
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan pemasukan negara yang paling penting, sehingga pemerintah 

berupaya agar penerimaan dari sektor pajak lebih dari 70%. Hasil pajak tentunya akan 

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, konstribusi untuk pendidikan, 

biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, dan pembangunan fasilitas publik. 

Realita tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi 

pemasukan negara, akan tetapi hal ini perlu didukung oleh kesadaran pribadi setiap 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. (www.pajak.go.id). 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH dalam buku Mardiasmo,2013 “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.” Pajak 

memiliki deifisini sebagai iuran yang dipungut oleh Negara dari rakyat yang berupa 

uang. Pajak yang dipungut dari rakyat harus sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. Rakyat yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara 

langsung, namun pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat seperti membangun fasilitas umum yang dapat di gunakan oleh masyarakat luas. 

 Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self-assessment sistem ini 

memberikan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak orang pribadi maupun 

http://www.pajak.go.id/
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badan untuk melakukan hitung, setor, lapor secara sendiri bagi yang bersangkutan. Dari 

sistem Self-assessment pemerintah berharap agar wajib pajak memiliki rasa kejujuran 

dan kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku serta memiliki tanggung jawab dan rasa kejujuran. 

 Pajak sendiri sangat penting bagi Negara untuk membangun fasilitas umum, 

menjadi lebih baik lagi dan dapat memperbaiki fasilitas yang sudah rusak atau tidak 

dapat digunakan lagi. Oleh karena itu pentingnya peran pemerintah demi kepentingan 

umum agar masyarakat dapat menyadari tentang pentingnya membayar pajak. 

 Setiap perusahaan khususnya wajib pajak badan melakukan pembukuan untuk 

mengelola dan menyusun laporan keuangan agar keuangan perusahaan dapat tertata 

dengan baik dan benar sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan 

adanya laporan keuangan diharapkan memiliki manfaat baik untuk pihak intern 

maupun pihak ekstern. Dalam laporan keuangan penyusunannya diharapkan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 Karena adanya perbedaan perhitungan, khususnya pada laba menurut akuntansi 

atau komersial dengan laba menurut perpajakan. Maka perlu adanya rekonsiliasi 

(koreksi fiskal) yang dimana sebelumnya untuk laporan keuangan komersial lebih 

ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, sedangkan untuk 

laporan keuangan fiskal lebih ditunjukan untuk menghitung kewajiban pajak. Seperti 

untuk laporan keuangan komersial berdasarkan SAK (Standart Akuntansi Keuangan) 

sedangkan laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang – undang PPh. 
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 Berdasarkan peraturan perpajakan menurut UU PPh Nomor. 36 Tahun 2008 

Pasal 6 dan pasal 9 (www.jdih.kemenkeu.go.id) berisi tentang koreksi fiskal dan apa 

saja yang dapat dibebankan di dalam laporan keuangan perusahaan, yang akan 

disesuaikan dan menjadi dasar pada SPT PPh. 

 Perusahaan yang menjadi objek penulis adalah CV XY yang bergerak dalam 

penjualan sepeda motor dan layanan sevice. Berdasarkan UU Perpajakan CV XY 

dalam laporan keuangan perlu dilakukan penyesuaian karena adanya perbedaan 

transaksi Seperti biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan seperti natura dan biaya 

untuk keperluan pribadi, akan mempengaruhi laporan laba rugi baik secara komersial 

maupun secara fiskal dan nantinya akan menimbulkan istilah “koreksi fiskal positif” 

ataupun “koreksi fiskal negatif”. Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat 

perbedaan pengakuan dan pengukuran antara Standar Akuntansi dengan aturan 

Perpajakan. 

Dari uraian di atas serta pengalaman yang sudah didapat oleh penulis selama 

berada di tempat praktik kerja lapangan, penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penulisan yaitu “Koreksi Fiskal pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Otomotif 

(Studi pada CV XY)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penulis menguraikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas, 

antara lain : 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
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1. Bagaimana laporan keuangan secara komersial pada CV XY ? 

2. Bagaimana laporan keuangan CV. XY setelah dilakukan koreksi 

Fiskal ? 

3. Bagaimana perhitungan PPh CV. XY ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan secara Komersial 

pada CV. XY 

2. Untuk Mengetahui pencatatan laporan keuangan pada CV XY 

setelah dilakukan koreksi Fiskal 

3. Untuk mengetahui perhitungan pajak atas PPh CV. XY. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Dari Hasil Penelitian ini manfaat yang diharapkan penulis adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Wawasan penulis jadi semakin dalam lagi khususnya dalam penelitian 

ini sehingga nantinya jadi lebih bermanfaat ketika di dunia kerja. 

b. Penulis jadi lebih tahu akun mana saja yang mengalami perbedaan baik 

laporan keuangan komersial maupun fiskal. 

c. Ilmu yang diperoleh saat Praktek Kerja Lapangan dapat diterapkan 

dengan baik dan sesuai UU Perpajakan. 
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2. Bagi Pembaca 

Penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca khususnya 

terkait dengan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial sesuai 

dengan Undang – Undang Pajak. 

3. Bagi CV. XY 

Dapat dijadikan sebagai contoh saat melakukan perhitungan dan 

membuat laporan keuangan komersial berdasarkan Standart Akuntansi 

Keuangan (SAK) maupun membuat koreksi fiskal sesuai dengan UU 

Perpajakan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis akan membahas dan memaparkan laporan dari tugas akhir yang telah 

disusun kedalam lima bab yang nantinya akan dijelaskan pada masing – masing bab. 

Berikut adalah bab yang akan dibahas pada laporan ini, antara lain : 

 BAB I    PENDAHULUAN 

 Didalam bab ini penulis membahas yang menjadi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penulisan laporan ini. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan teori – teori yang dikutip dari 

para ahli, undang – undang dan sumber, untuk mendukung penulisan pada 

laporan ini sehingga pembahasan dapat berkaitan dengan rumusan masalah saat 

melakukan penulisan. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis memaparkan terkait gambaran umum mengenai 

lokasi magang dan metode apa saja yang digunakan oleh penulis untuk mencari 

data lengkap sehingga laporan ini dapat disusun. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada nan ini berisi tentang uraian penulis terkait analisa guna untuk 

mengetahui tentang permasalahan yang terjadi serta hasil dari penelitan dan 

pembahasannya di jelaskan pada bab ini. 

BAB V   PENUTUP 

 Pada bagian penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada 

laporan ini dan juga memberikan saran sebagai penyelesaiannya. 

DAFTAR PUSTAKA  

  


