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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa penerimaan negara untuk 

membiayai pengeluaran bagi negara yang cukup besar adalah dari penerimaan 

sektor Pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan 

nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari 

seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah 

negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik 

(www.pajak.go.id pada Selasa 17 Mei 2016)  . Pajak yang dipungut oleh negara 

juga telah di sesuaikan berdasarkan undang-undang yang telah diberlakukan dan 

telah ditetapkan atas penghasilan baik orang pribadi (OP) maupun badan usaha 

tertentu. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 1944). Definisi pajak ini perlu dipahami 

bahwa pajak adalah sebagai iuran yang dipungut dari rakyat untuk negara. Iuran 

ini berupa uang(bukan barang). Selain itu pajak yang dipungut juga harus sesuai 

berdasarkan undang-undang yang berlaku  dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. 

Pajak yang dipungut negara kepada rakyat juga tanpa jasa timbal balik atau tidak 

secara langsung kita terima manfaatnya namun, pajak yang dipungut untuk 

http://www.pajak.go.id/
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kesejahteraan masyarakat karena digunakan untuk membiayai belanja negara 

seperti pembiayaan fasilitas umum yang juga digunakan oleh masyarakat luas. 

Indonesia juga mengadopsi adanya system self-assessment yang diterapkan 

pemerintah dalam bidang perpajakan, yang berarti kewajiban perpajakan bagi 

setiap wajib pajak baik OP dan Badan dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri 

oleh yang bersangkutan yaitu wajib pajak kepada pemerintah hal ini dilakukan 

dimana wajib pajak terdaftar atau berdomisili. Dengan adanya system self-

assessment tersebut, pemerintah mengharapkan agar wajib pajak memiliki rasa 

kejujuran dan kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku.

Pentingnya membayar pajak bagi sebuah negara adalah untuk pembangunan 

fasilitas umum yang lebih baik lagi dan memperbaiki fasilitas yang sudah tidak 

dapat digunakan sehingga dapat difungsikan kembali demi kesejahteraan 

masyarakat. Namun, masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa 

membayar dan melaporkan pajak mereka cukup rumit atau bahkan susah 

dimengerti bagi masyarakat awam. Masyarakat masih merasakan kesulitan karena 

melaporkan pajaknya terkadang masih ada beberapa kendala. Tidak dipungkiri 

masyarakat pun tidak mau membayar pajak bahkan menghindarinya agar mereka 

tidak terkena pajak. Di sini peran serta pemerintah sangat diperlukan agar 

masyarakat dengan kesadaran diri untuk tetap membayar pajak demi kepentingan 

umum. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu 

direktorat jenderal yang langsung diawasi oleh Kementerian Keuangan Indonesia 

harus terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum agar mereka dapat 



3

paham dan mengerti apa fungsi membayar pajak bagi negara, serta terus 

memperbaiki dan mengembangkan Undang-undang mengenai Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang baik dan benar agar Wajib Pajak (WP) baik 

orang pribadi atau badan usaha dapat mengerti dan taat untuk tetap membayar 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini  bahwa ada beberapa 

jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan 

pajak tertentu atas pemotongan dan pemungutan yang diterima atau diperoleh 

selama tahun berjalan yang bersifat final. Pengenaan PPh secara final 

mengandung arti bahwa untuk penghasilan yang bersifat final dan penghasilan 

yang bukan Objek Pajak atas penghasilan yang diterima tidak perlu digabung ke 

dalam pengisian SPT Tahunan  Induk guna menghitung kembali PPh terutang, 

termasuk biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan yang berkaitan 

dengan penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak juga tidak boleh 

dijadikan sebagai pengurang dari pengahasilan bruto kemudian pajak yang telah 

dibayar atau dipungut pihak lain melalui finalisasi,tidak boleh dikurangkan dari 

PPh terutang akhir tahun atau bukan kredit pajak. Hal ini tidak ada sangkut 

pautnya dengan PPh terutang akhir tahun dan cukup diisi dalam bentuk data 

informasi di Lampiran 1771-IV untuk SPT PPh Badan (Setiawan, Ak, 2008).  

Disebut sebagai PPh Nonfinal, karena kewajiban pajak ini tidak berakhir 

ketika pembayaran pajak dan SPT tersebut dilaporkan, melainkan dapat 

diperhitungkan juga dengan pajak tahunan dalam tahun pajak yang berjalan. Dari 

sisi PPh pemotongan dan pemungutan, maka pajak ini dapat dikreditkan sebagai 
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pengurang PPh yang terutang. Selain itu, PPh tahunan dapat dikategorikan PPh 

Nonfinal karena tarif yang dikenakan adalah pengahasilan netto tidak dari 

penghasilan bruto. Penghasilan netto diperhitungkan dengan mengurangkannya 

dengan biaya-biaya dan pengurang lainnya, termasuk kompensasi kerugian fiskal 

(www.pajakop.com pada Kamis 12 Mei 2016) .

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki sebuah 

pembukuan untuk mengatur laporan keuangan perusahaan agar keuangan 

perusahaan dapat tertata dengan baik dan benar. Laporan keuangan tersebut 

diharapkan dapat bermanfaat baik intern maupun ekstern perusahaan tersebut. 

Dalam penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan diharapkan laporan 

keuangan dapat memenuhi aturan dan sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (Komersial) dengan laba menurut 

perpajakan (Fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk 

menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan 

laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung kewajiban pajak. 

Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan 

prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); 

sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan 

peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). 

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan 

perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2013).  

http://www.pajakop.com/
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Seperti salah satu perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian oleh 

penulis kali ini dimana PT.Klinik Sejahtera tersebut bergerak dalam bidang 

kesehatan. Kantor Pelayanan Pajak membutuhkan laporan keuangan yang 

berdasarkan perhitungan secara fiskal yaitu yang sesuai dengan UU Perpajakan. 

Dengan kondisi ini perusahaan dituntut untuk menghasilkan Laporan Keuangan 

Komersial Maupun Laporan Keuangan Fiskal. Dari kedua laporan keuangan 

tersebut munculah perbedaan atau selisih atas beberapa transaksi yang dilakukan 

oleh PT.Klinik Sejahtera. Biaya-biaya dari pendapatan-pendapatan Final 

dikoreksikan seperti biaya untuk beban sosial dan pakaian seragam, secara 

akuntansi dapat diakui sebagai biaya namun menurut pajak tidak dapat diakui 

sebagai biaya, hal inilah yang mempengaruhi laporan laba rugi baik secara 

Komersial maupun secara Fiskal. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya istilah 

“Koreksi Fiskal Positif” atau “Koreksi Fiskal Negatif”. Adanya perbedaan 

tersebut karena beberapa sebab, yaitu secara Standar Akuntansi ada transaksi yang 

dapat diakui namun secara UU Perpajakan tidak dapat  diakui. Salah satunya 

adalah perbedaan metode penyusutan aktiva tetap perusahaan, Menurut UU 

Perpajakan metode yang dilakukan biasanya adalah Saldo Menurun namun tidak 

dalam Standar Akuntansi yang menerapkan metode Garis Lurus sehingga 

munculah perbedaan atau selisih yang mempengaruhi Laporan Keuangan secara 

Fiskal.
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Dari uraian diatas serta pengalaman yang sudah dilakukan oleh penulis 

selama berada di tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul penulisan yaitu “ Koreksi Fiskal  Laporan Keuangan 

dengan Standar Akuntansi menurut UU Perpajakan yang berlaku Pada PT. 

Klinik Sejahtera”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis menguraikan beberapa pertanyaan yang 

nantinya akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan laporan keuangan secara Komersial 

pada PT.Klinik Sejahtera ?

2. Bagaimana pencatatan laporan keuangan PT.Klinik Sejahtera setelah 

melakukan koreksi Fiskal ?

3. Bagaimana perhitungan pajak atas PPh PT.Klinik Sejahtera ?

1.3 Tujuan Penulisan                                                                                                  

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan secara Komersial pada 

PT.Klinik Sejahtera.

2. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan pada PT.Klinik 

Sejahtera setelah dilakukan koreksi Fiskal.

3. Untuk mengetahui perhitungan pajak atas PPh PT.Klinik Sejahtera.
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1.4 Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Bagi Penulis

∑ Menambah pengetahuan yang lebih dalam lagi terkhusus dari 

penelitian ini sehingga dapat berguna nantinya saat di dunia 

kerja.

∑ Berguna bagi penulis untuk mengetahui akun-akun apa saja 

yang mengalami perbedaan dalam laporan keungan baik 

Komersial maupun Fiskal.

∑ Dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari Praktek 

Kerja Lapangan  dengan baik dan sesuai menurut UU 

Perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap agar bahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

setiap pembacanya sehingga dapat menambah wawasan yang lebih 

tentang Perpajakan khususnya dari bahan penelitian ini. 

3. Bagi PT.Klinik Sejahtera

Dapat dijadikan contoh saat melakukan perhitungan dan membuat 

laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) maupun membuat koreksi fiskal sesuai dengan UU Perpajakan 

yang berlaku bagi perusahaan yang lain.
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1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis akan membahas serta memaparkan apa 

yang menjadi laporan dari tugas akhir yang telah disusun kedalam lima bab yang 

nantinya akan dijelaskan dalam masing-masing bab. Berikut masing-masing bab 

yang dibahas dalam laporan ini, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis membahas apa yang menjadi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari 

penulisan laporan ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang dikutib dari para 

ahli dan sumber, untuk mendukung penulisan laporan ini 

agar pembahasan dapat berkaitan erat dengan rumusan 

masalah saat melakukan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum mengenai 

lokasi penelitian dari penulis dan metode apa saja yang 

digunakan penulis untuk mencari data yang lengkap 

sehingga dapat tersusunnya laporan ini.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan oleh penulis yaitu analisa guna 

mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi serta apa 

hasil dari penelitian dan bagaimana pembahasannya akan 

diterangkan pada bab ini.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis mengemukakan dengan jelas 

apa yang menjadi kesimpulan dari pembahasan laporan ini 

serta memberikan saran sebagai penyelesaian dari penulisan 

ini.

DAFTAR PUSTAKA


