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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Laporan Keuangan 2015 Sebelum Mengikuti Tax Amnesty  

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

barang elektronik. Perusahaan ini mempercayakan urusan kewajiban 

perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie. KKP Ferry selama 

ini menangani setiap kendala yang kewajiban perpajakan PT. ABC terutama 

bagian Tax Amnesty. PT. ABC pada tahun 2014 terjadi sebuah kejadian yang tidak 

mengenakan bagi perusahaannya, bahwa ada kejanggalan pada penghitungan 

stock opname persediaan pada akhir tahun itu. Jumlah yang seharusnya tersisa 

dengan di komputer mengalami perbedaan yang jauh. Hal itu disebabkan oleh 

ketidakjujuran pegawainya yang melakukan pengambilan barang tanpa 

sepengetahuan direktur PT. ABC. Seiring berjalannya waktu, PT. ABC 

mengalami goresan yang terus menerus oleh sejumlah karyawan yang terus 

mengambil persediaan milik PT. ABC hingga persediaan itu habis. Berikut adalah 

laporan keuangan tahun 2015: 
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Tabel 4.1 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 PT. ABC 

Kas 4.382.671Rp           Htg. Dagang 359.971.383Rp       

Bank 52.643.554Rp         

Piut. Dagang 3.699.357.776Rp    Ekuitas

Persediaan 6.353.495.888Rp    Modal 8.500.000.000Rp    

R/E 5.882.731.446Rp    

Aset Tetap 4.675.769.312Rp    Laba Penjualan 42.946.372Rp         

Total Aktiva 14.785.649.201Rp  Total Pasiva 14.785.649.201Rp  

Aktiva Pasiva

 

Sumber : Data diolah, 2018 

Laporan keuangan yang ditunjukkan oleh PT. ABC pada akhir tahun 

2015 itu masih merupakan laporan yang belum dilakukan pembetulan, laporan 

keuangan itu masih mengacu dari laporan keuangan sebelumnya pada tahun 2014. 

PT. ABC melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 2015 menggunakan 

laporan keuangan tersebut yang semestinya terdapat kesalahan pada aset 

persediaannya. PT. ABC tidak melakukan penghitungan aset persediaan yang 

benar dikarenakan akan ada beberapa resiko yang akan dihadapinya, yaitu 

penagihan pembayaran PPh dan PPN atas aset persediaan yang berkurang. 

Padahal, yang terjadi tidak ada penjualan sama sekali dari pengurangan aset 

persediaan itu, melainkan hilang dari keberadaannya karena diambil oleh 

karyawan yang kurang bertanggung jawab, sehingga PT. ABC tidak berani untuk 

melakukan pelaporan SPT sesuai pada kenyataannya. 
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4.2 Laporan Keuangan 2015 Setelah Mengikuti Tax Amnesty  

Pada tahun 2016, pemerintah memberikan program kepada wajib pajak 

baik badan maupun orang pribadi yaitu Tax Amnesty. Dengan adanya program ini 

merupakan kesempatan bagi PT. ABC untuk melakukan pelaporan aset 

persediaannya dengan benar tanpa dilakukannya pemeriksaan pada tahun sebelum 

– sebelumnya. Di tahun 2016, PT. ABC secara operasional sudah tidak lagi 

melakukan perdagangan jual – beli, dikarenakan aset persediaan yang sudah 

diambil oleh karyawan itu sudah tidak tersisa lagi. Sehingga tidak ada barang 

yang akan diperdagangkan lagi meskipun masih memiliki aset dan beberapa 

modal dan utang untuk operasional perusahaan. Namun, pada tahun 2015 

sebenarnya ada penjualan yang memang tidak terlapor di faktur secara benar, 

karena penjualan itu tidak memakai faktur dan tidak langsung masuk ke kas 

perusahaan, melainkan melewati perseorangan (direktur). Hal itu, memberikan 

keuntungan bagi perusahaan karena tidak perlu melakukan pembayaran PPh yang 

besar dan PPN kepada negara, sehingga tidak mengganggu keuangan perusahaan. 

Maka dari itu, PT. ABC mengikuti program Tax Amnesty dengan melaporkan 

sejumlah kas yang belum terlapor dengan benar pada tahun 2015 sebesar 

Rp100.000.000,00 dari penjualan yang tidak terbit faktur. Untuk itu perusahaan 

ini perlu membayar uang tebusan dari nilai kas yang belum terlapor dengan tarif 

2% yang merupakan ketentuan tarif pada periode pertama sampai dengan bulan 

ketiga sesuai dengan Undang – Undang Tax Amnesty diterbitkan sebagai berikut: 

Uang Tebusan = 2% x Rp100.000.000,00 
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  = Rp 2.000.000,00 

Nilai itu adalah nilai yang dibayarkan kepada negara kas negara atas 

laporan nilai aset yang tidak benar melalui program Tax Amnesty sebagaimana 

mestinya aset yang benar. Sehingga, dari keikutsertaan program ini, PT. ABC 

membuat laporan keuangan yang benar sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Laporan Keuangan PT. ABC Tahun 2015 Pasca Tax Amnesty 

Kas 104.382.671Rp       Htg. Dagang 359.971.383Rp       

Bank 52.643.554Rp         

Piut. Dagang 3.699.357.776Rp    Ekuitas

Persediaan -Rp                         Modal 8.500.000.000Rp    

R/E 370.764.442-Rp       

Aset Tetap 4.675.769.312Rp    Laba Penjualan 42.946.372Rp         

Total Aktiva 8.532.153.313Rp    Total Pasiva 8.532.153.313Rp    

Aktiva Pasiva

 

Sumber : Data diolah, 2018 

Dari data laporan keuangan diatas muncul beberapa perubahan yang 

cukup banyak dari kas, persediaan, dan laba ditahan (retained earnings) yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kas 

Sebelum mengikuti Tax Amnesty kas pada laporan keuangan sebesar 

Rp4.382.671,00. Kemudian, setelah mengikuti Tax Amnesty kas menjadi 

sebesar Rp104.382.671,00 yang artinya ada kenaikan Rp100.000.000,00 

kas yang belum terlapor secara benar. 



34 
 

2) Persediaan 

Pada bagian persediaan laporan keuangan sebelum mengikuti Tax Amnesty 

sebesar Rp6.353.495.888,00. Kemudian, setelah mengikuti Tax Amnesty 

menjadi sebesar Rp0, yang artinya aset persediaan itu sudah tidak ada lagi 

keberadaannya karena kasus yang dilakukan oleh para pegawai – 

pegawainya yang tidak jujur. 

3) Laba Ditahan 

Pada bagian laba ditahan mengalami penurunan yang cukup signifikan 

karena pengaplikasian Undang – Undang Tax Amnesty Bab 4 Pasal 14 

ayat 1 yang berisi selisih antara nilai Harta Bersih dengan nilai Harta 

Bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh 

Terakhir akan diakui sebagai tambahan atas saldo laba ditahan. 

Sehingga tambahan aset yang dilaporkan akan memunculkan hasil selisih 

antara Harta Bersih dengan Harta Bersih dalam SPT Terakhir sebagai 

tambahan saldo. Awalnya, laba ditahan yang tercantum dalam laporan 

keuangan sebelum mengikuti Tax Amnesty sebesar Rp5.882.731.446,00, 

kemudian setelah mengikuti Tax Amnesty menjadi -Rp370.764.442 yang 

merupakan penyesuaian dari aset yang terhitung. Jadi, dalam kasus 

perusahaan ini, yang terjadi adalah pengurangan aset sebagaimana 

mestinya terjadi sesuai kondisi sebenarnya bahwa memang mengalami 

pegurangan aset, sehingga pada akun neraca laba ditahan bukan 

bertambah, melainkan berkurang.  
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4.3 Laporan Keuangan 2016 

Memasuki tahun 2016, PT. ABC sudah berhenti secara operasional untuk 

melakukan kegiatan usaha perdagangan jual beli, karena sudah tidak ada bentuk 

fisik (barang persediaan) untuk diperdagangkan kepada pembeli maupun penjual. 

Namun, perusahaan ini tidak berhenti secara total atau ditutup, melainkan masih 

ada perusahaannya secara fisik dan keuangan perusahaan masih berjalan dalam 

melaksanakan kewajiban hutang dan piutangnya. Sehingga, perusahaan ini masih 

berjalan dalam perihal membayar kewajiban, biaya – biaya rumah tangga seperti 

listrik, air, dan sebagainya. Pengeluaran yang tidak diimbangi dengan pemasukan 

akan membuat perusahaan ini merugi untuk tahun ini, karena tidak melakukan 

penjualan yang merupakan sumber penghasilan bagi PT. ABC yang merupakan 

perusahaan dagang. Berikut adalah posisi laporan keuangan PT. ABC tahun 2016: 

Tabel 4.3 

Laporan Keuangan PT. ABC Tahun 2016 

Kas 87.128.171Rp          Htg. Dagang -Rp                          

Bank 85.145.252Rp          

Piut. Dagang 3.306.884.695Rp     Ekuitas

Persediaan -Rp                          Modal 8.500.000.000Rp     

R/E 327.818.070-Rp        

Aset Tetap 4.675.769.312Rp     Laba Penjualan 17.254.500-Rp          

Total Aktiva 8.154.927.430Rp     Total Pasiva 8.154.927.430Rp     

Aktiva Pasiva

 

Sumber : Data diolah, 2018 
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Dari data laporan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa pos neraca 

yang berubah, yaitu kas, bank, piutang dagang, utang, dan laba berjalan yang 

merupakan aktivitas dari perusahaan selama tidak melakukan perdagangan dan 

akan dijabarkan lebih lanjut pada poin – poin berikut: 

1) Kas 

Pada laporan keuangan kas Pasca Tax Amnesty sebesar Rp104.382.671,00. 

Sedangkan, laporan keuangan tahun 2016 sebesar Rp87.128.171,00 yang 

artinya ada penurunan sebesar Rp17.254.500,00 yang digunakan untuk 

biaya operasional rumah tangga, seperti air dan listrik. 

2) Bank 

Pada laporan keuangan bank Pasca Tax Amnesty sebesar 

Rp52.643.554,00. Sedangkan, laporan keuangan tahun 2016 sebesar 

Rp85.145.252,00 yang artinya ada kenaikan sebesar Rp32.501.698,00 

yang merupakan hasil dari pelunasan piutang yang dilakukan oleh pihak 

yang mengutang pada PT. ABC dan dimasukkan langsung pada akun 

Bank. 

3) Piutang Dagang 

Pada laporan keuangan piutang dagang Pasca Tax Amnesty sebesar 

Rp3.699.357.776,00. Sedangkan, laporan keuangan tahun 2016 sebesar 

Rp3.306.884.695,00 yang artinya ada penurunan sebesar 

Rp392.473.081,00 yang merupakan pengaruh dari pelunasan piutang yang 

dilakukan oleh pihak yang mengutang pada PT. ABC. Pelunasan piutang 

sebesar Rp392.473.081,00 tersebut digunakan untuk melunasi utang 
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dagang sebesar Rp359.971.383,00 dan sisanya dimasukkan ke dalam kas 

bank sebesar Rp32.501.698,00. 

4) Utang Dagang 

Pada laporan keuangan utang dagang Pasca Tax Amnesty sebesar 

Rp359.971.383,00. Sedangkan, laporan keuangan tahun 2016 sebesar Rp0 

yang artinya semua utang yang dimiliki PT. ABC telah dilunasi 

menggunakan hasil dari pelunasan piutang. 

5) Laba Ditahan 

Pada laporan keuangan laba ditahan Pasca Tax Amnesty sebesar -

Rp370.764.442,00. Sedangkan, pada laporan keuangan tahun 2016 sebesar 

-Rp327.818.070,00 yang artinya ada kenaikan nominal sebesar 

Rp42.946.372,00 yang merupakan hasil dari laba penjualan, kemudian 

dimasukkan ke dalam laba ditahan, sehingga memberi kenaikan pada laba 

ditahan di tahun 2016. 

6) Laba Berjalan 

Pada laporan keuangan laba berjalan Pasca Tax Amnesty sebesar 

Rp42.946.372,00. Sedangkan, laporan keuangan 2016 ada penurunan yang 

drastis menjadi sebesar -Rp17.254.500,00 yang artinya perusahaan 

mengalami kerugian sebesar angka tersebut. Angka tersebut didapatkan 

dari pembayaran biaya yang digunakan untuk biaya rumah tangga, seperti 

air dan listrik. Perusahaan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dari 

kegiatan perdagangan yang merupakan sumber penghasilan dari PT. ABC, 
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sehingga dalam laporan laba rugi yang dihasilkan PT. ABC mengalami 

hasil yang rugi (negatif). 

Pada bagian bank, piutang dagang, dan utang dagang merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan sehingga setiap akunnya saling mempunyai 

perngaruh, sedangkan kas dan laba berjalan merupakan satu kesatuan juga yang 

saling bergantung satu sama lain. Laporan keuangan perusahaan ini, menunjukkan 

bahwa perusahaan sudah berhenti secara operasional untuk melakukan usaha 

perdagangannya, namun tidak dihentikan secara total, melainkan masih ada 

pergerakan keuangan untuk memenuhi kebetuhan dan melaksanakan kewajiban 

perusahaan. 

4.4 Pemeriksaan Pasca Tax Amnesty 

PT. ABC merupakan perusahaan yang masih berdiri dan tidak ditutup 

secara total. Hal ini membuat PT. ABC tetap harus melaporkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahunnya selama masih ada pergerakan 

usaha meskipun tidak menguntungkan, karena tidak ada omset yang masuk. Pada 

akhir laporan SPT 2016, PT. ABC menghadapi pemeriksaan atas aset persediaan 

yang dihilangkan. Hal ini yang menjadi faktor utama fiskus memberikan surat 

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim – tim pemeriksa untuk memeriksa data – 

data yang sebenarnya yaitu data akuntansi dan perpajakannya dengan 

menggunakan jenis pemeriksaan kantor. Dihapuskannya aset persediaan 

memunculkan kecurigaan bagi fiskus, karena ini merupakan anomali bagi sebuah 

perusahaan yang awalnya memiliki aset persediaan miliaran rupiah menjadi habis 

tanpa tersisa dalam laporan keuangan terakhir 2016. Basis yang digunakan oleh 
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pemeriksa adalah tahun 2015 sampai 2016, mengetahui bahwa PT. ABC 

mengikuti program Tax Amnesty membuat para fiskus pemeriksa tidak bisa 

melakukan pemeriksaan pada tahun – tahun sebelumnya Tax Amnesty diadakan. 

Tax Amnesty merupakan pengampunan pajak yang diberikan oleh negara atas 

pengungkapan aset yang belum dilaporkan oleh wajib pajak tanpa dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sehingga, wajib 

pajak dibebaskan dari sanksi tersebut dengan mengungkap harta dan membayar 

uang tebusan. Pada tahun 2015, PT. ABC mengikuti Tax Amnesty dengan 

membayar uang tebusan Rp2.000.000,00 (tercantum pada hal. 3) atas aset kas 

yang belum terlapor secara benar. Aset kas tersebut didapatkan dari penjualan 

barang dagang yang dilakukan secara diam – diam tidak tercatat pada faktur 

penjualan dan faktur Pajak Pertambahan Nilai. Dengan keikutsertaan program Tax 

Amnesty, PT. ABC tidak ditagih untuk membayar Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai. Menurut Undang – Undang Tax Amnesty yang tertuang 

dalam pasal 11 ayat 5, wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak 

dengan pengungkapan aset (Harta) dan sudah membayar uang tebusan 

sesuai tarifnya serta memenuhi syarat dalam ketentuan Undang – Undang 

tersebut, maka atas kewajiban wajib pajak dihapuskan dari pajak terutang 

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas aset tersebut. Sehingga, 

pada tahun 2015, fiskus tidak dapat menagih PPh dan PPN PT. ABC yang 

mengikuti program Tax Amnesty. Mengenai perihal pengungkapan aset (Harta) 

yang belum diungkapkan pada laporan SPT Tahunan terakhir bukan hanya 

berlaku pada pengungkapan yang belum dilaporkan saja, melainkan juga pada 
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pengungkapan atas ketidakberadaan aset tersebut. Ketidakberadaan aset yang 

dimaksud adalah aset yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Wajib Pajak, namun 

terlapor pada SPT Tahunan terakhir. Sehingga, Pengampunan Pajak dengan 

pengungkapan aset dapat dilakukan baik aset yang belum terlapor dan aset 

yang sudah dilaporkan untuk dikurangkan atau dihapuskan. Hal itu jelas 

merupakan arti dari pengungkapan aset, karena bagian dari pengampunan pajak 

untuk membenarkan aset (Harta) yang dimiliki oleh Wajib Pajak supaya 

pelaporannya kembali pada jalur yang benar. Apabila, pengungkapan aset hanya 

berpatok pada pengungkapan aset yang belum dilaporkan, maka akan ada 

beberapa Wajib Pajak yang tetap akan melaporkan asetnya dengan salah terus 

menerus tanpa adanya pengampunan dari pajak yang tidak memberikan keadilan 

bagi Wajib Pajak yang tidak dikecualikan dari Subjek Pengampunan Pajak yang 

tercantum dalam Undang – Undang Tax Amnesty pasal 3. 

Pada tahun 2016, sudah tidak ada lagi aset persediaan yang tersisa. 

Semua aset persediaan sudah diambil oleh pegawai – pegawai yang tidak 

bertanggung jawab. PT. ABC tidak mendapatkan pemasukan lagi dari hasil 

usahanya, hanya pengeluaran berupa biaya – biaya rumah tangga dan pelunasan 

hutang dan piutang. Kemudian fiskus menyelediki hal ini, bahwa miliaran rupiah 

aset persediaan yang habis itu merupakan potensi yang besar bagi negara apabila 

dapat ditagih Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Setidaknya, negara 

mendapatkan masukan hingga ratusan juta dari Pajak Pertambahan Nilai atas 

persediaan yang dijual itu apabila memang dijual pada tahun 2016. Namun, yang 

terjadi sesuai kondisi lapangan bahwa sisa aset persediaan yang hilang tersebut 
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merupakan kejadian murni kriminalitas yang dilakukan oleh pegawai PT. ABC, 

sehingga masalah kriminalitas tersebut merupakan pembahasan ranah hukum 

yang tidak akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Penulis hanya akan membahas 

pada aspek perpajakan saja yang merupakan inti dari pembahasan ini, supaya 

penulisan ini tetap fokus pada alur perpajakan yang tidak akan beralih pada aspek 

yang lain. Hal ini membuktikan bahwa kejadian pencurian aset pada persediaan 

oleh PT. ABC merupakan murni kejadian kriminalitas, sehingga jika ditinjau dari 

segi perpajakan, maka tidak ada lagi yang menjadi kewajiban perpajakan untuk 

membayar pajak terutang lainnya. Karena perusahaan ini, sudah tidak memiliki 

persediaan lagi untuk dilakukan proses perdagangan, yang mengakibatkan PT. 

ABC tidak mendapatkan penghasilan untuk penghitungan Pajak Penghasilan dan 

Pajak Pertambahan Nilai. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kerusakan barang 

yang sering dialami oleh perusahaan. Kerusakan barang mengakibatkan 

persediaan perusahaan menurun tidak dapat menjual barang tersebut yang artinya 

tidak dapat dihasilkan menjadi uang, sama dengan kehilangan barang yang 

mengakibatkan persediaan perusahaan menurun tidak dapat menjual barang 

tersebut untuk dihasilkan menjadi uang. Hal ini mampu membuat perusahaan 

merugi atas kerusakan atau kehilangan barang dagangannya, karena sumber 

penghasilannya dari penjualannya itu. Kerusakan barang yang menurun tersebut 

dimaklumi oleh pajak karena barang sudah tidak dapat diperjualkan, sehingga 

pajak juga harus memaklumi atas kehilangan persediaan yang tidak dapat 

diperjualkan karena fisiknya yang sudah tidak ada, terlebih lagi hal itu terjadi atas 

kasus pencurian. 
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Pajak Penghasilan dapat ditagih apabila memang pada tahun tersebut 

murni mendapatkan penghasilan sesuai objek pajak penghasilan menurut 

Ketentuan Undang – Undang Perpajakan. Hal itu juga berlaku bagi Pajak 

Pertambahan Nilai, karena PT. ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

maka sudah kewajibannya untuk menghitung penjualan dan pembelian 

menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan 

Keluaran untuk membayar PPN terutang atau lebih bayar. Kemudian, tim 

pemeriksa memeriksa kondisi lapangan yang memang ternyata PT. ABC sudah 

berhenti secara operasional sudah lama, sehingga tidak ada proses perdagangan 

lagi yang dilakukan perusahaan ini. Sehingga, PT. ABC lolos dari pemeriksaan 

kantor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memeriksa aset 

persediaan yang sebagai potensi pemasukan besar bagi kas negara dari Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

 

  


