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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi tentang laba (earnings) mempunyai peran sangat penting 

bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan 

eksternal perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan 

keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada 

manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan 

besarnya pengenaan pajak. Selain itu, dipandang dari sudut pandang 

kebijakan, kebijakan perpajakan harus dapat merangsang investasi dari 

berbagai sektor, karena pertumbuhan investasi berarti tumbuhnya potensi 

pemasukan pajak, sehingga pendapatan dari sektor pajak jumlahnya relatif 

lebih stabil. 

Laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberi informasi 

bagi (calon) investor dan (calon) kreditur guna mengambil keputusan yang 

terkait dengan investasi dana mereka. Diharapkan laporan keuangan mampu 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi riil 

perusahaan. 

Wajib pajak sebelum menghitung jumlah pajak terutang harus 

menyelenggarakan pembukuan terlebih dahulu. Apabila tidak mampu maka 

harus melakukan pencatatan sesuai norma penghitungan yang berlaku. Pada 

dasarnya metode pembukuan dalam perpajakan adalah metode akrual dan 



 2

metode kas. Metode kas adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 

biaya didasarkan pada saat diperoleh atau pada saat terutang. Metode akrual 

adalah metode perhitungan atas dasar penghasilan yang diterima dan biaya 

yang dibayar tunai. 

Pembukuan dalam perpajakan merupakan proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya. 

Tujuan utama penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung pajak 

yang terutang setiap  tahun. 

Sistem pembukuan dalam perpajakan yang biasa digunakan adalah 

Sistem Self Assessment yaitu masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan 

dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Salah 

satu bentuk tanggung jawab wajib pajak tersebut adalah penyelenggaraan 

pembukuan kegiatan usaha (perusahaan) milik wajib pajak. 

Akuntansi dan pajak memiliki perbedaan kepentingan. Laporan 

keuangan dari akuntansi ditujukan ke berbagai pihak seperti investor, kreditur, 

manajer dan karyawan untuk menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dari perpajakan ditujukan 

pada pemerintah untuk menentukan pajak terutang. Akuntansi dan pajak juga 

memiliki perbedaan peraturan, akuntansi sesuai prinsip akuntansi berterima 

umum atau standar akuntansi keuangan, sedangkan pajak sesuai ketentuan 

perpajakan. 
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Laba akuntansi yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya 

merupakan laba yang didapat atau rugi yang diderita. Laba fiskal yaitu 

laporan yang menggambarkan hasil usaha wajib pajak dalam satu tahun pajak 

yang disusun dari pembukuan wajib pajak. 

Untuk mengetahui seberapa besar laba usaha yang terkena pajak, 

perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung dari laporan akuntansi 

karena ada perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yaitu laba kotor 

dikurangi biaya-biaya dengan laba fiskal yaitu laba kotor dikurangi 

pengeluaran yang boleh dikurangkan dari laba. 

Manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap 

tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip 

akuntansi berterima umum (PABU) dan pelaporan pajak berdasarkan 

peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak  (taxable 

income) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba 

fiskal dihitung berdasarkan metoda akuntansi yang menjadi dasar perhitungan 

laba akuntansi, yaitu metoda akrual, sehingga perusahaan tidak perlu 

melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, 

karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal 

untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan  penyesuaian-

penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak. 

Rekonsiliasi fiskal pada akhir periode pembukuan menyebabkan 

terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara 
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PABU dan peraturan pajak (UU Perpajakan). Penyebab perbedaan tersebut 

secara umum dikelompokkan kedalam perbedaan permanen (permanent 

differences) dan perbedaan sementara atau waktu  (temporary or timing 

differences). Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan 

dalam salah satu ukuran laba, tetapi tidak pernah dimasukkan dalam ukuran 

laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam  ukuran laba 

akuntansi, maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan 

sebaliknya. 

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi 

dan laba fiskal, penelitian ini hanya memfokuskan pada perbedaan permanen 

sesuai dengan model penelitian Indah (2004), karena hanya mengutamakan 

pengaruh pada periode terjadinya saja. Penelitian ini tidak menggunakan 

perbedaan temporer dan permanen dalam analisis utama karena perbedaan 

temporer mempengaruhi periode terjadinya saja serta mengindikasikan 

kualitas laba yang dihubungkan dengan proses akrual, selain itu perbedaan 

temporer dapat menimbulkan konsekuensi adanya penambahan atau 

pengurangan jumlah  pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan permanen 

tidak dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau 

dikurangkan di masa depan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti berkeinginan untuk 

menganalisis laba akuntansi dan laba fiskal dalam perhitungan laba kena 

pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: 
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ANALISIS LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL DALAM 

PERHITUNGAN LABA KENA PAJAK STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK JAKARTA 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka pokok masalah yang 

akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan laba 

akutansi dan laba fiskal dalam perhitungan laba kena pajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sangat penting untuk mengarahkan penelitian pada 

objek tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbedaan laba akutansi dan laba fiskal dalam perhitungan laba kena pajak. 

 

D. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

menerapkan kebijakan perpajakan secara bener dan konsisten dalam 

pelaksanaan kewajiban pembukuan sehingga dapat membuat laporan 

keuangan baik komersial atau fiskal sesuai peraturan yang berlaku. 
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2. Bagi peneliti, memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan mengetahui permasalahan akutansi 

dalam perusahaan. 

3. Bagi pembaca, dapat memperoleh informasi tentang perbedaan antara laba 

akutansi dengan laba fiskal dan mengetahui perlakuan yang tepat untuk 

menyesuaikannya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah 

maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang maslah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pengertian dan tujuan laporan keuangan, pengertian 

laba, metode pembukuan menurut akuntansi dan metode 

pembukuan menurut perpajakan, dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi populasi dan sampel,data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variabel dan metode analisa data. 
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BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini barisi analisis laporan laba rugi akuntansi dengan laporan 

laba rugi fiskal untuk menganalisis laba akuntansi dan laba fiskal 

dalam perhitungan laba kena pajak serta mengetahui perlakuan 

akuntansi yang tepat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan pada bab- 

bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang berhubungan 

dengan kesimpulan. 

 


