan 

perusahaan. Pajak yang 

dibayarkan perusahaan sudah 

sesuai dengan peraturan 

perpajakan 
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Koreksi Fiskal Negatif (X2) 

Pajak terhutang badan 
 

(Y) 

Koreksi Fiskal Positif (X1) 

 

 

 

 

 
 

5 Darmawan Surya 

(2017) 

Universitas 

Sisingamangaraja 

Sumatera Utara 

Analisis Rekonsiliasi 

fiskal atas laporan 

keuangan komersial 

terhadap total pajak 

terhutang pada PT 

Bintang Petani Agro 

Mandiri Pematang 

Siantar Sumatera 

Utara 

Terdapat Rp 1.789.201.000 

koreksi fiskal positif yang 

mengakibatkan  pajak 

terhutang semakin 

meningkat. Serta 

pengurangan tarif atas 

fasilitas peredaran bruto 

perusahaan yang berjumlah 

kurang dari 50 miliar. Masih 

ada beberapa penghasilan dan 

beban yang di besarkan untuk 

memperkecil laba. 

Sumber : Geogle scolar.com 

 
 

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori 

dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang 

ditetapkan. Dalam hal ini penulis membuat suatu pemikiran dengan 

menghubungkan permasalahan diatas dengan konsep – konsep yang terkait, 

kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkana dalam kerangka 

pemikiran dibawan ini. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa koreksi 

fiskal positif (X1) memiliki pengaruh terhadap besarnya Pajak Terhutang badan 

(Y) begitu juga dengan laporan keuangan fiskal negatif (X2) memiliki pengaruh 

terhadap besarnya pajak terhutang badan (Y). 

 

 
2.6 Hipotesis 

 

 
Berdasarkan pokok masalah dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan 

dan berdasarkan penelitian–penelitian terdahulu serta sumber-sumber dari buku 

yang saya gunakan dalam belajar pajak, maka dugaan sementara penulis adalah: 

a Diduga koreksi fiskal positif memiliki pengaruh menaikkan laba sehingga 

pajak terhutang badan PT Federal International Finance meningkat. 

b Diduga koreksi fiskal negatif memiliki pengaruh menurunkan laba sehingga 

pajak terhutang badan PT Federal International Finance menurun 

c Diduga koreksi positif dan negatif atas laporan laba keuangan PT Federal 

International masih belum sesuai dengan Peraturan perpajakan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 
 

3.1.1 Variabel Penelitian 

 
 

a) Variabel Independen 

 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebap terjadinya perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel independennya ada 

2 yaitu: koreksi fiskal positif (X1) dan koreksi fiskal negatif (X2). 

b) Variabel Dependen 

 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah: Pajak terhutang badan (Y) 
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3.1.2 Definisi Operasional 

 
 

a) Koreksi Fiskal Positif (X1) 

 

Koreksi positif atas biaya merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal 

bertambah. Biaya pengurang penghasilan bruto yang berkurang (dihapus) tentu 

akan menyebabkan penghasilan neto lebih besar sehingga PPh terutang akan 

menjadi lebih besar. 

b) Koreksi fiskal Negatif (X2) 
 

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan 

penghasilan kena pajak dan PPh terutang sehingga besaran pajak yang 

ditanggung menjadi lebih kecil. 

c) Pajak Badan Terhutang (Y) 

 

Pajak terhutang badan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh badan 

sebagaimana dimaksud dalam KUP dalam tahun pajak. Undang-Undang KUP 

Pasa l1 Ayat 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Di 

dalam undang-undang ini berisi ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

(KUP). UU Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak terutang 

merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun 

pajak atau bagian tahun pajak. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 
 

3.2.1 Waktu Penelitian 

 

Penelitian akan dimulai bulan desember 2020 sampai dengan bulan februari 

2021. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

 
 

Penelitian akan dilakukan di PT Federal Internasional Finace, yang beralamat 

di Ruko Mitra Bekasi Kompleks, Jl. Ir H. Juanda no 17-18, RT 001/RW 001 

Duren Jaya Bekasi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 
 

3.3.1. Populasi 

 
 

Akurinto (2015:137) menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian sehingga berdasaran kesimpulan ini maka populasi dalam 

penelitian ini merupakan laporan keuangan PT Federal Internasional 

Finance. 

3.3.2 Sampel 
 

Menurut Sugiyono (201: 85) sampel adalah subjek yang diambil dari 

populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan 

tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitiannya adalah 

Laporan keuangan (laporan laba rugi) dan 2019 sampai 2020 PT 

Internasional Finance. 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 
 

a Data Sekunder 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang lain yang telah ada 

data ini merupakan data laporan keuangan dan SPT yang diterima 

dalam bentuk jadi dari PT Federal Internasional Finance. 

b Data Kuantitatif 

 

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka atau 

data numerik sehingga dalam penelitian ini data kuatitatif yang saya 

gunakan adalah data laporan keuangan dan SPT tahunan PT Federal 

Internasional Finance yang disajikan dalam bentuk angka atau rupiah. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 
 

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan 

data ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

 

Dengan metode kepustakaan maka penulis dapat memperoleh data yang 

akurat dan informatif pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari literature – literature kepustakaan dan sumber lain dari media 

informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
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b. Penelitian Lapangan 
 

1) Pengamatan (Observasi) 

 

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data secara langsung dimana 

penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian 

kemudian data tersebut dianalisis 

2) Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan metode yang di perlukan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan cara melakukan pencatatan dan foto copy data- 

data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 
 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 

sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar koreksi fiskal 

positif dan koreksi negatif mempengaruhi pajak badan terhutang yang harus 

dibayarkan PT Federal Internasional Finance, sehingga metode analisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisi kuantitatif yaitu metode yang bergantung kepada kemampuan untuk 

menghitung data secara akurat. Metode ini memerlukan kemampuan untuk 

menginperetasikan data yang kompleks dan digambarkan dengan angka – 

angka. 

b. Analisi Kualitatif yaitu metode analisis data dimana data yang dikumpulkan 

lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan 
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keputusan dengan pendekatan tematik menggunakan pengkodean berupa 

kata-kata atau teks. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

 
 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Federal Internasional 

Finance Adapun analisa yang akan dilakukan penulis yaitu analisa koreksi fiskal 

positif dan koreksi fiskal negative terhadap pajak terhutang. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 
PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT 

Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan 

fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli 

sepeda motor. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka 

Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan 

Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi 

PT Federal International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan 

guna memenuhi permintaan pasar, pada tahun 1996 Perusahaan mulai 
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memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor pada bidang pembiayaan 

konsumen secara retail. 

Pada mei 2013, PT Federal membuka cabang yang beralamat di di Ruko Mitra 

Bekasi Kompleks, Jl. Ir H. Juanda no 17-18, RT 001/RW 001 Duren Jaya Bekasi 

dan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka 

bidang usaha perusahaan adalah: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan multiguna, sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis 

fee; pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, 

dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan 

prinsip syariah; dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa 

keuangan. 

PT Federal Internasional Finance mempunyai VISI untuk menjadi pemimpin 

industri yang dikagumi secara nasional. Dalam mewujudkan visinya PT Federal 

Internasional Finance mempunyai MISI yakni membawa kehidupan yang lebih 

baik untuk masyarakat dengan pendanaan yang tidak memberatkan masyarakat dan 

menjaga komitmen dengan pelanggan sesuai dengan surat kesepakatan antara 

perusahaan dengan nasabah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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4.1.2 Bidang Usaha dan Perkembangan Usaha 

 
 

1. Bidang usaha 

 
Saat ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 

29/POJK.05/2014, maka bidang usaha PT Federal Internasional Finace adalah: 

pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa 

operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee, pembiayaan syariah 

meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa 

yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. PT 

Federal Internasional Indonesia bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan 

nama merek berikut: 

a) FIFASTRA yaitu jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik 

motor baru maupun bekas berkualitas. 

b) SPEKTRA yaitu jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab 

berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah 

tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya. 

c) DANASTRA diluncurkan untuk menjawab kebutuhan publik untuk solisi 

pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal kerja serta untuk 

pembiayaan multiguna. 

d) AMITRA telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya 

dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di 

AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah. 
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2. Perkembangan Usaha 

 
Pada akhir tahun 2017, PT Federal Internasion Finace mengelola jaringan 

penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan 

standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru 

Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis 

kemitraan, antara lain dengan dealer/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang 

menyediakan fasilitas instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan 

grup dengan korporasi, termasuk Glaxo Smith Kline, untuk pengadaan armada 

sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar 

dengan tingkat risiko yang terkendali. 

PT Federal Internasional Finance hadir untuk mengakomodir 

keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang 

pada prinsip inovasi dan kreativitas. ‘Mengubah tantangan menjadi peluang’ adalah 

landasan pemikiran yang membuat PT Federal Internasional Finance terus 

berkembang. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 
GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 
Sumber PT Federal Internasional Finace 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui gambaran struktur organisasi 

kepemimpinan PT Federal Internasional Finance. Pemimpin tertinggi dipimpin 

oleh dewan komisaris, dalam memimpin perusahaan dewan komisaris dibantu oleh 

komite audit dan komite audit membawahi komite pemantau resiko, peresiden 

direkrur membawahi 8 direktur yang akan membantu kelangsungan perusahaan 

dibawah ini merupakan pembagian tugas dan wewenang dari struktur organisasi 

diatas. 

1. Dewan Komisaris (Board Of Commisioner) 
 

Dewan komisaris pada PT Federal Internasional Finance merupakan posisi 

tertinggi dalam kelembagaan dan bertindak sebagai pemilik saham. Dewan 

komisaris bekerja sama dengan direksi dan bertanggung jawab atas kemajuan 

perusahaan serta bertanggung jawab atas pihak-pihak yang menjadi 
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bawahannya. Pada PT Federal Internasional Finance dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya pengurusan, 

dewan komisaris juga berhak untuk memberikan nasihat kepada direksi 

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan angka panjang perusahaan, 

rencana kerja dan anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham 

2. Komite audit (Audit commite) 

 

Komite audit merupakan sebuah kelembagaan yang dibentuk oleh jajaran 

dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu perusahaan melakukan 

pengecekan, pemerikasaan, dan penelitian yang dianggap penting dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan. 

Pada PT Federal Internasional Finance komite audit bertugas memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit, memberikan 

rekomendasi terhadap penyempurnaan system pengendalian manajemen 

perusahaan serta melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan 

perhatian dari dewan komisaris dan direksi lainnya 

3. Dewan Direksi (Board of director) 
 

Dewan direksi merupakan sekolompok individu terpilih yang mewakili 

pemegang saham pada PT Federal Internasional Finace dewan direksi bertugas 

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan, 

menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan, mengatur penyerahaan 

kekuasaan direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja, mengatur 

ketentuan ketentuan mengenai kepegawaian,penetapan gaji pensiunan dan hari 

tua. 
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4. Komite Pemantau resiko (Risk monitoring commite) 
 

Komite pemantau resiko merupakan sebuah kelembagaan yang dibentuk untuk 

memantau resiko yang dapat merugikan perusahaan. Pada PT Federal 

Internasional Finance komite pemantau resiko bertugas untuk membantu 

dewan direksi dalam memantau pelaksanaan manajemen resiko yang disusun 

oleh direksi serta menilai tolerasi yang dapat diambil oleh perusahaan, 

mengevalusi kesesuain kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaannya 

dan melakukan pengawasaan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas komite 

manajemen resiko dan satuan kerja manajemen 

5. Manajer (Manager) 

 

Manajer merupakan orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu kelembagaa. Pada 

PT federal direktur dibawahi oleh presiden komisaris dan diberikan kepercayaaan 

untuk memimpin masing masing anggotanya sesuai dengan bidang yang 

dipercayakan kepada mereka. Terdapat 8 manajer yang menjabat di PT Federal 

Internasional Indonesia yaitu: manajer bagian pengkreditan sepeda motor bekas, 

manajer bagian pembiayaan sepeda motor baru, manajer bagian pembiayaan alat 

elektronik, manajer bagian pembiayaan perjalanan rohani, diretur manajemen, 

direktur pemodalan/Investasi, direktur keuangan, direktur informasi. 
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4.2 Penyajian Data 

 
 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis akan memaparkan data yang 

akan menjadi dasar penulis dalam menganalisa koreksi fiskal positif dan koreksi 

fiskal negatif terhadap pajak terhutang badan pada PT Federal Internasional 

Finance. Adapun data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah laporan neraca, laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal pada tahun 

2019 dan 2020. 

4.2.1 Laporan Neraca PT Federal Internasional Finance 

 
Tabel 4.1 Tabel Laporan Neraca PT Federal Internasional Finance 

 
 

PT Federal Internasional Finance 
Laporan Neraca 

KETERANGA

N 

2019 2020 

ASET   

Kas dan Setara Kas   

- Pihak ke tiga 400.465.000 268.499.000 

- Pihak Berelasi - 360.219.000 

 400.465.000 646.718.000 

Piutang pimbiayaan Konsumen setelah dikurangi   

penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 32.503.036.000 34.027.008.000 

2.429.535.000,00   

31 desember 2019 Rp 1.771.562.000,00   

Aset yang diperoleh untuk izarah setelah dikurangi   

akumulasi penyusustan sebesar Rp 93.194.000,00 296.690.000 158.608.000 

dan 31 desember 2019 sebesar RP 6.237.000,00   

Aset guna hak milik 125.386.000 - 

Piutang lain lain setelah dikurangi penyisihan   

kerugian penurunan nilai sebesar Rp 107.204.000,00   

desember 2019 Rp 57.533,00   

- Pihak ketiga 808.180.000 88.884.000 

- Pihak berelasi 3.418.000 4.128.000 

 881.598.000 93.012.000 

Beban dibayar dimuka   

- Pihak ketiga 214.397.000 186.354.374 

- Pihak Berelasi 44.097.000 4.580.000 
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Klaim atas restitusi pajak 

Aset deritatif 
Asset pajak tanggungan bersih 

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 

Rp 1.246.789.000,00 31 desember 2019 Rp 

1.145.560.000,00 

 

Jumlah Aset 

 

LIABILITY DAN 

EQUITAS LIABILITY 

Utang Penyalur Kendaraan 

- Pihak ketiga 
- Pihak berelasi 

 

Utang lain-lain 

- Pihak ke tiga 

- Pihak berelasi 

Utang premi asuransi 
Pihak berelasi 

 

Akrual 

liability sewa 

Utang Pajak 
Utang pajak penghasilan 

Utang pajak lain lain 

 
Liability deritatatif 

Pinjaman 

Obligasi 

Liability Imbalan kerja 

Jumlah Liability 

EQUITAS 

Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas 

induk 
Modal saham – Nilai nominal Rp 1.000 per saham 

(rupiah penuh) modal dasar 300.000.000,00 saham 

modal ditempatkan dan disetor penuh 280.000.000,00 

saham. 
Cadangan lindung nilai arus kas 

 

Saldo laba 

- Sudah ditentukan penggunaaanya 
- Belum ditentukan penggunaannya 

Kepentingan Non pengendali 

 

Jumlah Equitas 

 
Jumlah Liability dan Equitas 

38.022.000 
174.786.000 

264.705.000 

 

417.894.000 

 
 

35.289.076.000 

 

 

 

331.547.000 

5.254.000 

336.801.000 

 
102.820.000 

52.255.000 

 

621.058.000 

 

1.129.142.000 
133.396.000 

 
186.935.000 

37.503.000 

224.438.000 
320.024.000 

14.211.074.000 

10.571.989.000 

304.457.000 

 

28.007.454.000 

 

 

280.000.000 

 

 

 

(102.135.000) 

 
 

8.100.000 

7.281.622.000 

(82.000) 

 

7.281.622.000 

 
35.289.076.000 

38.022.000 
16.890.000 

133.933.000 

 

410.637.000 

 
 

35,715.782.000 

 

 

 

595.788.000 

2.219.000 

598.007.000 

 
104.595.000 

62.288.000 

 

684.222.000 

 

1.047.188.000 
- 

 
207.313.000 

89.303.000 

296.616.000 
278.816.000 

11.621.701.000 

13.489.470.000 

293.774.000 

 

28.476.677.000 

 

 

280.000.000 

 

 

 

(106.034.000) 

 
 

7.100.000 

7.058.029.000 

(10.000) 

 

7.329.105.000 

 
35.715.782.000 

Sumber PT Federal Internasional Finance 
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4.2.2 Laporan Keuangan Laba Rugi PT Federal Internasional Finance 

Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi PT Federal Internasional Finance 

PT Federal Internasional Finance 
Laporan Laba Rugi 

PENGHASILAN 2019 2020 

Penghasilan Pembiayaan Konsumen 5.065.669.000 4.793.772.000 

Penghasilan Bunga dan denda 85.113 110.551.000 

Penghasilan dari izarah 24.732.000 - 

Penghasilan lain lain 8.072.000 2.933.000 

Total Penghasilan 5.098.558.113 4.907.256.000 

BEBAN   

Beban Usaha   

- Beban gaji karyawan tetap 810.000.000 918.000.000 

- Beban transport karyawan tetap 67.500.000 76.500.000 

- Beban listrik air dan telepon 230.145.000 207.999.500 

- Beban perlengkapan kantor 252.171.000 220.401.500 

- Beban Representasi 282.973.750 239.407.000 

- Beban lain lain 84.892.125 86.186.520 

Beban bunga dan keuangan 764.029.125 871.441.480 

Beban Penyisihan kerugian 1.301.322.000 464.911.000 

Beban Penurunan lain-lain 192.291.000 188.858.000 

Total beban 3.985.324.000 3.273.705.000 

Laba/ rugi dari operasional 1.198.262.000 1.633.551.000 

- Beban/ penghasilan lainnya   

- Penghasilan atas liabilitas lainnya 162.000 197.000 

- Pajak penghasilan terkait 544.000 49.000 

- Pendapatan Deviden 4.999.000 11.834.000 

- Beban lainnya (1.100.000) (5.336.000) 

Total Penghasilan / Beban lainnya 4.605.000 (6.498.246) 

Laba sebelum pajak 1.202.867.000 1.640.295.000 

Sumber :PT Federal Internasional Finance 

 
Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukan penulis bahwa dalam 

menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maka 

objek utama yang harus diteliti adalah laporan keuangan perusahaan. Sebagai 

perusahaan yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Federal 

Internasional Finance memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan atas usaha 

yang dijalankannya dalam satu tahun pajak. Dasar pengenaan pajak penghasilan 

adalah besarnya keuntungan perusahaan perusahaan dalam satu tahun pajak 

sehingga laporan keuangan yang dibutuhkan dalam menentukan besarnya pajak 
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penghasilan adalah laporan laba rugi perusahaan dikarenakan laporan laba rugi 

merupakan laporan yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami untung 

atau rugi. 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas yang merupakan laporan laba rugi PT Federal 

Internasional Finance pada tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Penghasilan dari operasional pada tahun 2019 lebih besar 

yaitu Rp 5.098.558.113,00 dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 

Rp 4.907.256.000,00 dan penghasilan operasional tersebut berasal dari penghasilan 

pembiayaan konsumen, penghasilan bunga dan denda, penghasilan dari izarah dan 

penghasilan lain-lain. 

Total beban operasional yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2019 lebih 

tinggi dibandingkan dengan beban pada tahun 2020. Pada tahun 2019 total beban 

operasional perusahaan sebesar Rp 3.985.324.000,00 dan total beban operasional 

tahun 2020 sebesar Rp 3.273.705.000,00. Yang menjadi cakupan biaya operasional 

perusahaan adalah beban usaha yang meliputi beban gaji, beban transport karyawan 

tetap beban listrik air dan telepon, beban perlengkapan kantor beban representasi, 

dan beban lain-lainnya. Sehingga total laba dari operasional yang dihasilkan PT 

Federal Internasional Finance pada tahun 2019 sebesar Rp 1.198.262.000,00 dan 

sebesar Rp 1.633.551.000,00 pada tahun 2020. 

Sebagai perusahaan yang memfokuskan diri dalam bidang pembiayaan ada 

beberapa penghasilan/ dan beban yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan 

yang berasal dari sumber sumber diluar kegiatan utama perusahaan, pada tahun 
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2019 pendapatan diluar operasional yang didapatkan perusahaan sebesar Rp 

4.605.000,00 dan sebesar Rp 6.498.246,00. Pendapatan ini didapatkan dari 

pendapatan atas liabilitas lainnya, pengembalian pajak lebih bayar, dan pendapatan 

deviden. 

4.2.3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT Federal Internasional Finance. 

 

PT Federal Internasional Finace yang sudah dikukuhkan sebagai perusahaan 

yang bersatus PKP memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan yang baik 

dan benar dan wajib melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkan besar 

pajak terhutangnya. Namun sebelum menghitung besarnya pajak terhutang PT 

Federal Internasional harus melakukan koreksi fiskal terhadap laporan 

keuangannya karena tidak semua beban dan pendapatan yang dilaporkan oleh 

perusahaan diakui oleh perpajakan. Berikut ini merupakan koreksi fiskal atas 

laporan laba rugi komersial PT Federal Internasional Finace pada tahun 2020. 

Tabel 4.3    Laporan Laba Rugi  Fiskal PT Federal Internasional Finance 
 

 

Keterangan Laba 

komersial 

Koreksi Fiskal Laba Fiskal 

Koreksi 

Positif 

Koreksi 

negatif 

Penghasilan 

pembiayaan 
konsumen 

4.793.772.000 - 1.002.721.000 3.791.051.000 

Bunga dan denda 110.551.000 - - 110.551.000 

Penghasilan lain lain 2.933.000  2.933.000 - 

Total Penghasilan 

Bruto 

4.907.256.000 - 1.005.654.000 3.901.602.000 

Beban gaji karyawan 
tetap 

918.000.000 217.551.000 - 700.449.000 

Beban transport 
karyawan tetap 

76.500.000 38.250.000 - 38.250.000 

Beban listrik air dan 
telepon 

207.999.500  - 207.999.500 
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Beban perlengkapan 

dan pemeliharaan 

kantor 

220.401.500. 13.224.090 - 207.177.410 

Beban representasi 239.407.000 16.758.490 - 222.648.510 

Beban lain lain 86.186.520 79.891.487 - 6.295.033 

Beban bunga dan 
keuangan 

871.441.480 - - 871.441.480 

Penyisihan kerugian 

dan penurunan 

piutang 

464.911.000 - - 464.911.000 

Beban Penurunan 
lain-lain 

188.858.000 - - 188.858.000 

Total beban 3.273.705.000 365.675.067 1.005.654.000 2.908.029.993 

Laba rugi dari 

operasional 
1.633.551.000 365.675.067 1.005.654.000 993.572.067 

beban/penghasilan 

lainnya 
Penghasilan atas 

liabilitas lainnya 

 
 

197.000 

   
 

197.000 

Pengembalian pajak 
lebih bayar 

49.000   49.000 

Beban lainnya (5.336.000) 5.336.000  - 

Pendapatan Deviden 11.834.000  11.834.000 - 

Laba sebelum Pajak 1.640.295.000 371.011.067 1.017.488.000 993.818.067 

Sumber PT Federal Internasional Finance 

 

Pada umumnya rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan untuk menentukan 

besarnya laba fiskal. Laba fiskal merupakan laba yang akan digunakan wajib pajak 

sebagai dasar pengenaan pajak dalam menghitung besar pajak terhutangnya. 

Rekonsiliasi dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan beban karena adanya 

perbedaan prinsip, pengakuan, perlakuan antara akuntansi dan fiskal sehingga tidak 

semua pendapatan dan beban yang diakui akuntansi diakui oleh fiskal (pajak). 

Koreksi fiskal akan sangat berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan. 
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4.3 Analisis Dan Pembahasan 

 

4.3.1 Analisis Koreksi Fiskal Positif PT Federal Internasional Finance 

 

Tabel 4.3 diatas merupakan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial 

PT Federal Internasional Finance pada tahun 2020. Berdasarkan tabel diatas 

diketahui koreksi fiskal positif sebesar Rp 371.011.067,00 koreksi fiskal tersebut 

berasal dari beban beban yang diakui oleh akuntansi namun secara fiskal beban 

tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang saat menghitung laba fiskal. Dari Rp 

371.011.067,00 koreksi positif atas laporan keuangan sebesar Rp 365.675.067.00 

merupakan koreksi atas beban operasional yang artinya dari total beban 

operasional sebesar Rp 3.273.705.000,00 yang diakui perusahaaan, terdapat beban 

sebesar Rp 365.675.067.00 yang tidak diakui secara pajak. Selain dari beban 

operasional terdapat sebesar Rp 5.336.000 beban lainnya yang bukan beban 

operasional terkoreksi positif. 

Koreksi positif atas laporan keuangan sifatnya akan memperbesar laba fiskal 

karena beban yang terkoreksi positif akan memperkecil beban yang diakui 

akuntansi yang artinya dari Rp 3.273.705.000,00 beban operasional yang diakui 

secara akuntansi oleh pajak beban tersebut diakui hanya sebesar Rp. 2.908.029.993 

setelah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Federal 

Internasional Finance maka penulis akan menganalisa apakah rekonsiliasi yang 

dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berikut 

merupakan analisa penulis atas koreksi fiskal positif diatas. 
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1. Koreksi positif sebesar Rp 217.551.000,00 atas beban gaji karyawan 

merupakan koreksi beban sebesar Rp 216.000.000,00 atas beban telepon 

dan labtob yang dibawa pulang oleh karyawan yang diberikan perusahaan 

kepada beberapa karyawan tetap yang dianggap membutuhkannya dalam 

menunjang pekerjaannya, namun secara pajak beban tersebut hanya diakui 

sebesar Rp 108.000.000,00 koreksi tersebut sesuai dengan keputusan 

direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak 

Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas 

biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 

1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena 

jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 

50%. 

Selain koreksi atas biaya telepon yang diberikan perusahaan terdapat Rp 

52.800.000,00 beban yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya kesehatan 

karyawan dan beban yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dihitung 

sebagai penghasilan pada saat menghitung pph 21. Koreksi tersebut sesuai 

dengan pasal 9 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan 

bahwa biaya pengobatan yang diberikan perusahaan tidak dapat dibebankan 

karena merupakan kenikmatan bagi penerimanya dan bukan merupakan 

objek pajak PPh 21. 

Terdapat pula beban yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya rutin (Rp 

4.729.250,00/bulan) yang diambil oleh anggota keluarga bapak Suparno 

Djasmin selaku komisaris dan pemilik perusahaan. Koreksi tersebut sudah 
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sesuai dengan pasal 9 ayat 1 undang undang pajak penghasilan no 2 yaitu 

biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum, pemegang saham, 

sekutu, anggota tidak diperkenankan untuk dibebankan. 

2. Koreksi positif sebesar Rp 38.250.000,00 merupakan koreksi atas beban 

transportasi yang diberikan oleh perusahaan kepada beberapa karyawan 

tetap yang dianggap membutuhkan fasilitas kendaraan untuk menunjang 

pekerjaanya. Koreksi atas kendaraan tersebut sudah sesuai dengan 

keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang 

Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan 

Perusahaan. 

3. Koreksi positif sebesar Rp 13.224.090,00 atas beban peralatan dan 

pemelihaharaan kantor merupakan koreksi atas beban pemeliharaan kantor. 

Beban pemeliharaan kantor terkoreksi positif karena beban pemeliharaan 

kantor merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memelihara 

kantor yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan investasi atau 

pembiayaan sebagaimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama PT 

Federal Internasional Finance Koreksi tersebut sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 138/ KMK /03/2002 ayat 2 Tentang biaya 

pemeliharaan dan perbaikan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya karena tidak berhubungan langsung dengan 

kegiatan kantor atau kegiatan produksi. 

4. Koreksi positif sebesar Rp 16.758.490,00 merupakan koreksi atas biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya entertain sebesar Rp 
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2.513.773,00 dan biaya yang disumbangkan perusahaan kepada yayasan 

sebesar Rp 14.244.717,00 yang digunakan perusahaan namun biaya 

tersebut tidak memiliki bukti sehingga oleh pajak biaya tersebut tidak dapat 

diakui sebagai biaya dan peraturan ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan SE- 

27/PJ.22 atas jamuan dan representasi yang disertai daftar nominatifnya 

diperkenankan dibebankan. 

5. Biaya operasional yang terkoreksi lainnya adalah beban lain-lainnya sebesar 

Rp 6,981,108.00 merupakan koreksi biaya yang dikeluarkan perusahaan 

namun oleh pajak biaya tersebut tidak termasuk biaya. Sebesar Rp 

6.340.032.00 dari biaya yang dikoreksi merupakan koreksi atas beban yang 

digunakan perusahaan untuk pembelian pakan dan pemeliharaan ikan hias, 

biaya tersebut tidak diakui oleh fiskal karena biaya tersebut bukanlah biaya 

berkaitan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan. 

Koreksi tersebut sudah sesuai dengan pasal 6 undang-undang pajak 

penghasilan ayat 1 yang menyatakan biaya yang dapat dibebankan adalah 

beban yang dapat dibebankan adalah biaya 3 M ( mendapatkan, menagih 

dan memelihara penghasilan termasuk didalamnya biaya pembelian bahan. 

Biaya gaji, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan, biaya administrasi dan 

lainnya. 

6. Dan terdapat koreksi sebesar Rp 72.910.379,00 dari biaya lain-lainya tidak 

diakui pajak karena biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk membelikan barang berupa paket sembako yang 

diberikan kepada karyawan sebagai paket hari raya idul fitri dan natal 
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kepada karyawan dan pemberian barang tersebut tidak dihitung sebagai 

penghasilan dalam menghitung pph 21. Koreksi tersebut sesuai dengan 

pasal 9 ayat (1) Tentang beban yng dapat dibebankan sebagai beban pada 

huruf (e) menyatakan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan dan jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan 

tidak dapat dibebankan sebagai beban dn diperkuat dalam keputusan 

menteri keuangan pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan penjelasan bahwa 

segala pemberian dalam bentuk kenikmatan bukan merupakan objek pajak 

dan dengan sendirinya tidak dapat dibebankan bagi si pemberi kerja. 

7. Koreksi sebesar Rp 5.336.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk mendapatkan penghasilan diluar kegiatan operasional 

perusahaan dan bukan penghasilan tersebut bukan objek pajak dan beban 

ini tidak diakui secara fiskal dan sudah sesuai dengan pasal 9 ayat 1 undang 

undang pajak penghasilan yang mengatur tentang biaya yang tidak dapat 

dibebankan adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan 

yang bukan objek pajak. 

Berdasarkan analisis koreksi fiskal diatas diketahui PT Federal 

Internasional finance sudah melakukan koreksi positif dengan benar dan sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koreksi fiskal tersebut berpengaruh 

sebesar 22,58% terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Yang artinya 22,58% 

koreksi tersebut memiliki pengaruh memaksimalkan laba fiskal. 
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4.3.2 Analisa Koreksi Negatif PT Federal Internasional Finance 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui koreksi fiskal negative lebih tinggi 

dibandingkan dengan koreksi positif. Koreksi fiskal negatif pada tahun 2020 

sebesar Rp 1.017.488.000,00 koreksi negatif tersebut merupakan koreksi atas 

penghasilan yang secara perusahaan diakui sebagai penghasilan namun oleh 

perpajakan penghasilan tersebut bukanlah penghasilan. Koreksi fiskal negatif 

sebesar Rp 1.017.488.000,000 merupakan koreksi atas pendapatan perusahaan 

yang dapat mengurangi laba fiskal. 

Koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.005.654.000,00 atas pendapatan 

operasional berarti pendapatan yang berdasarkan akuntansi diakui sebagai 

pendapatan namun secara pajak pendapatan tersebut tidak diakui, sehingga dari Rp 

4.907.256.000,00 pendapatan yang diakui perusahaan namun oleh perpajakan 

hanya diakui sebesar Rp 3.901.602.000,00. Selain dari pendapatan operasional 

terdapat pendapatan dari luar usaha yang terkoreksi negative sebesar Rp 

11.883.000,00 sehingga total koreksi negatif atas laporan keuangan PT Federal 

Internasional Finance adalah Rp1.017.488.000,00. 

Koreksi fiskal negatif pada tahun 2020 sebesar Rp 1.017.488.000,00 koreksi 

negatif tersebut merupakan koreksi atas penghasilan yang secara perusahaan diakui 

sebagai penghasilan namun oleh perpajakan penghasilan tersebut bukanlah 

penghasilan. Setelah melakukan analisa terhadap rekonsiliasi fiskal maka berikut 

ini merupakan hasil analisa koreksi fiskal negative atas laporan laba rugi PT 

Federal Internasional Finance. 
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1. Terdapat koreksi fiskal negatif Rp 1.002.721.000,00 atas penghasilan 

pembiayaan konsumen. Penghasilan tersebut terkoreksi negatif karena 

pendapatan tersebut merupakan estimasi atas pendapatan yan akan diterima. 

PT Federal Internasional Finance dalam pembukuannya menggunakan 

system accrual basic dimana dengan system pencatatan accrual basic 

pendapatan diakui pada saat transaksi bukan pada saat pendapatan diterima. 

namun fiskal tidak mengakui pendapatan ini karena fiskal mengakui 

pendapatan dengan pencatatan cash basic dimana pendapatan itu akan 

diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh waib pajak 

2. Terdapat koreksi fiskal atas pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 

2.933.000,00 merupakan koreksi atas penghasilan yang diterima dari 

bunga deposito, dan pendapatan ini secara perpajakan tidak diakui sebagai 

pendapatan, karena penghasilan deposito tersebut termasuk dalam pph pasal 

4 ayat 2 (PPh final) yang pengenaan pajaknya bersifat final dan tidak dapat 

dijadikan sebagai kredit pajak. 

3. Terdapat pendapatan yang terkoreksi negative atas pendapatan diluar usaha 

yaitu pendapatan dari deviden sebesar Rp 11.834.000,00. Pendapatan 

tersebut tidak diakui secara perpajakan karena penghasilan deviden 

merupakan pendapatan termasuk pendapatan final, dan koreksi tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Koreksi negatif merupakan koreksi atas penghasilan yang secara 

perusahaan diakui sebagai penghasilan namun oleh perpajakan penghasilan tersebut 

bukanlah penghasilan. Koreksi fiskal akan memiliki pengaruh untuk memperkecil 
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besarnya laba fiskal yang dapat menyebapkan pajak penghasilan semakin 

berkurang. Koreksi fiskal negatif atas laporan keuangan PT Federal Internasional 

Finace memiliki pengaruh sebesar 62,03% terhadap pajak terhutang yang berarti 

koreksi fiskal negative sebesar 62,03% memiliki pengaruh meminimalisasi 

besarnya pajak terhutang. 

4.3.3 Analisa Perhitungan Pajak Terhutang PT Federal Internasional 

Finance 

Dibawah ini merupakan perhitungan pajak terhutang badan PT Federal 

Internasional Finance 

Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Terutang Badan 
 

Laba bersih Perusahaan Rp 1.640.295.000,00 

Koreksi positif Rp 371.011.067,00 

Koreksi Negatif (Rp 1.017.488.000,00) 

PKP Rp 993.818.067,00 

PPh terutang = Rp (22% X 50%) X 993. 818.067,00 = Rp 109.319.987,00 

 

Kredit pajak: 

 

PPh 21 = Rp 25.920.000,00 

 

PPh 23 = Rp 33.797.788,00 

 

Total kredit Pajak = Rp 59.717.788,00 

PPh yang harus dibayar = Rp 49.602.199,00 

Pph 25 yang sudah diangsur =Rp 45.520.612,00 

PPh 29 ( kurang bayar) = Rp 4.081.587,00 
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Diatas merupakan perhitungan PPh terutang PT Federal Internasional 

Finace. Berdasarkan PPh Pasal 31 E ayat (1) untuk wajib pajak badan dalam negeri 

dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah akan mendapatkan 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 

Tahun 2008. Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto 

yang berjumlah Rp 4,8 miliar. Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan 

peredaran bruto kurang dari Rp 50 miliar atau peredaran bruto kurang atau sama 

dengan Rp 4,8 miliar adalah 50% x 25% x penghasilan kena pajak. 

Pada tahun 2020 sesuai dengan Perpu 1 Tahun 2020, pemerintah telah 

menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen 

menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 penurunan tarif PPh badan dikarenakan 

pandemi covid yang melanda sebagian besar negara di dunia. PT Federal 

Internasional Finance memiliki peredaran bruto sebesar Rp 3.901.602.000,00 yang 

tidak melebihi 50 miliar maka mendapatkan pengurangan tariff sebesar 50%. 

Dengan demikian PPh terutang PT Federal Internasional Finance adalah Rp 

109.319.987,00 

Sumber data menunjukkan bahwa kredit pajak potong pungut pajak PPh 21 atas 

gaji karyawan PPh 21 Rp 25.920.000,00, PPh 23 atas penyerahan jasa sebesar Rp 

33.797.788,00 dan angsuran pajak (PPH 25) sebesar Rp 45.520.612,00. kredit 

pajak tersebut adalah pajak yang dapat dijadikan sebagai pengurang dan setelah 

dihitung maka diketahui status pajak PT federal Internasional Finance kurang 

bayar sebesar Rp 4.081.587,00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan analisis koreksi fiskal positif dan negatif terhadap pajak 

terhutang badan terhutang badan pada PT Federal Internasional Finance, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Koreksi positif pada PT Federal Internasional Finace sebesar Rp 

371.011.067,00 dari laba komersial Rp 1.640.295.000,00 koreksi positif 

memiliki pengaruh memaksimalkan laba fiskal sebesar 22,58% dan 

memaksimalkan pajak terhutang sebesar 29,50% dan koreksi positif yang 

dilakukan sudah sesuai dengan perturan perundang undangan. 

2. Koreksi negatif pada PT Federal Internasional Finance sangat tinggi yaitu 

sebesar Rp 1.017,488.000,00 dari laba komersial sebesar 

Rp1.640.295.000,00 koreksi negative memiliki pengaruh 62,03% terhadap 

laba fiskal dan memilliki pengaruh 102% terhadap pajak terhutang yang 

berarti koreksi negative ini sangat besar pengaruhnya dalam 
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meminimalisasi pajak terhutang. Koreksi fiskal negative atas laporan 

keuangan komersial sudah sesuai dengan peraruran perundang undangan 

3. Perhitungan pajak terhutang pada PT Federal Internasional Finance sudah 

sesuai dengan peraturan perundang undangan. Besarnya pajak tergutang 

yaitu Rp 109.319.987,00 dengan kredit pajak yang dipotong pungut sebesar 

Rp 59.717.788,00 atas pph 21, dan 23 serta pajak yang diangsur perusahaan 

PPh 25 sebesar Rp 45.520.612,00 sehingga status pajak penghasilan pada 

tahun 2020 kurang bayar sebesar Rp 4.081.587,00. 

 
 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pihak PT Federal Internasiona 

Finance antara lain: 

1. Koreksi positif yang dilakukan oleh PT Federal Internasional Finance 

masih dapat diminimalisasi agar pajak yang dibayarkan semakin kecil saran 

dari penulis sebaiknya pemberian kenikmatan pada karyawan sebaiknya 

digabung dengan gaji sehingga beban tersebut dapat dibebankan, 

memperkecil pajak Terhutang dan biaya representasi pada PT Federal 

Internasional Finance sebaiknya menyertakan daftar nominatifya sehingga 

pajak dapat mengakuinya sebagai beban. 

2. Pembukuan perusahaan yang dilakukan perusahaan sudah baik dan perlu 

untuk dipertahankan. Koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

peraturan perpajakan harus selalu ditingkatkan. 
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3. ketaatan dalam membayar pajak harus ditingkatkan karena keterlambatan 

dalam membayar pajak akan merugikan perusahaan dan negara. Ketaatan 

membayar pajak merupakan tindakan yang mencintai negara 
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