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ABSTRAK 

Mutiara Pratiwi. 2022, Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan 
Pasal 25 Pada PT. Sarah Cell Sulawesi. Skripsi Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing 
oleh Bapak Ansyarif Khalid dan Bapak Ismail Rasulong 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi 
pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi telah sesuai 
dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. 
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT Sarah Cell Sulawesi yang 
berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-11, Kunjung Mae, Mariso, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yaitu 2 (dua) bulan dari 
bulan Agustus 2022 sampai September 2022. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil analisis pada PT Sarah Cell Sulawesi, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi terhadap pajak penghasilan 
pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi telah sesuai dengan peraturan 
perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dikarenakan 
penentuan tarif yang diterapkan perusahaan PT Sarah Cell Sulawesi telah 
menggunakan tarif 25% untuk menghitung pajak penghasilan terhutangnya. Hal 
ini tentu sejalan dengan Pasal 17 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 yang menyatakan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (b) 
menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif ini berlaku untuk 
wajib badan dan bentuk usaha tetap. 
 
 

 
Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

ABSTRACT 

Mutiara Pratiwi. 2022, Application of Accounting for Income Tax Article 25 at PT. 
Sarah Cell Sulawesi. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Ansyarif Khalid 
and Mr. Ismail Rasulong 

This study aims to determine how the application of income tax accounting (PPh) 
article 25 at PT. Sarah Cell Sulawesi has complied with the taxation regulations 
based on Law No. 36 of 2008. The location used for the research is PT Sarah Cell 
Sulawesi which is located on Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-11, Visit Mae, Mariso, 
Makassar City, South Sulawesi. The research time is 2 (two) months from August 
2022 to September 2022. The type of research used in this study is a qualitative 
descriptive method. 

Based on the results of the analysis at PT Sarah Cell Sulawesi, the authors can 
conclude that the application of accounting for income tax article 25 at PT. Sarah Cell 
Sulawesi has complied with the tax regulations based on Law No. 36 of 2008 due to 
the determination of the tariff applied by the company PT Sarah Cell Sulawesi has 
used a rate of 25% to calculate the income tax payable. This is of course in line with 
Article 17 paragraph 2 (a) of Law Number 36 of 2008 which states that the rate as 
referred to in paragraph 1 (b) will be 25% which will come into effect since the 2010 
tax year. steady business. 

 

 

 

Keywords: Application of Accounting to Income Tax Article 25. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang - undang Dasar 

1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang - undang perpajakan 

yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan pasal 25 adalah 

Undang - undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada 

umumnya undang - undang perpajakan haruslah memenuhi rasa keadilan, 

kesamaan, dan kepastian hukum. Tujuan utama pemungutan pajak adalah 

menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam 

penyedian barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi 

penghasilan. 

Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan di 

Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta 

meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak merupakan iuran rakyat 

kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan bahwa 

segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang, 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menyususn undang-undang 

perpajakan. 
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Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak 

Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan 

pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib 

pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib 

pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya 

pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak 

penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan 

ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut 

Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan), 

dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang 

merata serta pembebanan yang adil. Dengan demikian, Undang-Undang 

tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan kemudahan/efisiensi 

administrasi dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya (Herry Purwono,2010). 

Untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, Pemerintah telah membuat sistem perpajakan yang 

sederhana yaitu Self Assesment System dimana sistem ini mengharuskan 

wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak 

terhutangnya. Wajib pajak dituntut untuk dapat memahami tata cara 

perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan 

pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung 
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besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan dan sanksi apa yang akan 

diterima bila melanggar aturan perpajakan. Begitu juga untuk Wajib Pajak 

Badan. Salah satu ketentuan pajak yang berkaitan dengan pajak badan 

adalah Pajak Penghasilan yang terdapat dalam Pasal 25 (PPh Pasal 25). 

Pasal tersebut memberikan kebijakan pembayaran pajak penghasilan dengan 

cara diangsur dengan tujuan wajib pajak tidak terlalu terbebani dengan 

ketentuan pajak terutang yang harus dilunasi dalam satu tahun. 

Pelaksanaan perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang 

dituangkan dalam SPT Tahunan. Dengan cara seperti itu, tentu saja jumlah 

PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun 

pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang 

tentunya akan memberatkan perusahaan, maka dibuatlah mekanisme 

pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. 

Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 

25. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan fiskal. Karena laba rugi yang diakui berbeda 

dengan perhitungan perusahaan, maka koreksi fiskal perlu dilakukan agar 

perusahaan dapat menghitung kewajiban pembayaran pajak terutangnya. 

Besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka penting bagi perusahaan 

untuk dapat membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial dan tujuan 

fiskal. Untuk tujuan komersial perusahaan menyusun laporan keuangan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk tujuan 

fiskal perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk dapat menentukan 
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besarnya pajak penghasilan yang terhutang yang harus disetorkan ke kas 

negara.  

PT. Sarah Cell Sulawesi merupakan salah satu distributor nasional yang 

bekerjasama dengan PT. Telkomsel yang bekiprah di wilayah timur Indonesia. 

Perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan 

memiliki skill diatas rata-rata, serta teknologi mutakhir, yang membuat 

perusahaan tersebut disukai oleh masyarakat. Distributor secara umum 

diartikan sebagai orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis 

dengan membeli produk langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke 

retail/toko bisa juga langsung ke user. Perusahaan tersebut adalah 

perusahaan yang rutin membayar pajak terkhusus pajak badan, PPh Pasal 21 

dan PPh Pasal 25. 

Pada prinsipnya PT. Sarah Cell Sulawesi melakukan pembukuan yang 

salah satunya Akuntansi pajak penghasilan badannya yaitu Pajak 

Penghasilan Pasal 25, dan ternyata didalam melakukan pembukuan terdapat 

beberapa prinsip akuntansi yang secara komersial dapat pula berbeda 

dengan ketentuan perpajakan sehingga terjadi perbedaan dalam perhitungan 

besarnya laba kena pajak, mengingat perbedaan tersebut maka dapat saja 

terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan besarnya 

laba kena pajak dan hal itu akan mempengaruhi Perhitungan Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 25. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti 

untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan pajak 

penghasilan pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi, sudah sesuai dengan 

UU No. 36 Tahun 2008. Maka dari uraian diatas penulis tertarik dalam memilih 
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judul: “Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada 

PT. Sarah Cell Sulawesi”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi 

pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi telah sesuai 

dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 

2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi 

telah sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 

36 Tahun 2008. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi-

informasi tentang penerapan pph 25 UU No 36 Tahun 2008. 

2. Diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan masukan-

masukan kepada para pembaca sehingga lebih dapat memahami pajak 

penghasilan pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008, serta dapat digunakan 

sebagai bahan kajian teoritis dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis bagaimana praktek 

penerapan UU Perpajakan Pada PT. Sarah Cell Sulawesi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan 

kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai 

hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung. Untuk 

memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan 

pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya 

dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau 

tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka 

dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat 

peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan 

denda.  

Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan di 

Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta 

meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak merupakan iuran rakyat 

kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan 

bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang, 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menyususn undang-undang 

perpajakan 

6 
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Dari beberapa pengertian pajak tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Terdapat 2 fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi 

cregulerend (mengatur). 

a. Fungsi Budgetair (anggaran) Artinya pajak berfungsi sebagai salah satu 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Sebagai sumber anggaran negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, 

pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan 

lain-lain. Negara memerlukan sumber keuangan untuk membiayai 

kelangsungan hidupnya. Bagi Negara sumber utama keuangannya 

adalah pajak dan retribusi. Selain itu, Negara juga mempunyai sumber 

penerimaan lain yaitu: 
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1) Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam. 

2) Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun 

Perusahaan jawatan (Perjan). 

3) Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah 

karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Denda 

yang dimaksud adalah untuk mengurangi pelanggaran hukum. 

4) Penerimaan dari departemen yang bersifat non tax yang diterima 

atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

5) Pinjaman atau bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam 

negeri. 

b. Fungsi Cregulerend (Mengatur) artinya pajak berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi, untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. Contoh penerapannya: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas barang mewah (PPn–BM) dikenakan saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah barang tersebut 

maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut 

semakin mahal harganya. Tujuannya adalah untuk mengurangi gaya 

hidup konsumtif atas barang mewah. 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tujuannya agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi membayar pajak yang 

tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 
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3) Tarif pajak ekspor adalah 0%, tujuannya agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 

dapat memperbesar devisa Negara. 

4) Tarif pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

5) Pemberlakukan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor 

asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

Adapun jenis-jenis pajak yang berlaku menurut undang-undang indonesia 

yaitu: 

1. Berdasarkan golongannya 

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh 21). 

b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 

2. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu : 

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh 21). 

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn)  
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3. Berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya 

yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. 

b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

Daerah terdiri atas : Pajak Provinsi, contohnya yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dan Pajak 

Kabupaten/Kota, contohnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

2. Pengertian Penghasilan 

Pengertian penghasilan menurut Undang – undang No 36 tentang 

Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2008 adalah : 

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun”.  

Pengertian penghasilan dalam Undang - undang ini tidak 

memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada 

adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran 

terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-
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sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan 

pembangunan. 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemapuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan 

menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 

dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:12), penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat 

ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 

3. Pengertian Pajak Penghasilan Kena Pajak 

Undang - undang Pajak penghasilan menganut suatu konsep tentang 

pengertian penghasilan yang luas dan lengkap. Undang - undang Pajak 

Penghasilan memang tidak secara eksplisit menyatakan definisi tentang 

penghasilan bruto. Namun demikian dengan mengacu pada berbagai 

pasal, khususnya pasal 16 (tentang penentuan jumlah penghasilan kena 

Pajak), setiap aliran masuk sumber-sumber ekonomi selain yang berasal 

dari setoran (dan pengembalian) modal atau tidak secara eksplisit 

dinyatakan bukan sebagai objek pajak harus dipandang sebagai komponen 

penghasilan bruto. Dalam banyak hal, interpretasi terhadap istilah 

penghasilan bruto demikian identik dengan istilah pendapatan menurut 

konsep atau disiplin akuntansi keuangan. Oleh karena itu penentuan 

jumlah penghasilan bruto seringkali menyangkut kemampuan dalam 

membedakan antara modal dengan penghasilan dan / atau laba.  
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Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

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

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Menurut Siti Resmi (2019:88) Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam satu tahun pajak. Sedangkan Menurut Kesit (2020:3) 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan 

yang diperoleh oleh badan usaha atau kegiatan di Indonesia. Sehingga 

Pajak Panghasilan dapat diartikan Kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang 

dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan 

nama dan bentuk apapun. 

Pajak penghasilan diatur dengan UU No 7 Tahun 1983 berlaku sejak 

1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapakali mengalami 

perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU No 36 tahun 2008. Pasal 4 

ayat 1 dan 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, memuat secara rinci 

tentang berbagai macam aliran masuk sumber-sumber ekonomi yang 

termasuk kedalam kategori penghasilan bruto. Namun demikian, fakta akan 

adanya penghasilan, pendapatan, laba atau keuntungan tertentu tidak 

secara eksplisit disebut dalam pasal 4 tersebut, tidak dipandang sebagai 
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kategori penghasil bruto. Contoh penghasilan yang dikenakan Pajak 

Penghasilan adalah: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, honorarium, 

tunjangan. 

b. Laba usaha. 

c. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lain – lain. 

4. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

Penentuan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar 

perhitungan beban atau pajak penghasilan yang terhutang harus juga 

mempertimbangkan adanya penghasilan-penghasilan yang menurut 

Undang-undang Pajak dinyatakan bukan sebagai objek Pajak. Diantara 

penghasilan-penghasilan yang menurut ketentuan Undang-undang Pajak 

Penghasilan, seperti misalnya: warisan, sumbangan, hadiah. Namun 

demikian juga terdapat penghasilan-penghasilan yang menurut konsep 

akuntansi merupakan penghasilan tetapi oleh Undang-undang Pajak 

Penghasilan dinyatakan bukan sebagai objek Pajak seperti misalnya: 

penerimaan polis atau ganti kerugian dari perusahaan asuransi, iuran 

pensiun yang diterima oleh lembaga dana pensiun yang pendiriannya 

sudah disahkan oleh Menteri Keuangan.  

Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan menunjukan 

secara rinci berbagai penerimaan atau aliran masuk sumber - sumber 

ekonomi yang secara eksplisit dinyatakan tidak termasuk sebagai 

penghasilan bruto. 
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5. Pengurang Penghasilan Bruto 

Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dibagi menjadi dua 

yaitu: pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai 

biaya. Pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 

pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, 

dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang 

pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama 

masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Sedangkan pengeluaran yang 

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang 

sifatnya adalah pemakaian penghasilan (Djuanda dan Lubis, 2004:36). 

6. Tarif Pajak 

Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak 

(PKP) atau laba kena pajak. Wajib pajak harus memahami dengan benar 

pebedaan – perbedaan antara Sperlakuan akuntansi (komersial) dengan 

fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, 

segi biaya/pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat 

dibiayakan. Selain hal itu, ada perbedaan metode pencatatan/pembukuan 

antara akuntansi dan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, 

amortisasi, penilaian persediaan dan lain sebagainya. Sesuai dengan Tarif 

PPh Pasal 17 Undang – undang Nomor 36 tahun 2018, tarifini berlaku 

mulai tahun pajak 2019 (per 1 Januari 2019) antara lain: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000000,00 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 % 

Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% 

Diatas Rp. 500.000.000,00 30% 
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Tarif Tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah: 

a. Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2018 

b. Tarif tunggal 25 % untuk tahun pajak 2019 dan seterusnya. 

Pengurangan Tarif 50 % bagi Wajib Pajak Badan. Bagi sebagian 

Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang – undang Pajak 

Penghasilan (PPh) No. 36 tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 

2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak 

badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan 

sebesar Rp. 4.800.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E 

UU PPh No. 36 tahun 2008, yang berbunyi: 

a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan 

tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pasal 17 ayat (1) 

huruf b dan pasal (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. 

b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self assessment 

pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak 

perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas. 

c. Perdaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari 

Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi: 

1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat fina. 

2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final. 

3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 
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7. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana 

yang dipercaya kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan 

informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas 

dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar 

perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan 

dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus 

disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat 

dibandingkan dengan tahun sebelumya ataupun antar perusahaan sejenis. 

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input 

informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau 

calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada 

manajemen perusahaan itu sendiri. 

Menurut Kasmir (2008) mengemukakan pengertian laporan keuangan 

“laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu” Maksudnya laporan keuangan yangmenunjukkan kondisi 

perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan 

terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk 

neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan 

keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk 

kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas 

dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan 
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keuangan, dapat diketahui posisi keuangan terkini setelah menganalisis 

laporan keuangan tersebut dianalisis. Ada tiga jenis laporan keuangan 

yang sering digunakan yaitu neraca, laporan keuangan dan laporan aliran 

kas. Berikut ini akan diuraikan jenis – jenis laporan keuangan sebagai 

berikut: 

a. Neraca 

Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkas kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Dengan demikian 

neraca keuangan merupakan “snapshot” gambaran kekayaan 

perusahaan pada saat tertentu. Karena fokus pada titik tertentu, neraca 

keuangan biasanya dinyatakan neraca per tanggal tertentu untuk 

melihat bagaimana aktiva dan dana berubah seiring berlalunya waktu. 

Neraca dibagi ke dalam dua bagian: sisi kiri yang menyajikan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan yang menyajikan sumber 

dana yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Untuk setiap sisi, 

neraca disusun atau diurutkan berdasarkan likuiditas aset tersebut. 

Likuiditas yang dimaksud di sini adalah kedekatannya dengan kas. 

Karena itu kas ditempatkan pada baris pertama, kemudian piutang yang 

membutuhkan satu langkah untuk menjadi kas, ditempatkan pada baris 

kedua. Persediaan ditempatkan pada baris berikutnya karena untuk 

menjadi kas, persediaan akan berubah menjadi piutang dulu. Demikian 

juga dengan sisi kanan (passiva) neraca. Kewajiban diurutkan dari utang 

dagang sampai modal saham. Alternatif penyusunan neraca adalah 

dengan menempatkan aktiva pada bagian atas, kemudian kewajiban 

dan modal pada bagian bawah. Kemudian untuk aktiva dan 
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kewajiban/modal, item-item di susun berdasarkan item yang paling 

likuid, diikuti dengan item yang kurang likuid. Neraca keuangan 

didasarkan pada accounting identity yang pada dasarnya 

menggambarkan neraca sebagai kesamaan antara aset dengan 

kewajiban dan modal saham, sebagai berikut: 

Aktiva = Kewajiban + Modal saham 

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jumlah aset (aktiva) akan 

sama dengan kewajiban dan modal saham. Modal saham biasanya 

didefinisikan sebagai selisih sisa setelah kewajiban dikurangkan dari 

aktiva. Neraca disajikan berdasarkan blok-blok, yang terdiri dari tiga blok 

terbesar: (1) Aset (aktiva), (2) Utang, dan (3) modal saham. 

Aset bisa didefinisikan sebagai manfaat ekonomis yang akan 

diterima di masa mendatang, atau akan dikuasai oleh perusahaan 

sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Utang didefinisikan 

sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa 

mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset 

atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat 

transaksi atau kejadian di masa lalu. Modal saham merupakan sisa, 

yaitu aset dikurangi utang-utangnya. Modal saham merupakan bentuk 

kepemilikan suatu usaha. 

b. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi meringkaskan aktivitas perusahaan selama 

periode tertentu. Karena itu laporan keuangan perusahaan ditulis 

sebagai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember, yang 

berarti laporan laba rugi menyajikan ringkasan aktivitas selama satu 
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tahun. Laporan keuangan laba rugi diharapkan bisa memberikan 

informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas 

keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Tingkat 

keuntungan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. 

Risiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh 

perusahaan. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti 

yang diharapkan. Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan 

perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan 

tertentu. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, 

yang didefinisikan sebagai berikut: 

Laba = Penjualan – Biaya 

Harga pokok penjualan dipisahkan dari biaya administrasi dan 

umum agar keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Pendapatan 

sebelum bunga dan pajak merupakan pendapatan operasional yang 

langsung terkait dengan operasi perusahaan. 

c. Laporan aliran kas 

Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan karena 

dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan aliran kas 

mempunyai dua tujuan: (1) memberikan informasi mengenai 

penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, 

dan (2) memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan 

investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. 
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Dengan kata lain, laporan aliran kas ingin melihat aliran dana, yaitu 

berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya, berapa kas keluar, dan 

kemana kas tersebut keluar. Karena itu item-item dalam laporan aliran 

kas dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu: (1) aliran kas dari 

kegiatan operasional, (2) aliran kas dari kegiatan investasi dan (3) aliran 

kas dari kegiatan pendanaan. 

Adapun pihak – pihak yang memerlukan laporan keuangan, 

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk kepentingan pemilik dan 

manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan 

dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal 

perusahaan (Kasmir, 2010:18). Pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan sebagai berikut. 

1) Pemilik adalah mereka yang memiliki usaha tersebut, tercermin dari 

kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para 

pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap 

hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah: 

a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. 

b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam 

suatu periode. 

c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah 

ditetapkan. 

2) Manajemen, Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat 

merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. 
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Berikut beberapa nilai penting laporan keuangan bagi manajemen 

sebagai berikut. 

a) Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai 

dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah 

telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada 

selama ini. 

c) Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat 

menjadi dasar pengambilan keputusan di masa datang. 

3) Laporan Keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan 

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan. 

4) Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. 

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan 

adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah 

berjalan sebelumnya. Kepentingan pihak kreditor adalah: 

a) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah 

berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar 

kewajibannya. 

b) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami 

kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. 
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c) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan 

justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila 

ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan. 

5) Pemerintah, juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang 

dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen 

Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun 

dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting 

laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah: 

a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya; 

b) Untuk mengatahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari 

hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan 

terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara 

jujur dan adil. 

6) Investor, adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu 

perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk 

memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh 

pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh 

dari para investor melalui penjualan saham. Bagi investor yang ingin 

menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan 

untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara 

matang.  
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8. PPh Badan ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008 

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan 

perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder 

termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan 

kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost 

of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak 

patuh, kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax 

reform UU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada 

tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. 

Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut (Darmin Nasution, 2009) : 

a.  Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif 

PPh negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat 

meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). 

1) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% 

menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan 

menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan 

penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi 

darisebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. 
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2) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 

10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% 

tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk 

menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best 

practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan 

pengurangan tariff 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 

40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan 

dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa 

sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan 

mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi 

perusahaan. 

3) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku 

terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. 

Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong 

berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. 

Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP 

yang bergerak di UMKM. 

4) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh 

Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. 

Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP 

dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta 

memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh. 
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5) Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 

15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran 

bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang 

didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada 

penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan 

diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP. 

6) Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif 

dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. 

Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan 

untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong 

tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih 

rendah. 

b. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada 

masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan 

sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang 

penghasilan bruto. 

c.  Pengecualian dari PPh. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh 

lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan 

kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait dengan pajak penghasilan pasal 25 telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian tersebut dapat 

dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kharisma Biyan Pratama (2013) 

tentang “Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo Di Makassar”. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-

Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaaan dalam 

perhitungan pajak penghasilan. Kekurangan PPh, terutang dari laporan 

keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan 

komersial. Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. 

Raja Indo di Makassar, yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh 

pasal 29 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp. 7.220.150,- dan PPh 

pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp.601.679,17. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Encik Ike Triana (2017) tentang 

“Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan”. Hasil dari penelitian 

ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan perusahaan 

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008, hal ini terdiri dari : Cara menghitung Pajak 

Penghasilan Pasal 25. 

 

 

. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Tahun Judul penelitian Hasil Penelitian 

1. Vivi S. 
Jusuf 

2013 Penerapan 
Akuntansi 
Terhadap pajak 
Penghasilan 
Pasal 25 Pada 
PT. Sinar Pacifik 
Internusa 
Manado 

Akuntansi terhadap Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 25 
Pada PT Sinar Pacifik Internusa 
Manado sangat berperan 
penting untuk mendapatkan 
informasi yang benar dan 
lengkap tentang penghasilan 
suatu perusahaan sehingga 
dapat dikenakan pajak secara 
adil, benar, wajar dan sesuai 
kemampuan perusahaan. 
Akuntansi dalam sebuah sistem 
berupa formulir, buku catatan, 
prosedur dan alat yang 
digunakan untuk mengelolah 
data yang berhubungan dengan 
kegiatan PT. Sinar Pacifik 
Internusa yang bertujuan untuk 
menghasilkan umpan balik  

2. Eko 
Mujianto 

2013 Analisis Pajak 
Penghasilan 
Badan Pasal 25 
Pada PT. Badar 
Lugina 
Pekanbaru 

PT. Badar Lugina belum 
melaksanakan perhitungan 
pajak penghasilan 
sebagaimana yang telah diatur 
dalam Undang-undang 
perpajakan karena perusahaan 
memasukkan beberapa biaya 
yang tidak boleh dimasukkan 
sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak sesuai dengan 
peraturan perpajakan, yaitu 
biaya sumbangan, biaya 
entertainment 

3. Kharisma 
Biyan 
Pratama 

2013 Analisis 
Perhitungan PPh 
Badan Pada PT. 
Raja Indo Di 
Makassar 

Perhitungan dan pelaporan 
pajak penghasilan yang 
dilakukan perusahaan belum 
sesuai dengan Undang-Undang 
perpajakan No. 36 tahun 2008, 
dimana terdapat perbedaaan 
dalam perhitungan pajak 
penghasilan. Kekurangan PPh, 
terutang dari laporan keuangan 
fiskal lebih besar dari kewajiban 
pajak tentang laporan keuangan 
komersial. Pengaruh dari 
pelaksanaan koreksi fiskal pada 
perusahaan PT. Raja Indo di 
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Makassar, yang menunjukkan 
bahwa dalam perhitungan PPh 
pasal 29 terdapat PPh yang 
kurang bayar sebesar Rp. 
7.220.150,- dan PPh pasal 25 
terdapat PPh yang kurang 
bayar sebesar Rp.601.679,17 

4. Encik Ike 
Triana 

2017 Analisis 
Penerapan 
Perhitungan Dan 
Pelaporan Pajak 
Penghasilan 
Pasal 25 Pada 
PT. Perkebunan 
Nusantara III 
(PERSERO) 
Medan 

Perhitungan pajak penghasilan 
pasal 25 yang dilakukan 
perusahaan PT. Perkebunan 
Nusantara III (Persero) Medan 
telah sesuai dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008, hal 
ini terdiri dari : Cara menghitung 
Pajak Penghasilan Pasal 25, 
dari SPT Tahunan dan dari tata 
cara pelaporan Pajak 
Penghasilan pasal 25. 

5. Aprian 
Fauzan 
Harahap 

2018 Tata Cara 
Perhitungan 
Pajak 
Penghasilan 
Pasal 25 Pada 
PT. Supra Raga 
Transport 

PT. Supra Raga Transport telah 
memenuhi kewajibannya dalam 
manghitung dan menyetorkan 
Pajak Penghasilan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan 
tidak melakukan kesalahan 
yang melanggar peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

6 Jusufvivi 2015 Penerapan 

akuntansi 

terhadap pajak 

penghasilan 

pasal 25 pada pt 

sinar pacifik 

internusa manado 

Sebagaimana ketentuan yang 

ada, setiap perusahaan yang 

beroperasi diwajibkan 

membayar pajak, termasuk 

pajak pph pasal 25.Menjadikan 

data akuntansi sebagai dasar 

atau informasi penentuan 

besaran pajak yang dikenakan. 

Pt sinar pacifik internusa 

didalam menjalankan 

kegiatannya, turut serta dalam 

membayar pajak pph pasal 25 

yang juga menjadikan akuntansi 

sebagai acuan didalam 

menentukan besaran pajak pph 

pasal 25. 
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7 Iwan 
siswandi 

2015 Analisis 
perbandingan 
penerapan tarif 
pajak tunggal 
terhadap tarif 
pajak progressif 
atas beberapa 
lapisan 
penghasilan wajib 
pajak badan di 
indonesia 

Terdapat perbedaan konseptual 
atas perhitungan pajak, yaitu 
pada penghitungan besarnya 
pajak penghasilan pada tarif 
progresif didasarkan pada 
jumlah penghasilan/ laba kena 
pajaknya, sedangkan pada tarif 
tunggal didasarkan pada jumlah 
peredaran bruto/ omzet dan 
laba kena pajaknya 

9 Eko agi 
koraag 

2014 Analisis dan 
penerapan 
akuntansi pajak 
penghasilan 
pasal 25 uu no. 
36 tahun 2008 
pada pt. Bpr 
celebes 

Hasil penelitian menunjukkan 
besarnya pajak penghasilan 
pasal 25 tahun 2012 dan 2013 
setelah terlebih dahulu 
mengetahui besarnya pajak 
penghasilan terutang pasal 29 
tahun 2012 dan 2013. Pajak 
penghasilan terutang diperoleh 
setelah dilakukan perhitungan 
dan koreksi fiskal atas laporan 
laba-rugi tahun 2012 dan 2013 
dengan ketentuan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 

0 Muhammad 
rizky alif 

2020 Analisis 
penerapan 
perhitungan dan 
pelaporan pajak 
penghasilan 
pasal 23 dan pph 
25 pada pt. Citra 
buana indoloka 

Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pph pasal 
23 berpengaruh terhadap 
besarnya angsuran pph pasal 
25 dan sudah sesuai aturan 
yang ada, hanya saja pelaporan 
pph 25 belum tepat waktu. 

 

C. Kerangka Konsep 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Vivi S. Jusuf (2013) tentang “Penerapan 

Akuntansi Terhadap pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Sinar Pacifik 

Internusa Manado”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akuntansi terhadap 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado 

sangat berperan penting untuk mendapatkan informasi yang benar dan 
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lengkap tentang penghasilan suatu perusahaan sehingga dapat dikenakan 

pajak secara adil, benar, wajar dan sesuai kemampuan perusahaan.. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Eko Mujianto (2013) tentang “Analisis 

Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT. Badar Lugina Pekanbaru”. Hasil 

dari penelitian ini adalah PT. Badar Lugina belum melaksanakan perhitungan 

pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang 

perpajakan karena perusahaan memasukkan beberapa biaya yang tidak 

boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan 

peraturan perpajakan, yaitu biaya sumbangan, biaya entertainment. Oleh 

karena itulah kerangka konsep sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan 

No. 36 tahun 2008 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

Kerangka Konsep 

Laporan Keuangan 

PT SARAH CELL SULAWESI 

Penerapan Akuntasi PPh Pasal 25 Undang-

Undang No 36 Tahun 2008 

KESIMPULAN 
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PT. Sarah Cell Sulawesi di Makassar adalah salah satu distributor 

nasional yang bekerjasama dengan PT. Telkomsel yang bekiprah di wilayah 

timur Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten dan memiliki skill diatas rata-rata, serta teknologi mutakhir, yang 

membuat perusahaan tersebut disukai oleh masyarakat, dimana dalam 

menjalankan aktivitas usahanya perusahaan perlu melakukan penerapan 

akuntansi terhadap pajak penghasilan pasal 25 atas laporan keuangan yang 

sesuai dengan UU Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan 

koreksi fiskal Hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang 

sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2010:53) 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghitung dengan variabel yang lain”. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. 

Menurut Iskandar (2008:143) “Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat 

berupa kata atau kalimat, misalnya kepuasan pelanggan (sangat puas, puas, 

kurang puas dan sebagainya), sehingga kita tidak dapat melakukan operasi 

matematika terhadapnya”. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang 

tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada 

tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan difokuskan pada “Penerapan akuntansi terhadap pajak 

penghasilan pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi telah sesuai dengan UU 

No 36 Tahun 2008” yang objek utamanya merupakan salah satu distributor 

nasional yang bekerjasama dengan PT. TELKOMSEL yang bergerak dibidang 

telekomunikasi yaitu PT. Sarah Cell Sulawesi yang ada di Makassar. 
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C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT Sarah Cell Sulawesi 

yang berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-11, Kunjung Mae, Mariso, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

2. Waktu penelitian untuk memperoleh data, maka pengambilan data 

direncanakan pada Agustus 2022 sampai September 2022. 

 
D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur 

yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Menurut Sanusi 

2011:104) “Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek penelitiannya”. Data Sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Tahun 2018. 

 
E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari istilah tersebut 

adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan dialog secara langsung dengan responden 

untuk memperoleh informasi atau data untuk menghimpun informasi 

secara luas dan relevan mengenai tujuan penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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2. Dokumentasi 

Menurut Suharsaputra (2012:215) “Dokumentasi merupakan rekaman 

kejadian masa lalu baik yang tertulis maupun yang tercetak”. 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data 

yang diperoleh dari PT. Sarah Cell Sulawesi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam melakukan analisis data ditempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Memeriksa dokumen-dokumen/laporan keuangan yang berkaitan dengan 

Pajak Penghasilan untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) 25 yang diterapkan perusahaan. 

b. Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah 

melakukan kewajiban pembukuan. 

c. Memeriksa SPT Tahunan Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan Badan 

untuk mengetahui ketepatan waktu penyetoran, pelaporan, serta 

kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 

d. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada 

perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum tempat penelitian 

1. Sejarah Perusahaan 

PT. Sarah Cell Sulawesi merupakan perusahaan dalam bidang 

perdagangan dan jasa telekomunikasi yang meliputi kegiatan usaha 

terutama distributor dan agen penjualan voucer telkomsel. PT. Sarah Cell 

Sulawesi berkedudukan di Makassar tepatnya di jalan Samratulangi, nomor 

8-10 Wisma Kalla Lantai. 11 PT. Sarah Cell Sulawesi, didirikan 

berdasarkan akta pendirian akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 14 

tertanggal 15 November 2007 yang dibuat dihadapkan Nini Savitry, Sarjana 

Hukum Notaris Di Makassar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat 

keputusan nomor: AHU-29742. AH.01.01 tahun 2008. Akta tersebut 

mengalami perubahan dengan akta pernyataan keputusan rapat nomor 5 

tertanggal 25 April 2011. 

PT. Sarah Cell Sulawesi senantiasa menjaga hubungan yang 

harmonis dan berkesinambungan para pelanggan, melalui penyediaan 

produk dan jasa yang ditawarkan.PT. Sarah Cell Sulawesi pada saat ini 

memegang cluster Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten 

Barru, dan Kabupaten Soppeng Nilai pembelian pulsa perminggunya 

kurang lebih 5.5M untuk semua cluster yang dipegang oleh perusahaan ini. 
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2. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi dari PT. Sarah Cell Sulawesi Di Kota Makassar 

sebagai acuan untuk kedepannya adalah: 

a. Visi PT. Sarah Cell Sulawesi 

1) Pelayanan ke outlet mengenai ketersediaan produk diberbagai 

wilayah. 

2) Memberikan profit yang terdapat buat perusahaan. 

3) Menjaga hubungan dengan mitra outlet. 

b. Misi 

Menjadi perusahaan yang setiap saat bisa menjadi layanan untuk mitra 

outlet, agar outlet selalu memberikan layanan terbaik bagi pelanggan 

terutama mengenai ketersedian stock. 

3. Struktur Organisasi 

Dalam penyusunan suatu struktur organisasi merupakan langkah 

yang sangat penting sebelum kegiatan lainnya dilaksanakan. Karena dalam 

kenyataan bahwa tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai. Dengan 

adanya struktur organisasi akan kelihatan lebih jelas dalam hal pembagian 

tugas dan tanggung jawab. Sehingga memudahkan untuk mengarahkan 

dan mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan 

terlebih dahulu. Perusahaan PT. Sarah Cell Sulawesi Di Kota Makassar. 

Setiap perusahaan idealnya mempunyai struktur organisasi formal 

dimana didalamnnya terlibat orang-orang serta sumber-sumber untuk 

melaksanakan rencana dan mencapai tujuan secara keseluruhan. Adapun 

struktur organisasi PT. Sarah Cell Sulawesi Di Kota Makassar dapat dilihat 

melalui gambar berikut: 



37 
 

 
 

 

 

 

GAMBAR 4.1 

Struktur Organisasi PT. Sarah Cell Sulawesi 
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Untuk lebih lengkapnya penulis menguraikan gambaran umum dari 

bagian-bagian kerja pada PT. Sarah Cell Sulawesi Di Kota Makassar dan 

tugas-tugasnya adalah seperti berikut ini: 

1. FA & HRD Management 

a. Supporting terhadap penggunaan budget BPAD Cluster. 

b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi penggunaan BPAD. 

c. Membuat laporan-laporan keuangan beserta dokumen terhadap 

penggunaan budget BPAD kepada Telkomsel. 

d. Koordinasi dengan FA Branch terkait juklak penggunaan BPAD. 

e. Melakukan rekonsiliasi penerimaan baik secara tunai maupun non 

tunai dari seluruh fungsi terkait termasuk penjualan produk. 

f. Melakukan penyetoran terhadap penerimaan tunai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

g. Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen keuangan serta 

melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan atau 

kewenangan yang berlaku. 

h. Melakukan verifikasi, perhitungan dan pencatatan atas perpajakan 

yang timbul dari kantor pusat maupun unit kerja lainnya. 

2. Inventory 

a. Melakukan pengawasan pencatatan inventory produk sesuai dengan 

status produk. 

b. Melakukan pengawasan aliran product. 

c. Melakukan audit stock opname untuk memastikan akurasi pencatatan 

inventory dengan jumlah fisik product yang ada digedung 

penyimpangan. 
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d. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait dalam rangka 

penghapus buku kedaluarsa termasuk produk kadaluarsa (product 

expired). 

e. Melakukan distribusi terhadap terhadap voucher fisik dan Mkios atas 

dasar rencana yang telah disusun dan diajukan oleh unit terkait. 

4. Human Resource Dept 

a. Perencanaan pemenuhan kebutuhan karyawan mulai dari proses 

perekrutan, training sehingga karyawan dapat berkontribusi secara 

maksimal untuk kemajuan perusahaan. 

b. Melakukan mapping terhadap performasi karyawan dengan 

melakukan koordinasi terhadap pimpinan unit terkait. 

c. Memberikan motivasi termasuk penyuluhan (conseling) kepada 

karyawan agar dapat memberikan performasi kerja yang maksimal. 

d. Mengelola mutasi dan rotasi karyawan. 

e. Menyusun program pelatihan karyawan agar sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan perusahaan. 

5. Accounting 

a. Melakukan dan memeriksa proses pencatatan akuntansi terhadap 

seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pelaoporan 

keuangan. 

b. Mengelola rekonsiliasi dan konsolidasi antar kas dan rekening di 

kantor cabang, sub cabang maupun eceran. 

c. Malakukan rekonsolidasi seluruh koleksi (collection) perusahaan 

dengan bank statement di cluster. 
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d. Mengelola dan memastikan transaksi perpajakan di wilayah kerja 

Finance dan Administration. 

e. Memastikan penerapan tarif pajak yang digunakan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Marketing, Community dan Device Management 

a. Memastikan pencapaian target penjualan (sales), basis pelanggan 

(customer base), rechange dan revenue di wilayah kerjanya masing-

masing. 

b. Membuat strategi pencapaian target sales untuk meningkatkan 

Customer base diwilayah kerja. 

c. Membuat program untuk peningkatan rechange dan revenue 

diwilayah kerja. 

d. Berkoordinasi dengan Telkomsel (branch dan Mcd regional). 

e. Melakukan analisa terhadap performasi berikut potensi wilayah kerja. 

7. Marketing & Event Management 

a. Melakukan inteligensi pasar (market intelligence) untuk menangkap 

dan memahami inisiatif kompetitor di wilayah kerjanya berupa survei 

kepasar. 

b. Melakukan analisa kondisi pasar sebagai dasar rekomendasi 

pembentukan task for sales diwilayah kerjanya masing-masing. 

c. Melakukan perencanaan kegiatan promosi dan event diwilayah 

kerjanya masing-masing. 

d. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kegiatan promosi secara 

periodik. 
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e. Melakukan kontrol atas eksekusi promosi berkoordinasi dengan 

fungsi terkait di wilayah kerjanya. 

8. Sales Broadband & Device Management 

a. Melakukan analisa data pengguna blackberry, VAS & Digital service 

(Telkomsel Flash, Blackberry, Etc) untuk mengidentifikasi potensi 

pengguna new business service. 

b. Memberikan rekomendasi terkait dengan pengembangan product. 

c. Merencanakan program sales broadband, dengan Mitra IT Channel. 

9. Sales & Retail Management 

a. Melakukan analisa penjualan untuk mengidentifikasi potensi market 

di wilayah kerja. 

b. Melakukan pemantauan terhadap sales share dan recharge share di 

outlet. 

c. Menciptakan advokasi outlet terhadap produk telkomsel. 

10. Sales Community Management 

a. Melakukan pengelolaan dan updating data profile Community dan 

segmented cutomer yang berada di wilayah kerjanya. 

b. Melakukan analisa kebutuhan content program yang spesifik untuk 

customer dan segmented cutomer setempat. 

11. Chaneling dan Distribution Planning Reporting Management 

a. Melakukan analisa perencanaan bulanan, 3 bulanan dan tahunan 

atas kebutuhan product prepaid, voucher dan bunding berdasarkan 

rekomendasi dari marketing, community dan device Management. 

b. Memantau ketersediaan product siap jual sesuai dengan targer sales. 
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c. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan dukungan product 

perdana siap di jual bekerja sama dengan fungsi terkait lainnya. 

d. Membuat rencana sales sesuai kemampuan belanja outlet telco dan 

non telco beserta dengan sub distributor. 

12. KPI Performance & ICT Support 

a. Mengkompulasi performance Mitra AD berdasarkan laporan dari 

Telkomsel, kinerja penjualan dan pelayanan. 

b. Melakukan analisa terkait pencapaian performansi Mitra dengan 

koordinasi ke fungsi terkait. 

c. Optimalisasi aplikasi yang berkait dengan monitoring performansi 

mitra. 

13. Distribution Planning 

a. Melakukan perencanaan distribusu atas kebutuhan product voucher. 

b. Melakukan koordinasi dengan marketing. 

c. Melakukan Koordinasi dengan Branch dan sub branch. 

14. SFA 

a. Menyusun target penjualan. 

b. Monitoring kunjungan dan distribusi product ke outlet sesuai dengan 

rute yang telah ditentukan. 

15. Operation Management 

a. Melakukan pengawasan di level operasional demi tercapainya target 

sales. 

b. Memastikan ketersediaan untuk mendukung aktivitas marketing di 

wilayah kerja. 
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c. Memastikan material promosi terdistribusi dengan baik diwilayah 

kerja. 

16. Sales Operation dan Retail 

a. Melakukan kegiatan penjualan. 

b. Melakukan perencanaan. 

c. Melakukan kegiatan branding outlet bagi seluruh outlet yang berada 

diwilayah kerja. 

17. Treasury 

a. Mengelola seluruh kegiatan treesury di wilayah kerjanya. 

b. Mengkoordinir serta melakukan kompulasi cashflow sesuai wilayah 

kerjanya masing-masing. 

c. Membuat laporan kompulasi atas seluruh transaksi di bank. 

18. Customer Service & Call Center 

a. Menerima keluhan informasi dan permintaan dari Oulet maupun 

pelanggan terkait produk, Mkios maupun produl lainnya. 

b. Melakukan penjualan produk serta memberikan informasi terkait 

layanan purna jual. 

19. Cashier 

a. Memastikan cashflow penerimaan kas berjalan dengan baik. 

b. Melakukan rekap harian arus kas penerimaan dan pengeluaran. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Laporan Laba Rugi PT Sarah Cell Sulawesi 

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.  

Tabel 4.1 Laporan laba rugi PT Sarah Cell Sulawesi 

2018 

 

Nama Akun  

Pendapatan & Beban Operasional  

Pendapatan Penjualan 8.053.929.910 

Beban penjualan (3.005.787.940) 

Pendapatan neto 5.048.141.970 

Pendapatan Lainnya 1.020.889.620 

Jumlah pendapatan 6.069.031.590 

Beban Operasional Beban penyisihan 47.210.538 

Beban penyisihan kerugian penempatan (RAB) 
 

1.145.247.670 

Jumlah Beban Operasional (3.579.626.740) 

Laba (Rugi) 2.417.404.850 

Pendapatan/(Beban)  

Non Operasional Pendapatan Non Operasional 
 

515.000 

Beban Non Operasional (41.879.958) 

Jumlah Pendapatan/  

Beban Non Operasional (41.364.958) 

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 
 

2.430.039.892 

Sumber: Internal Perusahaan 2019 
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Laporan diatas merupakan laporan perhitungan laba-rugi PT Sarah 

Cell Sulawesi sebelum dilakukan koreksi fiscal pada 31 Desember 2018. 

Data tersebut menunjukkan penjualan yang dihasilkan sebesar Rp 

8.053.929.910, Setelah dikurangi dengan beban penjualan sebesar Rp 

3.005.787.940, sehingga pendapatan neto sebesar Rp 5.048.141.970, 

setelah itu ditambah dengan pendapatan lainnya sebesar Rp 

1.020.889.620, sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp 6.069.031.590, 

setelah itu dikurangi jumlah beban operasional sebesar Rp3.579.626.740,-

maka diperoleh laba operasional sebesar Rp 2.471.404.850,-. Kemudian 

dikurangi dengan pendapatan/beban non operasional sebesar Rp 

41.364.958, maka laba/rugi sebelum pajak penghasilan setelah 

dijumlahkan diperoleh Rp 2.430.039.892. 

Laporan laba/rugi tersebut menunjukkan keseimbangan antara 

Pendapatan dan Beban yang dimiliki PT Sarah Cell Sulawesi periode 31 

sehingga laba yang diperoleh dalam tahun berjalan sebesar Rp 

2.430.039.892, Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 2.430.039.892, dan 

Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang PT Sarah Cell Sulawesi tersebut 

sesuai dengan pasal 31(e) UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto 

sampai dengan Rp 50.000.000.000, mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas 

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 

4.800.000.000,-.  
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2. Penerapan Akuntansi Pada Pajak Penghasilan Pasal 25 

a. Ketentuan dalam PPh Pasal 25 

Secara umum yang mendasari penerapan tarif progresif adalah 

Tarif PPh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana 

dalam tarif progresif ada beberapa lapisan tarif yang dikenakan sesuai 

dengan besarnya laba kena pajak.  

Tabel 4.2 TARIF PROGRESIF PPH WP BADAN DAN BUT 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000000,00 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 % 

Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% 

Diatas Rp. 500.000.000,00 30% 

Sumber: PPh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Sedangkan tarif yang berlaku menurut Tarif PPh Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang memiliki peredaran bruto 

sampai dengan Rp.50.000.000.000,- per tahunnya mendapatkan 

fasilitas pengurangan tarif sampai dengan sebesar 5%, peredaran bruto 

diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00,- per tahunnya 

mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sampai dengan sebesar 15%, 

peredaran bruto diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00,- per 

tahunnya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sampai dengan 

sebesar 25%, peredaran diatas Rp. 500.000.000,00,- per tahunnya 

mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sampai dengan sebesar 30%. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada penghitungan besarnya 

pajak penghasilan pada tarif progresif didasarkan pada jumlah 

Penghasilan/ Laba kena pajaknya. Jadi dalam hal ini terdapat 

perbedaan yang mendasar dalam menentukan besarnya pajak 

penghasilan. 
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b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25) 

Pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan mengalikan 

tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan 

pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan 

penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan untuk 

menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang. Besarnya 

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan yang 

dikenai pajak bersifat final, penghasilan yang dikenai pajak penghasilan 

tidak bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 

Sedangkan biaya yang dimaksud adalah biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Adapun mekanisme 

perhitungannya sebagai berikut: 

1) Pajak Penghasilan tahun 2018 

a) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas (4.800.000.000: 9.074.819.530) x 

2.430.039.892 = Rp 1.285.335.592 

b) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

tidak memperoleh fasilitas 2.430.039.892 – 1.285.335.592  

= Rp 1.144.704.300 

2) Taksiran Pajak Penghasilan (50% x 25% x 1.285.335.592) + (25% x 

1.144.704.300) = 160.666.949 + 286.176.075 = Rp 446.843.024. 
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Dari data diatas digambarkan bahwa persentase pajak 

penghasilan terhadap laba kena pajak atas peredaran bruto sampai 

dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan 

tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pasal 17 ayat (1) 

huruf b dan pasal (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Jumlah 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 

memperoleh fasilitas 2.430.039.892 – 1.285.335.592 = Rp 

1.144.704.300. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan 

Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Fasilitas yang 

dimaksudkan disini adalah pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari 

tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar 28 %. - 

sedangkan pada tarif tunggal hanya dikenakan 1 tarif yaitu (50% x 25% 

x 1.285.335.592) + (25% x 1.144.704.300) = 160.666.949 + 286.176.075 

= Rp 446.843.024. 

c. Jurnal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Ke Kas Negara 

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan 

yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun 

pajak berjalan.  Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, PPh pasal 

25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan 

terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh 

wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Pada akhir tahun pajak, 

angsuran PPh pasal 25 dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang 

terutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya wajib pajak   diharuskan 

untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti yang diatur dalam 
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pasal 25 UU pajak penghasilan, tujuan angsuran tersebut adalah agar 

wajib pajak tidak terlalu besar terutang penghasilan pada akhir tahun 

pajak. PT Sarah Cell Sulawesi membayar angsuran PPh pasal 25 

sebesar Rp. 446.843.024, - ke kas Negara. Jurnal pencatatan 

pembayaran adalah sebagai berikut 

Tabel 4.3 PT Sarah Cell Sulawesi 
Jurnal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Ke Kas Negara 

 

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp) 

   PPh 25  446.843.024  

                         Kas  446.843.024 

Sumber data PT Sarah Cell Sulawesi 

b. Perhitungan dan Pelaporan Angsuran PPh Pasal 25 

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus 

dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak 

berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang - Undang 

No.36 Tahun 2008. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri 

dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar 

pajak terhutang. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut juga 

dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh 

penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak. 

Tabel 4.4 PT Sarah Cell Sulawesi 

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2018 

Uraian Rupiah (Rp) 

PPh yang harus dibayar sendiri 446.843.024 

PPh Pasal 25 tahun 2018 (446.843.024 ÷ 12) 37.236.918 

Sumber data olahan 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31 E ayat (1), “Wajib Pajak 

badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas 

berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 

bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah)”. Maka PT Sarah Cell Sulawesi sebagai perusahaan yang 

peredaran usahanya lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 

tersebut.  Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 Penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 dilakukan oleh PT Sarah Cell Sulawesi 

menggunakan sistem penyetoran pajak berbasis online e-Billing dimana 

sistem pembayaran pajak online dengan melakukan create kode billing 

(ID billing) terlebih dahulu. 

Proses yang dilakukan PT Sarah Cell Sulawesi adalah dengan 

melakukan login pada layanan e-Billing dengan menggunakan user ID 

dan PIN yang dikirimkan lewat email, selanjutnya mengisi data-data 

yang diperlukan, seperti yang dilakukan ketika mengisi SSP secara 

manual kemudian terbitlah kode billing dan kode billing tersebut lalu 

dicetak. Setelah memperoleh kode billing, penyetoran atau pembayaran 

dapat dilakukan di Bank Persepsi.  
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Tabel 4.5 Penyetoran Angsuran PPh 25 PT Sarah Cell Sulawesi 

Tahun 2018 

No. Masa Pajak Jumlah PPh Terutang Disetor 

1.  Januari  37.236.918 

2.  Februari  37.236.918 

3.  Maret  37.236.918 

4.  April  37.236.918 

5.  Mei  37.236.918 

6.  Juni  37.236.918 

7.  Juli  37.236.918 

8.  Agustus  37.236.918 

9.  September  37.236.918 

10.  Oktober  37.236.918 

11.  Nopember  37.236.918  

12.  Desember  37.236.918 

Total PPh terutang 1 tahun pajak  446.843.024 

Sumber: PT Sarah Cell Sulawesi 

Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang PT Sarah Cell Sulawesi 

untuk tahun 2018, sebesar Rp 446.843.024 dengan angsuran PPh 

Pasal 25 terutang sebesar Rp 37.236.918 setiap bulannya. Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral 

Pajak Nomor 22/PJ/2008, “penyetoran angsuran PPh Pasal 25 oleh 

Wajib Pajak yang disetor di Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi 

atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara Online, 

SSP-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah 

disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan 



52 
 

 
 

tanggal validasi yang tercantum pada SSP tersebut”. Sebagaimana 

Peraturan DJP tersebut PT Sarah Cell Sulawesi tidak perlu lagi 

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

karena penyetoran angsuran PPh Pasal 25 pada PT Sarah Cell 

Sulawesi dilakukan dengan sistem online yaitu dengan menggunakan 

layanan e-Billing yang SSP-nya telah mendapat validasi dengan Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).  

Adapun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 yang masih harus 

disampaikan ke KPP menurut peraturan DJP diantaranya, “untuk PPh 

Masa Pasal 25 yang nihil atau dalam bentuk mata uang selain rupiah 

atau juga pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan dengan tidak 

menggunakan sistem online”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dalam melaporkan SPT PPh Badan pada PT Sarah Cell 

Sulawesi untuk tahun 2018 telah sesuai dengan batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan, yaitu paling lama 4 (empat) bulan setelah 

akhir tahun pajak. 

d. Kemungkinan Terjadinya Lebih Bayar Akibat Perubahan Tarif Pajak 

Dengan adanya penerapan tarif tunggal dalam penghitungan pajak 

penghasilan maka akan timbul permasalahan dalam hal menghitung 

angsuran PPh Pasal 25. Khususnya untuk angsuran tahun pajak 2018 

yang mulai berlaku untuk masa April 2018, jika penghitungan angsuran 

PPh Pasal 25 masih sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 25 

UU PPh, maka dapat dipastikan akan terjadi lebihan setor pada SPT 

Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2018, kecuali Wajib Pajak 

mengalami kenaikan laba yang sangat signifikan. Dengan kondisi 
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ekonomi saat ini yang terus memburuk sangat jarang terjadi kenaikan 

laba yang sangat tinggi, yang ada adalah terjadi penurunan laba. 

Menurut wawancara bersama dengan ibu Ria Hadi bagian 

keuangan mengenai penerapan tarif tunggal dalam penghitungan pajak 

penghasilan biasanya akan timbul permasalahan dalam hal menghitung 

angsuran PPh Pasal 25, ibu Ria Hadi mengatakan bahwa untuk 

menghindari terjadinya masalah tersebut Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

10/PJ/2009 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 

25 dalam Tahun 2009 bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan 

Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha, yang diterbitkan tanggal 11 

Februari 2009. Namun demikian pengurangan angsuran sebesar 25% 

sesuai dengan PER-10/PJ/2009 belum dapat menghindarkan terjadi 

kelebihan bayar akibat adanya penurunan tarif sebesar 2% jika 

dibandingkan tarif tertinggi progresif, khususnya bagi Wajib Pajak badan 

dengan peredaran bruto diatas Rp.50.000.000.000,-. Hal ini jelas 

memungkinkan terjadinya lebih bayar yang berakhir pada proses 

restitusi pajak dan harus diawali dengan pemeriksaan pajak yang 

cenderung dihindari sedemikian rupa oleh WP. 

Adapun pengurangan yang dapat diberikan adalah sampai dengan 

25% untuk masa pajak Januari sampai Juni 2019 yang besarnya 

dihitung dari besarnya PPh Ps 25 bulan Desember tahun 2018 (yang 

seharusnya dibayar di bulan Desember 2018). Dan apabila WP sudah 

menyampaikan SPT Tahunan 2018, maka besarnya pengurangan 

dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh 2018. 
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C. Pembahasan 

Berikut ini disajikan data pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada PT 

Sarah Cell Sulawesi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018. 

PT Sarah Cell Sulawesi pada tahun 2018 besar peredaran bruto adalah 

sebesar Rp 8.053.929.910. (Lebih dari Rp 4.800.000.000 yang berdasarkan 

pasal 17 ayat (1) huruf b. UU PPh tidak mendapatkan fasilitas pengurangan 

tariff pajak untuk wajib pajak bandan). PT Sarah Cell Sulawesi mendapat laba 

sebesar Rp 2.430.039.892. maka berdasarkan data keuangan ini untuk 

menghitung pajak penghasilan yang terutang (PPh terutang) adalah: 

1. Pajak Penghasilan tahun 2018 

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas (4.800.000.000: 9.074.819.530) x 

2.430.039.892 = Rp 1.285.335.592 

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

tidak memperoleh fasilitas 2.430.039.892 – 1.285.335.592  

= Rp 1.144.704.300 

2. Taksiran Pajak Penghasilan (50% x 25% x 1.285.335.592) + (25% x 

1.144.704.300) = 160.666.949 + 286.176.075 = Rp 446.843.024. 

3. Jurnal pembayaran pajak ke kas negara 

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp) 

   PPh 25  446.843.024  

                         Kas  446.843.024 

Sumber: PT Sarah Cell Sulawesi 
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4. Laporan Laba Rugi tahun 2018 

Nama Akun  

Pendapatan & Beban Operasional  

Pendapatan Penjualan 8.053.929.910 
Beban penjualan (3.005.787.940) 
Pendapatan neto 5.048.141.970 
Pendapatan Lainnya 1.020.889.620 

Jumlah pendapatan 6.069.031.590 

Beban Operasional Beban penyisihan 47.210.538 

Beban penyisihan kerugian penempatan (RAB) 
 

1.145.247.670 
Jumlah Beban Operasional (3.579.626.740) 
Laba (Rugi) 2.417.404.850 
Pendapatan/(Beban)  

Non Operasional Pendapatan Non Operasional 
 

515.000 
Beban Non Operasional (41.879.958) 
Jumlah Pendapatan/  
Beban Non Operasional (41.364.958) 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 2.430.039.892 

Pajak Penghasilan (446.843.024) 
Laba (Rugi) Sesudah Pajak  1.983.196.868 

Sumber PT Sarah Cell Sulawesi 

Berdasarkan perhitungan di atas Pajak Penghasilan Pasal 25 

terutang PT Sarah Cell Sulawesi untuk tahun 2018, sebesar Rp 

446.843.024 dengan angsuran PPh Pasal 25 terutang sebesar Rp 

37.236.918 setiap bulannya. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT 

Sarah Cell Sulawesi berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor 22/PJ/2008, “penyetoran angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak 

yang disetor di Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos 

Persepsi dengan sistem pembayaran secara Online, SSP-nya telah 

mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), 

maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan/dilaporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum 

pada SSP tersebut. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 

terhadap pajak penghasilan pasal 25 pada Pt. Sarah Cell Sulawesi dalam 

perhitungan pajak penghasilan badan telah sesuai dengan peraturan 

perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dikarenakan 

penentuan tarif yang diterapkan perusahaan PT Sarah Cell Sulawesi telah 

menggunakan tarif 25% untuk menghitung pajak penghasilan 

terhutangnya. Hal ini tentu sejalan dengan Pasal 17 ayat 2 (a) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tarif sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 (b) menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 

pajak 2010. Tarif ini berlaku untuk wajib badan dan bentuk usaha tetap.  

Hasil penelian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vivi S. 

Jusuf tahun 2013 yang berjudul “Penerapan Akuntansi Terhadap pajak 

Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado” yang 

menyatakan bahwa PT Sinar Pacifik Internusa didalam menjalankan 

kegiatannya, turut serta dalam membayar pajak PPh pasal 25 yang juga 

menjadikan akuntansi sebagai acuan didalam menentukan besaran pajak 

PPh pasal 25. Berdasarkan Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 

Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang 

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak 

yang lalu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada PT Sarah Cell Sulawesi, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi terhadap 

pajak penghasilan pasal 25 pada PT. Sarah Cell Sulawesi telah sesuai 

dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 

2008 dikarenakan penentuan tarif yang diterapkan perusahaan PT Sarah Cell 

Sulawesi telah menggunakan tarif 25% untuk menghitung pajak penghasilan 

terhutangnya. Hal ini tentu sejalan dengan Pasal 17 ayat 2 (a) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tarif sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 (b) menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 

2010. Tarif ini berlaku untuk wajib badan dan bentuk usaha tetap. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian di PT 

Sarah Cell Sulawesi, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis, 

yaitu; 

1. PT Sarah Cell Sulawesi harus lebih hati-hati dalam melakukan koreksi 

fiskal, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal koreksi fiskal. Contohnya 

Pajak Penghasilan tidak biasa dibebankan tetapi oleh perusahaan masih di 

jadikan beban. 

2. PT Sarah Cell Sulawesi dalam menetapkan biaya dalam hal akuntansi 

pajak penghasilan haruslah didukung oleh syarat-syarat pengeluaran yang 
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benar-benar diakui sebagai beban dalam akuntansi fiskal. Contohnya faktur 

pajak, bon, kuitansi dan bukti pembayaran lain yang sah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di badan 

usaha yang berbeda untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi 

pajak penghasilan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 

sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan peraturan 

perpajakan yang berlaku saat ini. 
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