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Abstrak

PT Karsa Bangkir Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan
eceran suku cadang dan aksesoris mobil yang memiliki visi menjadi supplier
komponen otomatif kelas dunia, sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia
dengan didukung kemampuan engineering yang handal.Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Akuntansi
Pajak Penghasilan pada PT Karsa Bangkit Mandiri.
Untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dibayarkan peneliti melakukan
penelitian dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017.Metode dan objek
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif yaitu suatu
metode analisa dengan mengumpulkan data, disusun, dan diinterprestasikan
dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah
yang berkaitan dengan skripsi yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu PT Karsa
Bangkit Mandiri.
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan
Badan yang terutang untuk PT Karsa Bangkit Mandiri pada tahun 2012 adalah sebesar
Rp 552.250,- tahun 2013 adalah sebesar Rp 426.125,- yang dihitung berdasarkan tarif
yang berlaku sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 31E UU No.36 tahun 2008.
Sementara pajak tahun 2014 adalah sebesar Rp 894.868,- tahun 2015 adalah sebesar
Rp 118.791,- dan tahun 2016 adalah sebesar Rp 277.413,- yang dihitung berdasarkan
tarif 1% dari peredaran bruto yaitu menurut PP No.46 tahun 2013, Dari hasil
penelitian ini peneliti dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian yaitu
bahwa laporan keuangan PT Karsa Bangkit Mandiri telah sesuai penyetoran,
pelaporan pajaknya dengan perhitungannya menurut akuntansi dan Undang-undang
yang berlaku.
Keywords: Pajak Penghasilan Badan

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia usaha sangat pesat dewasa ini sangat mempengaruhi
aktivitas suatu perusahaan dalam mencapai tujuan usahanya. Tujuan perusahaan
pada umumnya adalah mendapatkan laba yang maksimal untuk
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Semakin besar laba yang
diperoleh perusahaan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) bertambah
dan secara otomatis berpengaruh pula pada besarnya pajak yang harus
dibayarkan oleh perusahaan.
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Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No.28 tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa Wajib Pajak
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan Wajib Pajak
Badan di Indonesia, wajib pajak harus dapat menghitung Penghasilan Kena
Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak. Sesuai dengan prinsip Self Assesment yang
berlaku di Indonesia, wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, menyetor
dan melaporkan pajak terutangnya. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban
perpajakannya yaitu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan. SPT Tahunan PPh merupakan sarana bagi wajib pajak untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dan atau pembayaran
pajak.
Untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang harus
dibayarkan perusahaan maka perusahaan harus mempunyai sistem akuntansi dan
atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-undang perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang
ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Jika sistem akuntansi telah berjalan dengan baik dari pengakuan, penilaian,
pencatatan, dan pelaporan maka didapatkan Laporan Keuangan berupa Laporan
Rugi Laba dimana akan terlihat besarnya laba yang diperoleh perusahaan selama
satu periode akuntansi dan dapat dijadikan gambaran untuk menghitung
besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dirumuskan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penyetoran, pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan
(PPh Badan) pada PT Karsa Bangkit Mandiri?
2. Bagaimana akuntansi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT Karsa
Bangkit Mandiri?
3. Seberapa besar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dikenakan pada
PT Karsa Bangkit Mandiri?
3. Tujuan Penelitian
Pada umumnya setiap orang yang melakukan suatu kegiatan mempunyai
tujuan yang telah direncanakan dan berusaha untuk bisa mencapainya,
demikian pula setiap kegiatan dalam suatu penelitian mempunyai tujuan-tujuan
tertentu.
Setelah dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti maka perlu
ditetapkan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran, pelaporan dan perhitungan
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada PT Karsa Bangkit Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntansi Pajak Penghasilan Badan (PPh
Badan) pada PT Karsa Bangkit Mandiri.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)
yang dikenakan pada PT Karsa Bangkit Mandiri.
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B. Landasan Teori
1. Pengertian Akuntansi
Pengertian Akuntansi menurut Charles T. Horngren, dan Walter T.
horrison mengatakan bahwa : Akuntansi adalah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. (Sujarweni,
V. Wiratna, 2016:2)
American Acounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi adalah
proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi
untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas
dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Sujarweni, V.
Wiratna, 2016:2)
2. Pengertian Pajak
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak adalah
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. (Siti Resmi, 2016:1)
Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan perintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi, 2016:1).
Menurut N.J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Siti Resmi,
2016:2).
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiki unsurunsur:
1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut
berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang
secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh
pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
luas.
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3. Pengertian Akuntansi Pajak
Akuntasi pajak menurut adalah menetapkan besarnya pajak terutang
berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan,
Agus,Estralia(2013:10)
Secara umum akuntansi perpajakan (Tax Accounting) adalah suatu sening
mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksitranksakti finansial yang dilaksanaan oleh perusahaan dengan tujuan
menentukan jumlah penghasilak kena pajak yang diperoleh atau diterima
dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak
penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.
Dalam hal ini wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak
Orang Pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yait salah satu cabang
akuntasi yang mencatatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat
strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan.
4. Pajak Penghasilan Badan
Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak.
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud
dalam UU KUP.
Adapun Subjek dari PPh Badan yaitu :
1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha
melalui BUT di Indonesia.
Yang menjadi Objek Pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu: Setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak
badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
C. Metode Penelitian
1. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiono (2010:55) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan”.
Populasi adalah sekelompok objek yang ditentukan melalui kriteria
tertentu dan dapat dikatagorikan kedalam objek tersebut berupa manusia,
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dokumen-dokomen atau file-file yang dapat dianggap sebagai objek
penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah objek
penelitian yang akan digunakan untuk menjadi sasaran penelitian.
Sugiono (2010:81) menjelaskan definisi sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dalam hal penelitian ini
penulis menggunakan tekhnik probability sampling.
Sugiono (2010:82) tekhnik probability sampling adalah tekhnik
pengambilan sampel yang diberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam hal ini di ketahui
bahwa, Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dan
sampelnya berupa laporan tahunan PPH Badan
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operational
Definisi yang digunakan meliputi variable-variabel yang dijelaskan
sebagai berikut:
a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa, penguraian pokok
persoalan atas bagian-bagian, penjabaran suatu hal, dan proses
pemecahan suatu masalah untuk mendapatkan suatu fakta dan
pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
b. Akuntansi adalah kumpulan prosedur berupa kegiatan mencatat,
mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, dan melaporkan keuangan
dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode waktu. Laporan
keuangan yang dihasilkan ini harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
d. Penghasilan adalah peningkatan atau penambahan aktiva suatu badan
usaha atau berkurangnya kewajiban yang menyebabkan kenaikan
ekuitas yang berasal dari kegiatan usaha tersebut.
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
3. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan metode analisa deskritif yaitu suatu metode
analisis dimana metode data dikumpulkan, disusun, diinterpresentasikan
dianalisis, sehingga memberikan memberikan keterangan yang lengkap bagi
pemecahan masalah.
D. Pembahasan
1. Analisa Data
1.1 Pelaporan PPh Badan Pada PT Karsa Bangkit Mandiri
Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak
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terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
PT Karsa Bangkit Mandiri telah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib
Pajak yaitu dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dalam mengisi SPT Tahunan, PT Karsa
Bangkit Mandiri sudah mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah.
SPT Tahunan disampaikan ke KPP Duren Sawit setelah ditandatangani
oleh Direktur PT Karsa Bangkit Mandiri. Dalam menyampaikan SPT
Tahunan PT Karsa Bangkit Mandiri juga melampirkan laporan keuangan
berupa neraca dan laporan rugi laba. SPT Tahunan disampaikan oleh PT
Karsa Bangkit Mandiri pada batas akhir penyampaian SPT yaitu pada tanggal
30 April.
Tabel 4.1
Tanggal pelaporan pajak tahunan badan pada PT Karsa Bangkit Mandiri
No
1
2
3
4
5

Masa Pajak
2012
2013
2014
2015
2016

Tanggal Pelaporan
14-Mar-13
4-Apr-14
20-Apr-15
19-Apr-16
28-Apr-17

Keterangan
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Ket : Pelaporan pajak PT Karsa Bangkit Mandiri telah sesuai dengan
Undang-undang

2.2

Pembayaran PPh Badan Pada PT Karsa Bangkit Mandiri
Pembayaran PPh Badan PT Karsa Bangkit Mandiri menggunakan
formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak. SSP
tersebut disetorkan ke KPP Duren Sawit dan disahkan oleh pejabat kantor
penerima pembayaran dan telah mendapatkan validasi. Kekurangan pajak
tersebut dilunasi oleh PT Karsa Bangkit Mandiri pada tanggal terakhir
bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. Berdasarkan hasil analisa
tersebut PT Karsa Bangkit Mandiri telah memenuhi ketentuan dalam
menyetorkan SPT Tahunan Wajib Badan yang diatur berdasarkan Peraturan
Undang-Undang.
Berikut tabel pembayaran pajak:
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Tabel 4.2
Tanggal pembayaran pajak tahunan badan pada PT Karsa Bangkit Mandiri
No Masa Pajak Tanggal Pembayaran Jumlah pajak
Keterangan
1
2012
14-Maret-2013
192,250.00
Sesuai
2
2013
4 April 2014
66,125.00
Sesuai
3
2014
20 Februari 2014
111,195.00
tidak sesuai
18 Maret 2014
122,965.00
tidak sesuai
19 April 2014
126,790.00
tidak sesuai
20 Mei 2014
111,594.00
tidak sesuai
17 Juni 2014
114,743.00
tidak sesuai
20 Juli 2014
56,080.00
tidak sesuai
22 Agustus 2014
30,000.00
tidak sesuai
19 September 2014
92,580.00
tidak sesuai
20 Oktober 2014
48,639.00
tidak sesuai
18 November 2014
58,282.00
tidak sesuai
19 Desember 2014
22,000.00
tidak sesuai
tidak sesuai
4
2015
18 Februari 2015
20,070.00
tidak sesuai
20 Maret 2015
15,655.00
tidak sesuai
17 April 2015
12,500.00
tidak sesuai
22 Mei 2015
11,901.00
tidak sesuai
19 Juni 2015
9,778.00
tidak sesuai
17 Juli 2015
8,707.00
tidak sesuai
19 Agustus 2015
5,820.00
tidak sesuai
20 September 2015
4,780.00
tidak sesuai
18 Oktober 2015
8,700.00
tidak sesuai
18 November 2015
7,100.00
tidak sesuai
20 Desember 2015
6,580.00
tidak sesuai
20 Januari 2016
7,200.00
tidak sesuai
5
2016
29 Februari 2016
9,735.00
tidak sesuai
18 Maret 2016
15,655.00
tidak sesuai
19 April 2016
28,921.00
tidak sesuai
19 Mei 2016
26,135.00
tidak sesuai
18 Juni 2016
22,080.00
tidak sesuai
20 Juli 2016
17,672.00
tidak sesuai
20 Agustus 2016
26,250.00
tidak sesuai
22 September 2016
23,750.00
tidak sesuai
20 Oktober 2016
20,065.00
tidak sesuai
21 November 2016
24,450.00
tidak sesuai
20 Desember 2016
35,150.00
tidak sesuai
20 Januari 2017
27,550.00
tidak sesuai
Ket: Pembayaran tahun pajak 2012 dan 2013 telah sesuai dengan undang-undang
Tahun 2014, 2015 dan 2016 pembayarannya melewati batas tanggal pembayaran.
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2.3. Perhitungan PPh Badan Pada PT Karsa Bangkit Mandiri
PPh terutang badan dihitung berdasarkan nilai penghasilan
netto dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku
sesuai dengan UU PPh Pasal 17 ayat (2).
Peredaran usaha / omset atau pendapatan bruto yang dimiliki
oleh PT. Karsa Bangkit Mandiri berdasarkan laporan rugi laba. Adapun
tarif PPh Badan yang dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:
4.3 Tabel
Pajak tahun 2012 sampai dengan 2016
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Jumlah penghasilan neto bruto

152,427,430

147,009,880

89,486,790

11,879,070

27,741,300

Biaya

148,009,200

143,600,500

87,031,421

65,550,000

30,480,000

4,418,230

3,409,380

2,455,369

(53,670,930)

(2,738,700)

Penghasilan neto komersial
Koreksi Fiskal
Fiskal positif

-

-

-

-

-

Fiskal negatif

-

-

-

-

-

Penghasilan neto fiskal
Kompensasi kerugian
Penghasilan kena pajak
PPh terhutang

4,418,230
-

3,409,380
-

2,455,369
-

4,418,230

3,409,380

2,455,369

552,250

426,125

894,868

(53,670,930)

(2,738,700)

(53,670,930)
118,791

(2,738,700)
277,413

Kredit pajak:
Dipotong/dipungut pihak ketiga

-

-

Telah dibayar sendiri

360,000

360,000

Kurang/lebih

192,250

66,125

894,868
-

118,791

277,413

-

-

Ket: Perhitungan pajak tahun 2012 sampai dengan 2016 telah sesuai dengan
perhitungan menurut undang-undang yang berlaku pada tahun tersebut.

Perhitungan pajak tahun 2012 dan 2013, masih menggunakan pasal 31E
UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu:
50% x 25% x PKP yang memperolah fasilitas = PPh Badan dengan
fasilitas terutang.
Tahun 2012 : 50% x 25% x Rp 4.418.230,- = Rp 552.250,Tahun 2013 : 50% x 25% x Rp 3.409.380,- = Rp 426.125,Perhitungan pajak tahun 2014, 2015 dan 2016 menggunakan pengenaan
tarif 1% dari peredaran bruto yang berlaku sejak 1 Juli 2013. yaitu:
1% dari peredaran bruto = PPh Badan.
Tahun 2014 : 1% x Rp 89.486.790,- = Rp 894.868,Tahun 2015 : 1% x Rp 11.879.070,- = Rp 118.791,Tahun 2016 : 1% x Rp 27.741.300,- = Rp 277.413,Jadi, PPh Badan Tahun pajak 2012 dan 2013 yang harus dibayar
oleh PT Karsa Bangkit Mandiri adalah PPh Pasal 29 yang harus dilunasi
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PT KARSA BANGKIT MANDIRI
REKAPITULASI PENGHASILAN
31 Desember 2014
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Pendapatan Bruto
11,119,530
12,296,490
12,678,980
11,159,400
11,474,330
5,608,000
3,000,000
9,257,970
4,863,890
5,828,200
2,200,000
89,486,790

PPh Final 1%
111,195
122,965
126,790
111,594
114,743
56,080
30,000
92,580
48,639
58,282
22,000
894,868

Tabel 4.5
PT KARSA BANGKIT MANDIRI
REKAPITULASI PENGHASILAN
31 Desember 2015
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Pendapatan Bruto
2,007,000
1,565,500
1,250,000
1,190,080
977,791
870,699
582,000
478,000
870,000
710,000
658,000
720,000
11,879,070

PPh Final 1%
20,070
15,655
12,500
11,901
9,778
8,707
5,820
4,780
8,700
7,100
6,580
7,200
118,791
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PT KARSA BANGKIT MANDIRI
REKAPITULASI PENGHASILAN
31 Desember 2016
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Pendapatan Bruto
973,500
1,565,500
2,892,100
2,613,500
2,208,000
1,767,200
2,625,000
2,375,000
2,006,500
2,445,000
3,515,000
2,755,000
27,741,300

PPh Final 1%
9,735
15,655
28,921
26,135
22,080
17,672
26,250
23,750
20,065
24,450
35,150
27,550
277,413

paling lambat tanggal 30 April setelah tahun pajak berakhir, sebelum
SPT Tahunan disampaikan atau paling lambat pada saat SPT Tahunan
disampaikan. Sedangkan tahun 2014, 2015 dan 2016 pelaporan dilakukan
setiap bulan, dan pembayarannya di setorkan pada bulan berikutnya.
Berikut pembahasan Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba
Rugi Fiskal:
Berikut langkah-langkah penghitungan PPh Badan :
Jumlah penghasilan neto bruto
Rp 147.009.880
Biaya
Rp143.600.500
Penghasilan neto komersial
Rp 3.409.380
Koreksi fiskal:
Positif
0
Negatif
(0) +Penghasilan neto fiskal
0
Kompensasi kerugian
0–
Penghasilan kena pajak
Rp 3.409.380
PPh terutang
Rp 426.125
Kredit pajak:
Dipotong/dipungut pihak ketiga
0
Telah dibayar sendiri
Rp 360.000 Kurang/lebih bayar
Rp 66.125,Berikut rekapitulasi penghasilan dari tahun 2014 sampai 2016
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2.4 Akuntansi PPh Badan Pada PT Karsa Bangkit Mandiri

Rangkaian proses akuntansi pajak telah dilakukan mulai melakukan
rekonsiliasi fiskal terhadap laporan rugi laba komersial sehingga
menghasilkan laporan keuangan fiskal dimana laba fiskal menjadi dasar
perhitungan besarnya PPh terutang, menghitung besarnya PPh terutang
sampai dengan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan.
Setelah melakukan proses penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan,
perusahaan harus melakukan proses pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan pengakuan PPh, pembayaran PPh, dan saat pelaporan PPh. Pada sub
analisis perhitungan PPh badan telah diperoleh pajak penghasilan terhutang
pada PT Karsa Bangkit Mandiri tetapi tidak menjurnal transaksi tersebut
karena tidak ada sistem akuntansi pada PT Karsa Bangkit Mandiri.
P4 (Pengakuan, Pengukuran, Pencatat, Pelaporan
a. Pengakuan pajak badan (PPh) pasal 25/29
Pada Pengakuan PPh pasal 29 PT Karsa Bangkit Mandiri mengakui
adanya transaksi. Tahap pertama pengakuan atas PPh Pasal 25/29 yaitu
bila sudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, dan
pihak Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
Tahap kedua pengakuan atas PPh pasal 25/29 adalah pada saat
perusahaan menyetor atau membayarkan PPh terutang ke kas Negara
yang paling lambat disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
b. Penilaian pajak badan (PPh) Pasal 25/29
Penilaian terhadap pajak penghasilan (PPh) badan adalah pada
saat bagian keuangan akan menghitung berapa besarnya pajak
penghasilan (PPh) badan terutang.
Berikut adalah jumlah PPh badan selama 5 (lima) tahun :
Tabel 4.7
Dasar Pengenaan
No Tahun Pajak
Pajak (Rp)
persentase PPh pasal 29
1
2012
4,418,230
12,5%
552,250
2
2013
3,409,380
12,5%
426,125
3
2014
89,486,790
1%
894,868
4
2015
65,550,000
1%
118,791
5
2016
30,480,000
1%
277,413
Sumber : PT Karsa Bangkit Mandiri (Diolah oleh penulis)
Dari table di atas diketahui bahwa besarnya pajak penghasilan (PPh)
badan PT Karsa Bangkit Mandiri selama tahun 2012 sampai tahun
2016. Untuk jumlah pajak terbesar adalah pada tahun 2014 dengan
total pajak sebesar Rp 894.868,- sedangkan jumlah pajak yang
terkecil pada tahun 2015 dengan total pajak sebesar Rp 118.791,-.
b. Pencatatan pajak penghasilan (PPh) badan Pasal 25/29
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Pencatatan PPh badan Pasal 25/29 pada PT Karsa Bangkit Mandiri
adalah sebagai berikut :
1) Pada tahun 2012 total DPP yang dibayarkan PT Karsa Bangkit
Mandiri adalah sebesar Rp 4.418.230,-. Adapun pajak penghasilan
badan yang dibayarkan selama tahun 2012 sebesar Rp 552.250,-.
Dengan demikian pada saat pembayaran tagihan tahun 2012 PT
Karsa Bangkit Mandiri yaitu beban pajak disebelah debet Rp
552.250,- sedangkan PPh pasal 25 sebelah kredit sebesar Rp
360.000,- dan Hutang pajak sebelah kiri Rp 192.250,-.
Sedangkan pada saat penyetoran dicatat sebagai barikut: PPh
terutang pasal 29 disebelah debet sebesar Rp 192.250,- sedangkan
kas/bank berada di sebelah kiri sebesar Rp 192.250,-.
2) Pada tahun 2013 total DPP yang dibayarkan PT Karsa Bangkit
Mandiri adalah sebesar Rp 3.409.380,-. Adapun pajak penghasilan
badan yang dibayarkan selama tahun 2013 sebesar Rp 426.125,-.
Dengan demikian pada saat pembayaran tagihan tahun 2013 PT
Karsa Bangkit Mandiri yaitu beban pajak disebelah debet Rp
426.125,- sedangkan PPh pasal 25 sebelah kredit sebesar Rp
360.000,- dan Hutang pajak sebelah kiri Rp 66.125,-.
Sedangkan pada saat penyetoran dicatat sebagai barikut: PPh
terutang pasal 29 disebelah debet sebesar Rp 66.125,- sedangkan
kas/bank berada di sebelah kiri sebesar Rp 66.125,-.
3) Pada tahun 2014 total DPP yang dibayarkan PT Karsa Bangkit
Mandiri adalah sebesar Rp 89.486.790,-. Adapun pajak penghasilan
badan yang dibayarkan selama tahun 2014 sebesar Rp 894.868,-.
4) Pada tahun 2015 total DPP yang dibayarkan PT Karsa Bangkit
Mandiri adalah sebesar Rp 11.879.070,-. Adapun pajak penghasilan
badan yang dibayarkan selama tahun 2015 sebesar Rp 118.791,-.
5) Pada tahun 2016 total DPP yang dibayarkan PT Karsa Bangkit
Mandiri adalah sebesar Rp 27.741.300,-. Adapun pajak penghasilan
badan yang dibayarkan selama tahun 2016 sebesar Rp 277.413,-.
c. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29
Setelah dilakukan pengakuan, penilaian dan pencatatan maka tahap
selanjutnya adalah tahap pelaporan. Pelaporan atas PPh badan PT
Karsa Bangkit Mandiri dituangkan dalam Laporan Neraca pada
Laporan Keuangan dimana posisi hutang PPh berada disebelah kredit.
Dan apabila sudah dilaporkan maka posisi PPh berada di sebelah
debet.
E. Kesimpulan
1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil analisa yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penyetoran, pelaporan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh
Badan) pada PT Karsa Bangkit Mandiri sudah sesuai dengan tanggal
penyetoran dan pelaporan yaitu paling lambat tanggal 30 April tahun
berikurnya. Dan perhitungannya telah sesuai yaitu pada tahun pajak
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2012 dan 2013 menggunakan fasilitas pasal 31E yaitu fasilitas
pengurangan tarif dasar PPh Badan, sedangkan pada tahun pajak 2014,
2015, dan 2016 menggunakan PP 46 Tahun 2013 yaitu menggunakan
tarif 1% dari peredaran bruto, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.
b. Akuntansi Pajak PT Karsa Bangkit Mandiri telah melakukan pengakuan
atas PPh badan bahwa adanya transaksi bila sudah melakukan
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan serta pihak Wajib Pajak sudah
menerima Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal pajak.
c. Besarnya pajak yang dibayarkan pada PT Karsa Bangkit Mandiri pada
tahun 2012 sebesar Rp 552.250,- tahun 2013 Rp 426.125,- tahun 2014
Rp 894.868,- tahun 2015 118.791,- dan tahun 2016 sebesar Rp 277.413,2. Saran
Setelah analisa dan penelitian yang dilakukan pada laporan laba rugi PT.
Karsa Bangkit Mandiri, penulis ingin memberikan saran kepada PT. Karsa
Bangkit Mandiri, yaitu:
a. Dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan memahami akuntasi
perpajakan, serta melakukan proses pembukuan dengan baik dan benar,
dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada
laporan laba rugi.
b. Diharapkan PT Karsa Bangkit Mandiri memahami akuntansi pajak,
sehingga dapat mengisi SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri (self
assessment).
c. Mencari pegawai yang benar-benar mengetahui peraturan dan
perundang-undangan perpajakan untuk di tempatkan di posisi atau
bagian pajak. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya sudah sesuai data
laporan rugi laba dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
d. Perlu adanya sistem akuntansi, sehingga dalam pelaporan, penyetoran
dan perhitungan bisa menjurnal dalam akuntansi.
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ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PADA
PT VINERI MEDIA GROUP
Ade Irawan/Lili Medawati

STIE Pertiwi Bekasi
Abstrak
Dari hasil penelitian dan analisis pembahasan pada skripsi ini, mengenai
Analisis Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Vineri Media Group, maka didapatkan
hasil-hasil penelitian sebagai berikut :
Beban Pajak dan Hutang Pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2 terutang tahun 2015 pada
PT Vineri Media Group sebesar Rp 37.142.500. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 yang
dibayarkan menggunakkan SSE atau e-Billing melalui Internet Banking. Pelaporan
PPh Pasal 4 ayat 2, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak, Perusahaan tidak perlu melaporkan SPT Masa
PPh pasal 4 ayat 2 karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat
2 sesuai dengan tanggal validasi NTPN saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ/2014 tentang
Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 adalah bagian dari akuntansi umum sehingga PT
Vineri Media Group wajib melakukan kegiatan perhitungan , pencatatan, penyetoran
dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas omzet yang diperoleh PT Vineri Media Group
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kata Kunci : Pph Pasal 4 ayat 2, wajib pajak
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan di Indonesia
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang - Undang Nomor 36 Tahun
2008. Sesuai amanat UU PPh (pasal 1). Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk
memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran
dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang serta penerapan akuntansi. Kententuan
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pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013,
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2014. Ketentuan ini dalam uraian
selanjutnya disebut PPh final 1%.
Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final. Sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 maka kegiatan usaha dengan omset sampai dengan
Rp 4,8 miliar per tahun dikenai PPh final dengan tarif tunggal 1 (satu) persen ( 1% )
setiap bulan.
Pajak final adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh
penghasilan yang dikenakan pajak, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh
penghasilan dan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak
tersebut serta tidak dapat menjadikan pemotongan pajak ini sebagai kredit pajak pada
pajak tahunannya, karena pajak penghasilan yang bersifat final bukanlah merupakan
pembayaran pajak dimuka ( tax prepaid ). Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh
pasal 4 ayat 2 bukan PPh Pasal 25.
Salah satu sifat PPh yang bersifat final adalah selesai pada saat dipotong atau
dibayarkan, sehingga tidak lagi diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak pada
saat penyampaian SPT Tahunan. Ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2013 memang secara eksplisit tidak menyebutkan sektor mana saja yang secara
spesifik menjadi sasaran pajaknya, namun dari batasan peredaran bruto mengarah
pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batas peredaan Rp 4,8 miliar
tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dengan PMK
ini pengusaha kecil (UMKM) semakin dimudahkan karena tidak diharuskan lagi
untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Sedangkan untuk WP Badan
diberlakukan reduced rate, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP
Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar dalam satu
tahun pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal PPh yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp 4,8 miliar. Wajib Pajak dituntut melakukan pembukuan atau menyusun laporan
keuangan. Hal ini dapat menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (cost of compliance)
dan berdampak pada rendahnya tingkat compliance kemampuan mereka. Pemungutan
pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat potensi pajak sektor
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ini dinilai sangat besar. Sektor pajak sebagian besar bersumber dari sektor riil
perekonomian. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara pada prakteknya, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak
melebihi 4.8 miliar tersebut melakukan transaksi (baik penyerahan barang maupun
penyerahan jasa) dengan Wajib Pajak lain, dimana atas transaksi tersebut seharusnya
terutang PPh Pasal 22, maupun PPh Pasal 23. Inilah yang membuat banyak wajib
pajak merugi. Sudah di potong PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi ( 2% ), masih harus
setor 1% atas PPh final 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 ini.
Akan tetapi sebenarnya wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembebasan dari
pemotongan atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain diberikan melalui surat
keterangan bebas (SKB), ini berarti jika mempunyai surat ini maka wajib pajak tidak
akan dipotong PPh non-final lainnya.
Banyak perbedaan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Ada yang merasakan
kemudahan serta masih ada yang belum merasakan kemudahan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu PPh pasal 4 ayat 2.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 pada
PT Vineri Media Group?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Vineri
Media Group?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2
pada PT Vineri Media Group.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada PT
Vineri Media Group.
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1.3.2 Manfaat Penelitian
1. Penulis
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal
perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori – teori
perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui Akuntansi PPh
Pasal 4 ayat 2 .
3. Bagi Pembaca
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian
sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan
wawasan, informasi untuk pembaca. khususnya dalam hal Akuntansi PPh
Pasal 4 ayat 2.
Tinjauan Pustaka
2.1 Akuntansi Pajak
Menurut Taufik Hidayat ( 2014:335 ), akuntansi pajak adalah
bagian dari akuntansi umum ( general accounting ), sehingga WP tidak
perlu membuat dua pembukuan cukup satu pembukuan berdasarkan SAK,
kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan
yang berlaku. Inti dari Akuntansi Pajak Penghasilan adalah melakukan
rekonsiliasi fiskal laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT
tahunan PPh. Sesuai Self assessment, penyesuaian fiskal dilakukan oleh
WP, mulai tahun pajak 2002 penyesuai fiskal dimasukan kedalam
Lampiran 1 SPT Tahunan PPh WP Badan.
Menurut Waluyo ( 2014 : 35 ), akuntansi pajak adalah menetapkan
besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun
oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan
perpajakan terdapat aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan
akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode
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pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undangundang.

2.1.1 Perhitungan Akuntansi Pajak
Menurut Taufik Hidayat ( 2014 : 378 ), Perhitungan pajak
dilakukan dengan pengenaan tarif berdasarkan yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang yang berlaku pada saat tahun penghasilan tersebut
ditetapkan.

2.1.2 Pencatatan Akuntansi Pajak
Menurut Eko Susanto ( 2014:15 ), Pencatatan adalah dokumen lain
tersebut wajib disimpan selama 10 ( sepuluh ) tahun di Indonesia, yaitu
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib
Pajak badan. Dibawah ini adalah kegiatan dokumentasi yang diwajibkan
bagi WP.
DJP memberikan keringanan bagi WP baik badan dan WP orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib
Pajak badan yang tidak mampu secara administratif untuk melakukan
pembukuan diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Ketentuan ini
dimulai sejak 1 Janauri 2001, yang menginstruksikan WP untuk
melakukan pencatatan penghasilan yang diterima selama 1 ( satu ) tahun (
personal accounting ). Ketentuan bagi WP yang menggunakkan metode
pencatatan ini diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER4/PJ/2009, dan batas omzet bagi WP yang melakukan pencatatan sebesar
4,8 miliar. Kemudian untuk menghitung penghasilan netto, WP yang
melakukan pencatatan pada setiap transaksinya dapat menggunakkan
norma perhitungan yang diatur dalam KEP-536/PJ./2000.

2.2 Perpajakan
Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah bertujuan untuk
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Pemungutan pajak harus
berdasarkan pada undang undang perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan
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yang telah mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari
1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
yang sekarang telah diubah menjadi Ungang-Undang Nomor 17 Tahun
2000.Terakhir diubah dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008. Sejak
berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan yang
dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem self asesment system. Dalam sistem
ini,wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sedangkan fiskus tidak ikut campur,
hanya mengawasi.
2.2.1 Definisi Pajak
Menurut Rochmat Soemitro ( 2014 : 1 ) Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Metode Penelitian
3.1 Jenis dan Desain Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan
untuk

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara
peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini penulis
harus menjalin hubungan yang intensif untuk memperoleh pemahaman yang
mendalam dari informan (Moleong, 2010:9).

3.1.2 Desain Penelitian
Desain penelitian deskriptif komperative
penelitian

ini

adalah

menggunakan

metode

yang digunakan dalam
survei

dimana

peneliti

menggunakan hasil wawancara kepala bagian accounting serta observasi data
langsung. Analisis deskriptif komparatif adalah analisis data yang dilakukan
dengan menjabarkan data yang diperoleh sesuai dengan teori kemudian
membandingkannya untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang akan
dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2010 :10).
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3.2 Fokus Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:376) bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat
holistik (menyeluruh, tidak dapa dipisah-pisahkan) sehingga peneltian
kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial
yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas
(activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian ini fokus
penelitiannya mengenai bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 4 ayat 2 terjadi pada PT Vineri Media Group. Dimana perhitungan,
penyetoran dan pelaporan sebagai aktifitas (activity), dan PT Vineri Media
Group sebagai pelaku (actor) dan tempat (place) nya.
3.3 Sumber Data
Menurut Sugiyono (2010:56-57), Sumber Data adalah tempat data diperoleh
dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun
dokumen-dokumen.
Sumber data penelitian ini adalah :
1. Data primer
Menurut Sugiyono (2010:98), data primer adalah data yang berasal
dari sumber asli atau pertama. Peneliti menggunakkan data ini untuk
mendapatkan informasi langsung tentang kegiatan akuntansi pajak PPh pasal 4
ayat 2 pada PT Vineri Media Group. Dalam penelitian ini data yang
dikumpulkan :
a. Data Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Januari sampai Desember 2015
b. SSP ( Surat Setoran Pajak ) dan SPT ( Surat Pemberitahuan ) Januari
sampai Desember 2015.
2. Data sekunder
Menurut Sugiyono (2010:99), data sekunder dalam penelitian ini
adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sumber
data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku,
majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai PPh
Pasal 4 ayat 2.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2010:14), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail
dengan waktu yang reletif lama.
1. Penelitian Lapangan
a.

Wawancara
Menurut Sugiyono ( 2010 : 231 ) Wawancara merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu.
Pertanyaan Wawancara :
1. Bagaimana Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2
pada PT Vineri Media Group?
2. Apakah data telah sesuai Perhitungan dengan bukti SSE ?
3. Bagaimana Jurnal PPh Pasal 4 ayat 2 yang diakui di Laporan
Keuangan pada PT Vineri Media Group?

b. Observasi
Menurut Sugiyono ( 2010 : 145 ) mengemukakan bahwa Observasi
merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis. Dua yang terpenting adalah proses proses pengamatan dan
ingatan
2. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan yaitu, usaha yang dilakukan penuilis untuk memperoleh
data data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, dan
menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti

buku, undang- undang

peraturan perpajakan, serta literature –literature yang berhubungan dengan
pembahasan skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan
realisasi operasi perusahaan.
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Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Perusahaan
PT Vineri Media Group merupakan perusahaan jasa di Indonesia. Perusahaan
didirikan pada tahun 2013. PT.Vineri Media Group (VMG) bangga menjadi
perusahaan pertama yang menawarkan iklan taksi di Indonesia. Sudah hadir di 10
jurusan kota, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung,
Lombok, Padang dan Medan. Perusahaan ingin menggunakan taksi sebagai media
iklan. Mereka dapat memperluas merek mereka dengan biaya terbaik yang pernah
ada.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaaan
Berikut ini merupakan komposisi karyawan perseroan beerdasarkan Jenjang
Jabatan di PT Vineri Media Group :
Tabel 4.1 Daftar Jabatan di PT Vineri Media Group
No

Jabatan

1

Komisaris & Komite Audit

2

Direktur / Director

3

Sales Manager

4

Project Manager

5

Finance & Accounting Manager

6

Sales Project

7

Staff Project

8

Staff Accounting

9

Staff Finance

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
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Struktur Organisasi

Komisaris

Direktur

Sales Manager

Project Manager

Sales Project

Finance & Accounting Manager

Staff Project

Staff Finance &
Accounting

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan
Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )

Tugas- Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi sesuai Jabatan :
1. Komisaris, melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam
menjalankan perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi. Fungsi
pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun
keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif
(sebagai Board).
2. Direktur, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan
perusahaan,

Memilih,

menentukan,

mengawasi

pekerjaan

karyawan,

Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
3. Sales Manager, bertanggung jawab menciptakan kinerja yang bagus dalam
tim penjualan.
4. Project Manager, mengontrol project yang ditanganinya. Project harus selesai
sesuai

dengan

budget,

sesuai

dengan

spesifikasi,

dan

waktu.

Mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (Laporan Kemajuan
Pekerjaan), mengambil keputusan dengan wewenang yang terbatas dari
organisasi.
5. Finance dan Accounting Manager, mengelola fungsi akuntansi dalam
memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan
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keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan
(cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan
ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi
keuangan.
6. Sales Project, mencari project dan bertanggung jawab atas project , mulai dari
penawaran, administrasi hingga selesainya project tersebut.
7. Staff Project, mempersiapkan timeline kerja suatu tender beserta segala
dokumen yang diperlukan, membuat report progress project.
8. Staff Accounting, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan,
Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan, dan

melakukan

pencatatan dan dokumentasi kegiatan keuangan perusahaan.

9. Staff Finance, melakukan pembayaran kepada suplier, mengontrol aktivitas
keuangan / transaksi keuangan perusahaan, dan menyiapkan dokumen
penagihan invoice/kuitansi tagihan beserta kelengkapannya.
4.2 Hasil Pembahasan
Daftar Customer PT Vineri Media Group
Berikut ini merupakan daftar customer PT Vineri Media Group di tahun 2015
Tabel 4.2 Daftar Customer di PT Vineri Media Group tahun 2015
Name Company

City

PT.South East Asia Commercial

Bali

PT. Red Carpet

Bali

PT. Skin Acts

Bali

PT. Wietasha Putrindo Wisata

Bali

PT. Central Kuta Money Exchange

Bali

PT. Wahaha

Bali

PT. Karma Beach Clubs

Bali

PT. MMM Indonesia

Surabaya

PT. Samara Group

Bali

PT. Rejuvie

Bali

PT. Grab Taxi Indonesia

Jakarta
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PT. Tamara Bali Indah

Bali

PT. Bali Mitra Internasional

Bali
Surabaya

PT. Waru Gunung

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2
Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan pengenaan tarif
berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku pada
saat tahun penghasilan tersebut ditetapkan.
Rumus perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 :
PPh Pasal 4 ayat 2 = Tarif 1% x Omzet

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2015 :

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Januari 2015
Bulan

Januari

Nomor Invoice

Nama Customer

Tanggal

Jumlah

001/VMG/2015

PT Skin Act

19.01.2015

Rp 6.480.000

001/VMG/CRED/2015

PT Skin Act

13.02.2015

Rp (6.480.000)

002/VMG/2015

PT Karma Beach Club

19.01.2015

Rp 86.400.000

002/VMG/CRED/2015

PT Karma Beach Club

15.05.2015

Rp (86.400.000)

Total Omzet

Rp

-

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Pada bulan januari 2015 tidak ada omzet , dikarenakan adanya retur penjualan
atas batal nya invoice PT Skin Act dan PT Karma Beach Club. Jadi bulan januari
2015 tidak terdapat Hutang PPh Pasal 4 ayat 2.
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Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Februari 2015
Bulan

Februari

Nomor Invoice

Nama Customer

Tanggal

Jumlah

003/VMG/2015

PT South East Asia Commercial

01.02.2015

Rp 4.000.000

004/VMG/2015

PT Red Carpet

01.02.2015

Rp 2.500.000

005/VMG/2015

PT Skin Acts

01.02.2015

Rp 6.480.000

005/VMG/CRED/2015

PT Skin Acts

13.02.2015

Rp (6.480.000)

006/VMG/2015

PT. Wietasha Putrindo Wisata

01.02.2015

Rp 4.000.000

007/VMG/2015

PT. Central Kuta Money Exchange

01.02.2015

Rp 33.750.000

008/VMG/2015

PT Wahaha

01.02.2015

Rp 4.000.000

009/VMG/2015

PT Karma Beach Club

01.02.2015

Rp 86.400.000

009/VMG/CRED/2015

PT Karma Beach Club

15.05.2015

Rp (86.400.000)

Total Omzet

Rp 48.250.000

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan:
Februari : 1% x Rp 48.250.000,- = Rp 482.500,Pada bulan februari 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 48.250.000 atas 5
invoice dan 2 retur penjualan dikarenakan batal invoice PT Skin Act dan PT Karma
Beach Club. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Februari 2015 sebesar Rp 482.500
atas tarif 1% dikalikan dengan omzet.

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Maret 2015
Bulan

Maret

Nomor Invoice

Nama Customer

Tanggal

Jumlah

010/VMG/2015

PT MMM Indonesia

03.03.2015

Rp

2.784.000.000

011/VMG/2015

PT Wahaha

05.03.2015

Rp

4.000.000

Rp

2.788.000.000

Total Omzet

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
Maret : 1% x Rp 2.788.000.000,- = Rp 27.880.000,Pada bulan Maret 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 2.788.000.000 atas 2
invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Maret 2015 sebesar Rp 27.880.000 atas
tarif 1% dikalikan dengan omzet.
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Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 April 2015
Bulan

Nomor Invoice

April

Nama Customer

Tanggal

Jumlah

012/VMG/2015

PT Red Carpet

24.04.2015

Rp

2.500.000

013/VMG/2015

PT South East Asia Commercial

24.04.2015

Rp

4.000.000

014/VMG/2015

PT Karma Beach Club

27.04.2015

Rp

22.500.000

014/VMG/CRED/2015 PT Karma Beach Club

08.07.2015

Rp (22.500.000)

Total Omzet

Rp

6.500.000

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
April : 1% x Rp 6.500.000,- = Rp 65.000,Pada bulan April 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 6.500.000 atas 2
invoice dan 1 retur penjualan dikarenakan batal invoice PT Karma Beach Club. Jadi
Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa April 2015 sebesar Rp 65.000 atas tarif 1% dikalikan
dengan omzet.
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Mei 2015
Bulan

Nomor Invoice

Nama Customer

015/VMG/2015 PT Wahaha

Tanggal
12.05.2015

Jumlah
Rp

4.000.000

Rp

4.000.000

Mei
Total Omzet

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )

Perhitungan :
Mei

: 1% x Rp 4.000.000,- = Rp 40.000,-

Pada bulan Mei 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 4.000.000 atas 1
invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Mei 2015 sebesar Rp 40.000 atas tarif
1% dikalikan dengan omzet.

Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Juni 2015
Bulan

Nomor Invoice
016/VMG/2015

Nama Perusahaan
PT South East Asia Commercial

Tanggal
05.06.2015

Jumlah
Rp

4.000.000

Rp

4.000.000

Juni
Total Omzet

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
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Perhitungan :
Juni

: 1% x Rp 4.000.000,- = Rp 40.000,-

Pada bulan Juni 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 4.000.000 atas 1
invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Juni 2015 sebesar Rp 40.000 atas tarif
1% dikalikan dengan omzet.
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Juli 2015
Bulan

Nomor Invoice

Juli

Nama Perusahaan

Tanggal

Jumlah

017/VMG/2015

PT Samara Group

01.07.2015

Rp

30.000.000

018/VMG/2015

PT South East Asia Commercial

08.07.2015

Rp

4.000.000

Rp

34.000.000

Total Omzet

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
Juli

: 1% x Rp 34.000.000,- = Rp 340.000,-

Pada bulan Juli 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 34.000.000 atas 2
invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Juli 2015 sebesar Rp 340.000 atas tarif
1% dikalikan dengan omzet.
Tabel 5.0 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Agustus 2015
Bulan

Nomor Invoice
019/VMG/2015

Nama Customer
PT Rejuvie

Tanggal

Jumlah

13.08.2015

Rp

30.000.000

Aguatua
Total Omzet

Rp 30.000.000

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
Agustus : 1% x Rp 30.000.000,- = Rp 300.000,Pada bulan Agustus 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 34.000.000 atas 2
invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Juli 2015 sebesar Rp 340.000 atas tarif
1% dikalikan dengan omzet.
Tabel 5.1 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Septemberi 2015
Bulan

Nomor Invoice

Nama Perusahaa

Tanggal

Jumlah

September
Total Omzet

Rp

-

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
September : tidak ada omzet
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Pada bulan september 2015 tidak ada. Jadi bulan september 2015 tidak
terdapat Hutang PPh Pasal 4 ayat 2.
Tabel 5.2 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Oktober 2015
Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Month

Oktober

No Invoice

Name Company

Date

Amount

020/VMG/2015

PT Grab Taxi Indonesia

10.10.2015

Rp 369.750.000

021/VMG/2015

PT Tamara Bali Indah

10.10.2015

Rp

021/VMG/CRED/2015 PT Tamara Bali Indah

10.10.2015

Total Omzet

Rp

24.000.000
(24.000.000)

Rp 369.750.000

Perhitungan :
Oktober : 1% x 369.750.000,- = Rp 3.697.500,Pada bulan oktober 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp 369.750.000 atas 1
invoice, dan 1 retur penjualan dikarenakan batal invoice PT Tamara Bali Indah. Jadi
Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Oktober 2015 sebesar Rp 3.697.500 .atas tarif 1%
dikalikan dengan omzet.

Tabel 5.3 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 November 2015
Month

November

No Invoice

Name Company

Date

Amount

022/VMG/2015

PT Rejuvie

01.11.2015

Rp

10.000.000

023/VMG/2015

PT Bali Mitra Indah

18.11.2015

Rp

30.000.000

024/VMG/2015

PT Bali Mitra Indah

18.11.2015

Rp

20.000.000

Rp

60.000.000

Total Omzet

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
November : 1% x Rp 60.000.000,- = Rp 600.000,Pada bulan november 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp
60.000.000 atas 3 invoice, dan 1 retur penjualan dikarenakan batal invoice PT
Tamara Bali Indah. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa November 2015
sebesar Rp 3.697.500 .atas tarif 1% dikalikan dengan omzet
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Tabel 5.4 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Desember 2015
Month

No Invoice
026/VMG/2015

Name Company
PT Grab Taxi indo

Date

Amount

17.12.2015

Rp 369.750.000

December
Total Omzet

Rp 369.750.000

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Perhitungan :
Desember : 1% x Rp 3.69.750.000 = Rp 3697.500,Pada bulan desember 2015 omzet yang diperoleh sebesar Rp
369.750.000 atas 1 invoice. Jadi Hutang PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Desember
2015 sebesar Rp 3.697.500 .atas tarif 1% dikalikan dengan omzet.
Setelah dilakukan Analisis di Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 ,
perhitungan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku , dan PT Vineri Media
Group mengakui adanya hutang pajak PPh Pasal 4 ayat 2 di tahun 2015.
4.2.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2
Pembayaran dan Penyetoran pajak harus dilakukan dengan
menggunakkan Surat Setoran Pajak ( SSP ) atau sarana administrasi
lain yang disamakan dengan SSP.
Jenis Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar oleh PT
Vineri Media Group menggunakkan Surat Setoran Pajak ( SSP ) jika
sudah divalidasi NTPN. SSP ini nantinya digunakan sebagai bukti
pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima
pembayaran ( Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro ) atau apabila
telah mendapatkan validasi.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 telah
menerapkan

system

pembayaran

secara

e-Billing

yaitu

kode

identifikasi yang diterbitkan melalui system Billing atas suatu jenis
pembayaran atau setoran

pajak yang akan dilakukan wajib pajak.

Perusahaan tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank Persepsi,
hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk
melakukan transaksi pembayaran pajak dan masukkan sebagai kode
pembayaran pajak di Internet Banking.
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PT Vineri Media Group telah mendapatkan validasi e-Billing sehingga
dapat menggunakkan system e-Billing dan menyetorkan PPh Pasal 4
ayat 2 melalui Internet Banking Bank BCA.
Tabel 4.5 Rekap Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2015

Sumber : PT Vineri Media Group ( 2017 )
Setelah dilakukan Analisis , penyetoran atas hutang pajak PPh Pasal 4 ayat 2
di akui telah disetor di tahun 2016., dan hutang pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2
di tahun 2015 telah berkurang di laporan neraca ditahun 2016.

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2
Pelaporan Pajak yang biasa disebut dengan Surat Pemberitahuan
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
perpajakan.
Surat Pemberitahuan terdiri dari 2 jenis yaitu :
a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak.‟
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
Jenis SPT PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan
batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
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PT Vineri Media Group terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan Bali
dan perusahaan tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 karena
dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan
tanggal validasi NTPN saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ/2014 tentang
Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Setelah dilakukan Analisis , pelaporan atas hutang pajak PPh Pasal 4 ayat 2
tahun 2015 di akui telah disetor di tahun 2016. PT Vineri Media Group
dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan
tanggal validasi NTPN saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. PT Vineri Media
Group dikenakan Bunga pasal 9 ( 2a dan 2b ), masalah keterlambatan
pembayaran pajak masa dan tahunan, dikenakan sanksi 2% per bulan dari
jumlah pajak terutang.

Penutup
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan pada bab – bab
sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini Penulis membuat
kesimpulan mengenai Analisis Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT
Vineri Media Group :
1. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan pengenaan tarif 1 %
atas omzet berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Beban Pajak dan Hutang Pajak
atas PPh Pasal 4 ayat 2 terutang tahun 2015 sebesar Rp 37.142.500.
2. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 yang dibayarkan menggunakkan SSE
atau e-Billing melalui Internet Banking BCA, dengan mencantumkan
kode pada SSP sebagai berikut :
Kode Akun Pajak : 411128
Kode Jenis Setoran : 420
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3. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, Perusahaan
tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 karena dianggap
telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan
tanggal validasi NTPN saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ/2014
tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu.Dalam Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 PT
Vineri bisa dikenakan denda dan sanksi . Denda yang dikenakan Pasal
7 (1) , SPT Masa telat disampaikan Rp 100.000 per SPT dan
dikenakam sanksi 9 ( 2a dan 2b ), masalah keterlambatan pembayaran
pajak masa dan tahunan, dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah
pajak terutang.

4. Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 adalah bagian dari akuntansi umum
sehingga PT Vineri Media Group wajib melakukan kegiatan
perhitungan , pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2
atas omzet yang diperoleh PT Vineri Media Group sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.
5.2 Saran
Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada babbab sebelumnya maka Penulis akan memberikan saran yang diharapkan
dapat menjadi alternatif oleh PT. Vineri Media Group dalam melakukan
kegiatan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 terutang dan mungkin berguna bagi
peneliti berikutnya.
1. Bagi perusahaan
Saran –saran bagi PT Vineri Media Group adalah sebagai
PT Vineri Media Group untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta
pelanggaran – pelanggaran dan dapat memberikan informasi yang terbaru
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mengenai perubahan - perubahan

yang diberlakukan oleh Menteri

Keuangan maupun Direktorat pajak.
2.

Bagi Pihak Lain
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah pengetahuan
mengenai perpajakan khususnya dalam hal Akuntansi PPh Pasal 4 ayat
2 yang sesuai dengan Akuntansi Perpajakan pada PT Vineri Media
Group.
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ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA
STIKES MEDIKA CIKARANG
Fitrawansyah
Desi Nurcahyani
STIE Pertiwi – Bekasi
Abstrak
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada STIKes Medika
Cikarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, Bekasi 2016.
STIKes Medika Cikarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
pendidikan yang beralamat di Jl Raya Industri Pasir Gombong Jababeka Cikarang –
Bekasi 17530. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak meliputi staff, dosen
tetap dan dosen tidak tetap yang mana tingkat jabatan dan penghasilan yang berbeda
– beda. Dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan gaji dan honor mengajar.
Data di peroleh dengan metode pengumpulan data yaitu teknik observasi,
wawancara dengan teknik analisa data menggunakan metode deskriptif yaitu dengan
cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa data sehingga memberikan keterangan
lengkap bagi pemecahan masalah yang di hadapi.
Dari hasil penelitian diperoleh besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 periode
Januari 2015 sebesar Rp 12.704.719, periode Februari 2015 Rp 15.324.192, periode
Maret 2105 Rp 8.695.792, periode April 2015 Rp 5.924.584, periode Mei 2015 Rp
5.923.394, periode Juni 2016 Rp 10.682.820, periode Juli 2015 Rp 4.331.897, periode
Agustus 2015 Rp 6.651.945, periode September 2015 Rp 9.368.969, periode Oktober
2015 Rp 6.024.380, periode November 2015 Rp 8.797.408, periode Desember 2015
Rp 4.694.267. Pada dasarnya perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah
tetapi alangkah lebih baik bila perusahaan harus tetap mengikuti perkembangan
perpajakan di negara kita. Karena peraturan perpajakan yang ada di Indonesia selalu
ada perubahan di setiap tahunnya agar tidak salah dalam perhitungan pajak terutama
Pajak Penghasilan Pasal 21.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni
pengakuan, penilaian, pencatatan, pelaporan yang dilakukan STIKes Medika
Cikarang. Berdasarkan hasil penelitian perusahaan telah tepat dan sesuai dengan
Undang – Undang perpajakan yang berlaku dan selalu tepat waktu dalam penyetoran
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pendahuluan
1.1

Latar Belakang
Menurut Jakarta CNN Indonesia 2015 Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) melakukan instropeksi diri atas kinerja buruk penerimaan pajak dalam
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satu dekade terakhir. Edi Slamet Irianto selaku Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan Pajak menilai setoran pajak yang menurun disertai tingkat
kepatuhan lapor wajib pajak yang menyusut selama ini terakhir menjadi
teguran keras sekaligus

cambuk bagi para fiskus untuk instropeksi diri.

Saatnya kita merenungkan kembali fenomena perpajakan kita, Khusus di tahun
2015, Edi menjelaskan strategi pemeriksaan untuk mendukung Tahun
Pembinaan Wajib Pajak 2015, diantaranya dengan fokus pada tunggakan
pemeriksaan. Namun demikian, Edi menjelaskan tidak menutup kemungkinan
terbitnya instruksi baru jika program pembinaan ini gagal dimanfaatkan
dengan baik oleh Wajib Pajak. Munculnya kasus penyelewengan pajak
membuat masyarakat khawatir bayar pajak. Belum lagi adanya oknum pajak
yang kerap memeras.
Namun menurut gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok dalam liputan6.com, Jakarta 2015 meyakinkan masyarakat khususnya
warga Jakarta jangan takut untuk bayar pajak .Sejak awal, Pemprov DKI
Jakarta membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa
mengetahui ke mana saja APBD DKI Jakarta dibelanjakan. Semua terbuka,
gaji saya saja, uang makan segala macam bapak ibu bisa tahu. Jadi jangan
khawatir uangnya diselewengkan. Makanya saya ingin 1% dibayar yang betul.
Ke depan main sama Gayus itu lebih susah. Nanti lebih repot dipanggil jaksa,
ujar Ahok di Blok B Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Persaingan negara
sekarang tidak ada batasnya. Kalau enggak bayar pajak kita akan kalah.
Penjajahan ke depan akan menguasai ekonomi dan teknologi. Seiringnya
waktu peraturan peraturan pajak terus di evaluasi

dengan melambatnya

pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah
telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak
(WP) Orang Pribadi mulai tahun 2015.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 di STIKes Medika Cikarang.

38

2. Bagaimana Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 di STIKes Medika
Cikarang.
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini dibatasi pada
materi mengenai Akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Sebagai objek
penelitian adalah STIKes Medika Cikarang.
1.4 Tujuan
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis
adalah:
1. Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 di STIKes Medika Cikarang
2. Untuk mengetahui akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 di STIKes
Medika Cikarang
Landasan Teori
2.1

Pengertian Akuntansi
1. Menurut Hery ( 2014:6 )
“Akuntansi adalah sebuah system informasi yang memberikan
laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada
pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja
dan kondisi keuangan perusahaan”.

2.1.1 Bidang Pekerjaan Akuntansi
Akuntansi

meliputi

seluruh

proses

pelaporan,

mulai

dari

pengidentifikasian transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian ( dalam
bentuk laporan ), sampai pada tahapan analisis dan interprestasi.
1. Akuntansi dapat dibedakan menjadi :
a. Akuntansi Keuangan ( Financial Accounting )
Akuntansi keuangan memberikan informasi akuntansi atau
informasi keuangan bagi kepentingan pemakai eksternal.
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b. Akuntansi Manajerial / Akuntansi Manajemen ( Manajerial /
Management Accounting )
Memberikan informasi akuntansi atau informasi keuangan bagi
kepentingan pemakai internal.
2. Beberapa jenis pekerjaan / profesi yang ada dalam bidang
akuntansi adalah :
a. Pemeriksaan Eksternal ( External Auditing )
Dilakukan oleh akuntan publik / auditor eksternal, yang
memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan klien.
Dalam opininya auditor menyatakan apakah laporan keuangan
yang diperiksanya bebas atau mengandung salah saji yang
diperiksanya bebas atau mengandung salah saji yang material dan
apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip –
prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b. Akuntansi Umum ( General Accounting )
Melakukan pencatatan atas transaksi harian dan menyiapkan
laporan keuangan.
c. Akuntansi Biaya ( Cost Accounting )
Menentukan serta menyiapkan harga pokok produksi. Akuntansi
biaya ini lebih mengarah kepada akuntansi untuk perusahaan
manufaktur.
d. Sistem Informasi Akuntansi ( Accounting Information System )
Merancang sistem pemrosesan data akuntansi. Data transaksi (
input ) diproses sedemikian rupa secara sistem menghasilkan
sebuah informasi ( output ) yang berguna dalam proses
pengambilan keputusan.
e. Akuntansi Pajak ( Tax Accounting )
Menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta
melakukan perencanaan pajak.
f. Pemeriksaan Internal ( Internal Auditing )
Auditor internal mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kinerja
unit / divisi maupun perusahaan secara keseluruhan serta
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memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah
berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah
ditetapkan manajemen.
Metode Penelitian
1.1 Kerangka Pemikiran
Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 pada STIKes Medika Cikarang,
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah dan pendapatan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.
Adapun tahapan – tahapannya, bagian tax accounting mengakui adanya
pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21,
maka dengan itu bagian payroll membuat dan memberikan rekapan gaji ke
bagian tax accounting untuk dihitung pajak penghasilan pasal 21, setelah di
hitung kemudian diterbitkan SSP yang harus dibayarkan melalui bank, bank
akan mengeluarkan bukti bayar dan NTPN yang akan menjadi acuan dalam
mengisi SPT untuk dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pada waktu
pemotongan gaji karyawan accounting tax akan menjurnal pajak penghasilan
pasal 21 dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya accounting tax akan
melaporkan SPT ke kantor pelayan pajak.
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Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran

TRANSAKSI

GAJI/UPAH

PEMUNGUT /
PEMOTONG

PPh 21

Akuntansi PPh 21
Pembahasan dan Penelitian
4.1

Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah STIKes Medika Cikarang
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adal STIKes
Medika Cikarang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medika Cikarang
Kabupaten Bekasi diawali dan dilandasi oleh cita – cita luhur dan
semangat Bapak drg. Suherman Widyatomo selaku ketua Yayasan
Medika Bahagia utnuk turut berperan serta dalam pembangunan bangsa
Indonesia melalui bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Maka
beliaulah penggagas yang pertama kali untuk mendirikan suatu
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lembaga / Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, yang kemudian di
dukung penuh oleh seluruh keluarga besar beliau, termasuk istri beliau
( Ibu Ita Sulistyantini ) dan seluruh putra putrinya yang berjumlah
empat orang. Maka pada tanggal 2 Juli 2004 di bentuk Tim Pendiri
STIKes Medika Cikarang dengan surat keputusan Ketua Yayasan
Medika Bahagia No. 006/SK-YM/VII/2004.
Setelah melalui perjuangan dan proses yang cukup berat dan
memakan waktu yang cukup lama mempersiapkan perencanaan (
proposal ) usulan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKes )
Medika Cikarang, megurus rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Barat selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan
PPSDM Kesehatan – Departemen Kesehatan dan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi ( dirjen Dikti ) Departemen Diknas, serta
penilaian dan rekomendasi dari berbagai organisasi profesi terkait
yakni Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) pusat dan Persatuan Perawat
Nasional Indonesai ( PPNI ) pusat, maka pada tanggal 24 Juni 2005
terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang ijin
operasional

bagi

STIKes

Medika

Ciarang

No.

90/D/0/2005.

Berdasarkan surat keputusan Mendiknas tersebut STIKes Medika
Cikarang memperoleh ijin operasinal penyelenggaraan untuk 2
program studi yaitu :
1. Program Studi Strata 1 ( satu ) Keperawatan
2. Program Studi Diploma 3 ( tiga ) Kebidanan
Perkembangan selanjutnya pada tahun 2009 melalui perjuangan
tahap kedua, telah terbit lagi Surat Keputusan Ijin Operasional /
Penyelenggaraan Program STudi Diploma 3 ( tiga ) Keperawatan
dengan Surat Keputusan Mendiknas c/q Direktur Jendral DIKTI
Depdiknas No. 860/D/T/2009 tanggal 5 Juni 2009. Pada tahun 2010
telah berhasil lagi menambah satu program studi baru dengan Surat
Keputusan Mendiknas c/q Dirjen DIKTI Depdiknas No. 265/D/0/2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang ijin Penyelenggara Program Studi
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Pendidikan Profesi Ners. Dengan telah keluarnya ijin operasional
Program Studi Pendidikan Ners tersebut, maka saat ini STIKes Medika
Cikarag telah memilik 4 ( empat ) program studi, yaitu :
1. Program Studi Strata 1 ( satu ) Keperawatan
2. Program Studi Diploma 3 ( tiga ) Keperawatan
3. Program Studi Diploma 3 ( tiga ) Kebidanan
4. Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Analisa Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
Berikut ini merupakan data penyetoran PPh Pasal 21 STIKes Medika
Cikarang. Di dalam data ini dapat dilihat dimana STIKes Medika Cikarang dalam
penyetoran dan pelaporan tidak pernah terlambat atau selalu tepat waktu.
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Tabel 4.25
Rekapitulasi Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21

1.2.3

Analisa Pengakuan PPh Pasal 21
Langkah pertama yang dilakukan dalam pengakuan akuntansi pajak pada
STIKes Medika yaitu dilakukan pengakuan terhadap adanya suatu
transaksi. Ada dua tahap pengakuan PPh Pasal 21 yaitu dimana pada
saat pembayaran gaji dan pada saat pembayaran PPh Pasal 21 yang di
setor melalui bank sebelum tanggal 10.

1.2.4

Analisa Penilaian PPh Pasal 21
Penilaian PPh Pasal 21 STIKes Medika Cikarang dilakukan oleh payroll
dimana payroll akan merekap gaji di setiap bulannya dan hasilnya akan
diberikan ke bagian tax accounting di hitung PPh Pasal 21. Pada periode
Januari 2015 perhitungan gaji bruto Rp 275.795.700 dan PPh Pasal 21
Rp 12.704.719, Februari 2015 perhitungan gaji bruto Rp 292.600.750
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dan PPh Pasal 21 Rp 15.324.192, Maret 2015 perhitungan gaji bruto Rp
251.222.250 dan PPh Pasal 21 Rp 8.695.792, April 2015 perhitungan
gaji bruto Rp 232.559.750 dan PPh Pasal 21 Rp 5.924.584, Mei 2015
perhitungan gaji bruto Rp 238.242.350 dan PPh Pasal 21 Rp 5.923.394,
Juni 2015 perhitungan gaji bruto Rp 286.019.550 dan PPh Pasal 21 Rp
10.682.820, Juli 2015 perhitungan gaji bruto Rp 338.827.250 dan PPh
Pasal 21 Rp 4.331.897, Agustus

2015 perhitungan gaji bruto Rp

295.559.650 dan PPh Pasal 21 Rp 6.651.945, September 2015
perhitungan gaji bruto Rp 289.074.950 dan PPh Pasal 21 Rp 9.368.969,
Oktober 2015 perhitungan gaji bruto Rp 287.599.650 dan PPh Pasal 21
Rp 6.024.380, November 2015 perhitungan gaji bruto Rp 310.171.100
dan PPh Pasal 21 Rp 8.797.408, Desember 2015 perhitungan gaji bruto
Rp 282.655.900 dan PPh Pasal 21 Rp 4.694.267.
1.2.5

Analisa Pencatatan PPh Pasal 21
Setelah dilakukan tahap pengakuan dan penilaian maka selanjutnya
dilakukan tahap pencatatan akuntansi. STIKes Medika Cikarang ada dua
tahap pencatatan akuntansi yaitu pada waktu pemotongan gaji karyawan
di akhir bulan dan pada waktu pembayaran PPh terutang ( sebelum
berakhirnnya masa pajak ).
Transaksi yang terjadi setiap periode sebagai berikut :
1. Periode Januari 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
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beban gaji ada disebelah debet Rp 275.795.700, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 12.704.719 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 263.090.981
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 12.704.719 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 12.704.719
2. Periode Februari 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 292.600.750, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 15.324.192 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 277.276.558.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 15.324.192 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 15.324.192.
3. Periode Maret 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 251.222.250, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 8.695.792 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 242.526.458
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
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Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 8.695.792 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 8.695.792.
4. Periode April 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 232.559.750, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 5.924.584 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 226.635.166.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 5.924.584 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 5.924.584.
5. Periode Mei 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 238.242.350, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 5.923.394 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 232.318.956
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 5.923.394 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 5.923.394.
2. Periode Juni 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
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beban gaji ada disebelah debet Rp 286.019.550, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 10.682.820 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 275.336.730
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 10.682.820 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 10.682.820.
3. Periode Juli 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 338.827.250, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 4.331.897 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 334.495.353.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 4.331.897 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 4.331.897.
4. Periode Agustus 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 295.559.650, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 6.651.945 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 288.907.705.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
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Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 6.651.945 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 6.651.945
5. Periode September 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 289.074.950, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 9.368.969 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 279.705.981
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 9.368.969 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 9.368.969.
6. Periode Oktober 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 287.599.650, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 6.024.380 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 281.575.270.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 6.024.380 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 6.024.380.
7.

Periode November 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
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beban gaji ada disebelah debet Rp 310.171.100, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 8.797.408 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 301.373.692.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 8.797.408 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 8.797.408.
12. Periode Desember 2015
a. Pencatatan pada waktu pembayaran gaji karyawan
beban gaji ada disebelah debet Rp 282.655.900, hutang PPh
Pasal 21 di sebelah kredit Rp 4.694.267 dan kas / bank ada
disebalah kredit Rp 277.961.633.
b. Pencatatan pada waktu pembayaran PPh Pasal 21
Pada waktu pembayaran PPh Pasal 21 karyawan posisi hutang
PPh Pasal 21 ada disebelah debet Rp 4.694.267 dan posisi kas /
bank ada disebelah kredit Rp 4.694.267.
1.2.6

Analisa Pelaporan PPh Pasal 21
Setelah dilakukan tahap pengakuan, penilaian, pencatatan maka
selanjutnya dilakukan tahap pelaporan akuntansi. Pelaporan Pajak PPh
Pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 20, ketika sudah lapor pajak PPh
Pasal 21 maka PPh Pasal 21 di accountig diakui di neraca dimana posisi
hutang PPh Pasal 21 akan dicatat disebelah debet dan posisi kas / bank
akan dicatat di sebelah kredit.
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Penutup
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Karyawan Pada STIKes Medika Cikarang, dapat disimpulkan bahwa :
1.

Akuntansi

adalah

menggolongkan,

Sistem

informasi

mengintisarkan

dan

untuk

pencatatan

,

untuk

mendapatkan

informasi keuangan yang digunakan oleh pihak pihak yang
membutuhkan.
2.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
terhadapsubjek

pajak

atas

Pajak yang dikenakan

penghasilan

yang

di

terima

ataudiperolehnya dalam tahun pajak.
3.

Dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 STIkes
Medika Cikarang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku. STIKes Medika Cikarang termasuk kedalam kategori
wajib pajak patuh. Hal ini dapat dilihat dengan penyetoran yang
tidak pernah terlambat atau melebihi jatuh tempo yang telah di
tetapkan.

5.2 Saran
Penelitian ini terbatas dengan waktu yang tidak terlalu lama, penulis
sebisa mungkin

memanfaatkan waktu yang relatif singkat. Dan untuk

kedepannya perlu waktu yang lebih lama agar penelitian mendapatkan hasil
lebih baik lagi.
Adapun saran – saran yang akan dikemukakan oleh penulis sebagai
berikut :
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1.

STIkes

Medika

Cikarang

harus

lebih

teliti

lagi

dalam

memperhitungkan PPh Pasal 21 dan selalu mengikuti peraturan
perpajakan yang ada di Indonesia yang selalu ada perubahan di
setiap tahunnya agar tidak salah dalam perhitungan pajak terutama
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
2.

Untuk data karyawan tetap dan tidak tetap NPWP harus tetap di
perhatikan, alangkah baiknya setiap karyawan diwajibkan
mempunyai

NPWP selain dapat

mempengaruhi perhitungan

pajak PPh Pasal 21 pemerintah juga menganjurkan setiap warga
negara Indonesia diwajibkan mempunyai NPWP.
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ANALISIS AKUNTASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT.TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
Udin Saefudin
Susi Fitriyani
STIE Pertiwi Bekasi
Abstrak
Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Total Solusi Konstruksi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, Bekasi 2016.
Penetilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak
Penghasilan Badan, bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan
seta bagaimana Akuntansi Pajak Penghasilan Badan di PT.Total Solusi Konstruksi
yang beralamat di Gedung one pacific Place lantai 11 SCBD Jl.Jend sudirman Kav
52-53 Jakarta kode pos 12190. Metode yang digunakan adalah dengan observasi
langsung, interview, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian dilakukan analisis
data dengan data dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan
mengidentifikasi perbedaan – perbedaan menurut akuntansi dan pajak. Data dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan SPT Badan PT. Total Solusi
Konstruksi pada tahun 2015.
Besarnya laba rugi komersial pada PT. Total Solusi Konstruksi adalah sebesar Rp
2.278.547.092 sedangkan pada laporan laba rugi fiskal adalah sebesar Rp
1.086.715.614 terjadinya selisih disebabkan oleh adnya biaya-biaya dan penghasilan
yang harus dikoreksi karena tidak diakui dalam fiskal ataupun sudah dikenakan tarif
final, sehingga sangat berpengaruh pada laba.
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan
Badan Pasal 29 terhutang untuk PT. Total Solusi Konstruksi tahun 2015 adalah
sebesar Rp 187.003.206 dan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah
sebesar Rp 15.625.155
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Target pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp
1.822,5 triliun atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN
Tahun anggaran 2016. Target pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan
Pajak sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan Negara bukan Pajak sebesar Rp
273,8 tiriliun ( rasio penerimaan Negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun
2016 sebesar 13,11 persen ) Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan
55

atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka
optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa menunggu iklim investasi dunia usaha,
kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk
mengendalikan konsumsi barang kena cukai (www.kemenkeu.go.id tanggal 11 April
2015 jam 20:58).
Berdasarkan informasi diatas jelas terlihat peran dan kontribusi pajak dan bea
cukai yang semakin meningkat dalam pembiayaan Negara dan pemerintahan. untuk
itu, semua masyarakat semestinya memahai perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan
norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum ( Diaz Priantara:2013-2)
Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor
swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan
tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukan,
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong,
penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan
Negara ( Diaz Priantara:2013-2 )
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan larar belakang di atas maka rumusan dari masalah dalam
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pehitungan PPh Badan di PT.Total Solusi Konstruksi ?
2. Bagaimana Akuntansi pajak di PT.Total Solusi Konstruksi ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Dalam penelitian ruang lingkup penelitian dibatasi pada :
1. Laporan Keuangan PT.Total Solusi Konstruksi tahun 2015
2. Laporan SPT Badan tahun 2015

56

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan PPh Badan di PT.Total Solusi
Konstruksi
2. Untuk mengetahui akuntansi pajak di PT.Total Solusi Konstruksi
1.4.2

Manfaat yang diharapkankan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini untuk menambah keterampilan, wawasan dan pengetahuan
sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di
bidang perpajakan
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi
perusahaan dalam memastikan sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang
baik dan benar untuk tahun berikutnya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan
topik bahasan skripsi ini.
Landasan Teori
2.1

Akuntansi

2.1.1

Definisi Akuntansi

Menurut Suwardjono dalam bukunya Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan
Keuangan (2014: 9-11) akuntansi didefinisikan sebagai berikut:
“Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan
penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi
dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi
tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan ekonomik. Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi,
atau praktik, akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian,
pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasfikasian, penggabungan,
peringkasan dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang
terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu
unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang
relevan bagi pihak yang berkepentingan”.
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Akuntansi keuangan (financial accounting) berfokus pada pengambangan dan
komunikasi informasi keuangan untuk pemakai eksternal. Sejalan dengan
pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan, sering kali perusahaan tersebut
membutuhkan kas yang lebih banyak daripada yang disediakan dari laba usaha.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan beralih kepada orang atau organisasi eksternal
untuk mendapatkan pendanaan.
Akutansi memiliki proses yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk dapat
menghasilkan laporan yang diinginkan, sebagai berikut :
1. Tahap Pengakuan, Pengukuran dan Pencatatan
Tahap pertama yang dilalui dalam proses akuntansi adalah tahap pengakuan,
pengukuran dan pencatatan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap
pengakuan, pengukuran dan pencatatan antara lain:
a. penyusunan atau pembuatan bukti- bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik
transaksi internal maupun transaksi eksternal,
b. pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus,
c. posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar utama maupun
buku besar pembantu.
2. Tahap Pengikhtisaran atau Peringkasan
Tahap yang harus dilalui setelah melakukan tahap pengakuan, pengukuran dan
pencatatan yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Pada tahap pengikhtisaran
atau peringkasan, meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.
a. Penyusunan neraca saldo, yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada
pada buku besar.
b. Penyusunan jurnal penyesuaian, untuk menyesuaikan dengan keadaan atau
fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja/neraca
lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan.
c. Pembuatan jurnal penutup, dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi
suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat
sementara (temporary account).
d. Pembuatan necara saldo setelah penutupan, dipergunakan untuk mengecek
kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya.

58

e. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan, misalnya untuk pengembangan usaha atau perluasan usaha,
penambahan investasi, dan sebagainya.
f. Penyusunan jurnal pembalik, dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya
kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya.
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Metode Penelitian
3.1

Kerangka Pemikiran

Gambar 3.1

Laporan Keuangan Komersial
PT. Total Solusi Konstruksi

Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

Laporan Keuangan
Fiskal
PKP

PPh Badan Terhutang

Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan
dan Pelaporan PPh dalam akuntansi

Akuntansi PPh Badan
PT. Total Solusi Konstruksi membuat laporan keuangan komersial, kemudian
dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tersebut yaitu dengan
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melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya sesuai standar
akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan sehingga dari proses rekonsiliasi
tersebut dihasilkan laporan keuangan fiskal. Setelah diperoleh jumlah penghasilan
kena pajak (laba fiskal) dikalikan dengan tarif pph badan maka akan diketahui
besarnya pph terhutang di tahun 2015.
Selanjutnya perusahaan akan mencatat pph terhutang tersebut ke dalam hutang
pajak. dan menghitung besarnya pph yang diharus dibayar setelah dikurangi kredit
pajak. kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut dilunasi selambat-lambatnya
sebelum penyampaian SPT tahunan.
3.2

Definisi Operasional
Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian – bagian, penelaahan
bagian – bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian
yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
b. Akuntansi

adalah

system

informasi

untuk

mencatat,

menggolongkan,

mengikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak
yang membutuhkan.
c. Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas
diperolehnya dalam tahun pajak
Analisis Hasil Pembahasan
4.1

Analisis Perhitungan PPh Badan

1. Laporan Keuangan PT. Total Solusi Konstruksi
Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, makaperusahaan
perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari
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proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.
Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat
menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu
perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat
mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.
PT. Total Solusi Konstruksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang
konstruksi dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka
perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Dengan pentingnya
laporan keuangan bagi perusahaan, untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan
keuangan yang meliputi neraca dan laporan perhitungan laba rugi yang dapat dilihat
melalui tabel berikut ini :
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TABEL 4.1
PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
NERACA PERIODE 31 DESEMBER 2015
AKTIVA
Aktiva Lancar :
Kas dan setara kas

Rp

933.862.406,-

Investasi jangka pendek

Rp

777.500.000,-

Piutang usaha

Rp 1.053.530.062,-

Biaya dibayar dimuka

Rp

434.791.600,-

Pajak dibayar dimuka

Rp

126.532.910,-

Aktiva lancar lainnya

Rp

436.869.995,-

Aktiva tetap
Akumulasi penyusutan

Rp 2.016.403.350,(Rp 322.265.848,-) (+)

Aktiva tetap ( netto )

RP 1.694.137.502,-

Aktiva tetap lainnya :
Jaminan Sewa

Rp 20.000.000,- (+)

Total Aktiva

Rp 5.477.224.475,-

PASIVA
Hutang Lancar :
Hutang dagang

Rp 1.409.879.773,-

Hutang Pajak

Rp

Modal saham

Rp 1.671.449.850,-

Laba ditahan

Rp

Laba tahun berjalan

Rp 1.801.621.169,

Total Pasiva

Rp 5.477.244.475,-

582.590.941,-

11.682.742,-

Sumber : Data diolah dari PT. Total Solusi Konstruksi
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Berdasarkan data yang mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari
perusahaan PT.Total Solusi Konstruksi maka selanjutnya akan disajikan laporan
perhitungan laba rugi periode 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015 yang dapat
dilihat di tabel 4.2 berikut :
TABEL 4.2
PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
LAPORAN LABA RUGI PERIODE 31 DESEMBER 2015

Pendapatan usaha :
Konstruksi

Rp 11.282.308.174

Sewa

Rp 3.299.400.000

Beban pokok pendapatan konstruksi Rp 6.274.539.445
Beban pokok pendapatan sewa

Rp 1.301.400.000 (+)

Total Beban pokok pendapatan

Rp 7.575.939.445 (-)

Laba Kotor

Rp

7.005.768.729

Biaya Operasional :
Biaya Gaji

Rp 2.493.206.627

Biaya Listrik/telepon

Rp

52.212.272

Biaya transportasi

Rp

427.377.988

Biaya perbaikan dan pemeliharaan

Rp

200.250.000

Kendaraan

Rp

68.750.000

Peralatan kantor

Rp

38.426.588

Perlengkapan kantor

Rp

40.347.177

Alat Berat

Rp

143.750.000

Biaya asuransi

Rp

5.524.300

Biaya sewa

Rp

435.538.836

Biaya kirim dan telekomunikasi

Rp

90.118.484

Biaya Penyusutan :
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PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
LAPORAN LABA RUGI PERIODE 31 DESEMBER 2015
( LANJUTAN )

Biaya Profesional

Rp

89.919.711

Biaya Lisensi

Rp

84.260.817

Biaya alat tulis & persediaan

Rp

66.413.850

Biaya rapat

Rp

5.687.800

Biaya peralatan

Rp

57.968.500

Biaya bank

Rp

86.861.120

Biaya lain-lain

Rp

230.000 (+)

Total Biaya Operasional

Rp 4.386.844.075 (-)

Pendapatan Lain-lain :.
Pendapatan bunga & deposito

Rp

164.443.482

PPh pasal 4 ayat 2

Rp

504.821.044

Laba Bersih Sebelum Pajak

Rp 2.278.547.092

Pajak Penghasilan

Rp

Laba Bersih Setelah Pajak

Rp 1.801.621.169

Beban Pajak :

476.925.923

Sumber : Data diolah dari PT. Total Solusi Konstruksi
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Koreksi Fiskal
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan sebelum adanya koreksi fiskal sebagai
berikut :
Penghasilan bruto perusahaan = Pendapatan Jasa + Pendapatan Lain-lain ( Rp
14.581.708.174+Rp 164.443.482) = Rp 14.746.151.656,65

Laba bersih sebelum Pajak = Rp 2.278.547.092,PKP yang mendapat fasilitas :
( Rp 4.800.000.000 : Rp 14.746.151.656 ) x Rp 2.278.547.092
= Rp 741.686.801,PKP yang tidak mendapat fasilitas :
( Rp 2.278.547.092 - Rp 741.686.801 ) = Rp 1.536.860.292,Dengan demikian maka besarnya pajak penghasilan terhutang dapat dihitung
sebagai berikut :
PPh yang memperoleh fasilitas

=

Rp

92.710.850

( 25% x 50% x Rp 741.686.801 )
PPh yang tidak memperoleh fasilitas =

Rp 384.215.073 (+)

(25% x Rp 1.536.860.292 )
PPh terhutang

=

Rp 476.925.923,-

2. Koreksi Fiskal PT. Total Solusi Konstruksi
Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undangundang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya
memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan
maupun biaya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan
koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan komersil agar
penyajiannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang
pajak penghasilan badan.
a. Analisis koreksi Fiskal
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Dari laporan laba rugi perusahaan terdapat biaya yang harus dikoreksi yaitu sebagai
berikut :
1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan No.36 tahun
2008 menjelaskan bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenai pajak
bersifat final sehigga pendapatan atas jasa konstruksi harus dikoreksi negatif
sebesar Rp 11.282.308.174,2.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan No.36 tahun
2008 menjelaskan bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenai pajak
bersifat final sehigga biaya yang timbul harus dikoreksi positif sebesar Rp
6.274.539.445,-

3.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 huruf a
dibagian penjelasan, seluruh biaya bersama yang timbul dari penghasilan yang
merupakan objek pajak maupun penghasilan final dan yang bukan merupakan
objek pajak harus dihitung secara proporsional karena seluruh biaya yang
timbul tidak boleh seluruhnya dikurangkan. Perhitungan biayanya sebagai
berikut :
Penghasilan yang harus dikoreksi = ( Penghasilan atas jasa konstruksi :
jumlah penghasilan bruto x total biaya bersama ) Sehingga biaya yang harus
dikoreksi sebagai berikut :
a. Biaya gaji sebesar

Rp 1.929.069.295,-

b. Biaya listrik dan air

Rp

40.398.212,-

c. Biaya transportasi

Rp

330.675.262,-

d. Biaya Perawatan dan Perbaikan

Rp

154.939.475,-

e. Biaya depresiasi

Rp

122.943.037,-

f. Biaya asuransi

Rp

4.274.318,-

g. Biaya sewa

Rp

336.989.556,-

h. Biaya kirim dan telekomunikasi

Rp

69.727.394,-

i. Biaya Lisensi

Rp

65.195.140,-

j. Biaya alat tulis & persediaan

Rp

1.386.402,-

k. Biaya rapat

Rp

4.400.823,-

l. Biaya peralatan

Rp

44.851.980,67

m. Biaya lain-lain
4. Sesuai

keputusan

Rp
menteri

keuangan

77.958,Republik

Indonesia

No.1169/KMK.01/1991 Bab VI Pasal 14 huruf (b) lessor tidak boleh
menyusutkan atas barang modal yang disewa gunausahakan dengan hak opsi,
sehingga biaya ini harus dikoreksi sebesar Rp 143.750.000,5. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan No.36 tahun
2008 menjelaskan bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenai pajak
bersifat final sehigga biaya professional untuk pengurusan usaha jasa
konstruksi dikoreksi sebesar Rp 89.919.711,6. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan No.36 tahun
2008 menjelaskan bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenai pajak
bersifat final sehigga biaya bank yang timbul dari bank garansi atau biaya
jaminan pelaksanaan dikoreksi positif sebesar Rp 86.861.125,7.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan No.36 tahun
2008 menjelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya dikenai pajak bersifat final sehigga pendapatan dari bunga deposito
dan tabungan harus dikoreksi sebesar Rp 164.443.482,-

Untuk lebih jelasnya (lihat lampiran) laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun
2015.
3. Perhitungan PPh Terutang Menurut Perusahaan
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan setelah adanya koreksi fiskal sebagai
berikut :
Penghasilan bruto perusahaan = Pendapatan Jasa + Pendapatan Sewa
= (Rp 11.282.308.174 + Rp 3.299. 400.000)
= Rp 14.581.708.174,Laba bersih sebelum Pajak

= Rp 1.086.715.000 ( dibulatkan )

PKP yang mendapat fasilitas :
( Rp 4.800.000.000 : Rp 14.581.708.174,- ) x Rp 1.086.715.000
= Rp 357.724.345,68

PKP yang tidak mendapat fasilitas :
( Rp 1.086.715.000 - Rp 357.724.345 ) = Rp 728.990.655,Dengan demikian maka besarnya pajak penghasilan terhutang dapat dihitung
sebagai berikut :
PPh yang memperoleh fasilitas

=

Rp 44.715.543,-

PPh yang tidak memperoleh fasilitas =

Rp 182.247.663

( 25% x 50% x Rp 357.724.345 )

(25% x Rp 728.990.655 )
PPh terhutang

=

Rp 226.963.206,-

2. Perhitungan PPh Pasal 29 setelah rekonsiliasi fiskal
PPh terhutang

Rp 226.963.206,-

Kredit Pajak :
PPh pasal 23

Rp 39.960.000 (-)

PPh kurang bayar pasal 29

Rp 187.003.206,-

3. Perhitungan PPh pasal 25 setelah rekonsiliasi fiskal
PPh terhutang

Rp 226.963.206,-

Kredit Pajak :
PPh pasal 23

Rp 39.960.000 (-)

Jumlah utang pajak

Rp 187.003.206 : 12

Angsuran PPh pasal 25 perbulan

Rp 15.583.601,-

Berikut penyajian laporan keuangan menurut perusahaan setelah rekonsiliasi fiskal :
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TABEL 4.3
PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
NERACA PERIODE 31 DESEMBER 2015
AKTIVA
Aktiva Lancar :
Kas dan setara kas

Rp

933.862.406,-

Investasi jangka pendek

Rp

777.500.000,-

Piutang usaha

Rp 1.053.530.062,-

Biaya dibayar dimuka

Rp

434.791.600,-

Pajak dibayar dimuka

Rp

102.156.511,-

Aktiva lancar lainnya

Rp

436.869.995,-

Aktiva tetap
Akumulasi penyusutan
Aktiva tetap ( netto )

Rp 2.016.403.350,(Rp

322.265.848,-) (+)
RP 1.694.137.502,-

Aktiva tetap lainnya :
Jaminan Sewa

Rp 20.000.000,- (+)

Total Aktiva

Rp

5.452.848.076,-

PASIVA
Hutang Lancar :
Hutang dagang

Rp 1.409.879.773,-

Hutang Pajak

Rp

Modal saham

Rp 1.671.449.850,-

Laba ditahan

Rp

Laba tahun berjalan

Rp 2.051.583.886,-

Total Pasiva

Rp 5.452.848.076,-

308.251.825,-

11.682.742,-

Sumber : Data diolah dari PT.Total Solusi Konstruksi
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TABEL 4.4
PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
LAPORAN LABA RUGI PERIODE 31 DESEMBER 2015
Pendapatan usaha :
Konstruksi

Rp 11.282.308.174

Sewa

Rp 3.299.400.000

Beban pokok pendapatan konstruksi Rp 6.274.539.445
Beban pokok pendapatan sewa

Rp 1.301.400.000 (+)

Total Beban pokok pendapatan

Rp 7.575.939.445 (-)

Laba Kotor

Rp

7.005.768.729

Biaya Operasional :
Biaya Gaji

Rp 2.493.206.627

Biaya Listrik/telepon

Rp

52.212.272

Biaya transportasi

Rp

427.377.988

Biaya perbaikan dan pemeliharaan

Rp

200.250.000

Kendaraan

Rp

68.750.000

Peralatan kantor

Rp

38.426.588

Perlengkapan kantor

Rp

40.347.177

Alat Berat

Rp

143.750.000

Biaya asuransi

Rp

5.524.300

Biaya sewa

Rp

435.538.836

Biaya kirim dan telekomunikasi

Rp

90.118.484

Biaya Profesional

Rp

89.919.711

Biaya Lisensi

Rp

84.260.817

Biaya alat tulis & persediaan

Rp

66.413.850

Biaya rapat

Rp

5.687.800

Biaya peralatan

Rp

57.968.500

Biaya Penyusutan :
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PT. TOTAL SOLUSI KONSTRUKSI
LAPORAN LABA RUGI PERIODE 31 DESEMBER 2015
( LANJUTAN )

Biaya bank

Rp

Biaya lain-lain

Rp

86.861.120
230.000 (+)

Total Biaya Operasional

Rp 4.386.844.075(-)

Pendapatan Lain-lain :.
Pendapatan bunga & deposito

Rp

164.443.482

PPh pasal 4 ayat 2

Rp

504.821.044

Laba Bersih Sebelum Pajak

Rp 2.278.547.092

Pajak Penghasilan

Rp

Laba Bersih Setelah Pajak

Rp 2.051.583.886

Beban Pajak :

226.963.206

Sumber : data diolah dari PT. Total Solusi Konstruksi
Berdasarkan data perhitungan tersebut diketahui bahwa PPh terhutang PT.
Total Solusi Konstruksi tahun 2015 sebesar Rp 226.963.206,-. PPh terhutang tersebut
belum termasuk kredit pajak yang dapat diperhitungakan sebesar

Rp

39.960.000,- setelah PPh terhutang tersebut dikurangai kredit pajak, PPh kurang
bayar menjadi Rp 187.003.206.
PT. Total Solusi Konstruksi memiliki kewajiban membayar angsuran pajak
PPh 25 sebesar Rp 15.583.601,- besarnya angsuran pajak tersebut adalah sebesar
pajak penghasilan yang terhutang setalah dikurangi kredit pajak menurut SPT PPh
badan.
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4.2.2

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan Terhutang
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT.Total Solusi Konstruksi, kekurang

bayar sebesar Rp 187.003.206 tersebut, telah di setor pada tanggal 08 April 2016 oleh
PT.Total Solusi Konstruksi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara
melalui bank persepsi. Dari pembayaran tersebut PT.Total Solusi Konstruksi
memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara ( NTPN ) sebagai validasi bahwa
transaksi tersebut telah berhasil.
Setelah melakukan proses pembayaan, PT. Total Solusi Konstruksi
melaporkan SPT tahunan PPh Badan tersebut ke KPP Pratama Kebayoran Baru Satu
dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak dengan melampirkan data-data
berikut :
1. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2015
2. Laporan rekonsiliasi fiskal
3. Daftar perhitungan penyusutan
4. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29
Dari proses pelaporan tersebut perusahaan akan memperoleh bukti penerimaan surat
dari kantor pajak. Bukti penerimaan surat ini sebagai bukti bahwa perusahaan telah
memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun 2015.
4.2.3

Analisis Akuntansi PPh Badan
Berdasarkan analisis perhitungan diatas dapat diketahui jumlah pph terhutang

PT. Total Solusi Konstruksi yaitu sebesar Rp 226.963.206,-

perusahaan akan

mengakui dan mencatat pph terhutang tersebut ke dalam laporan keuangan. Berikut
jurnal untuk mencatat PPh terhutang tersebut :
Beban Pajak Penghasilan Badan

Rp 226.963.206,-

Hutang PPh Pasal 29

Rp 226.963.206,-

Setelah diketahui jumlah pph terhutang, PT. Total Solusi Konstruksi menghitung
kekurangan bayar PPh 29 tersebut setelah dikurangi kredit pajak yang telah dipotong
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oleh pihak lain yaitu sebesar Rp 39.960.000,- Perusahaan akan mencatat kurang bayar
PPh 29 tersebut kedalam jurnal berikut :
Hutang PPh Pasal 29

Rp 39.960.000

Pajak dibayar dimuka PPh pasal 23

Rp 39.960.000

Dari proses pencatatan tersebut, diketahui kekurangan bayar PPh 29 di tahun 2015
sebesar Rp 187.003.206.
Pembayaran PPh terhutang tahun 2015 oleh PT. Total Solusi Konstruksi
dilakukan dibulan april tahun 2015. Sehingga pencatatan untuk transaksi tersebut juga
dilakukan pada bulan tersebut. Berikut pencatatan oleh PT. Total Solusi Konstruksi
pada saat melakukan penyetoran ke bank.
Hutang PPh Pasal 29

Rp 187.003.206

Kas/Bank

Rp 187.003.206

Selain melakukan pencatatan pada PPh Badan PT. Total Solusi Konstruksi Juga
melakukan pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 25. Berikut jurnal pada saat
perusahaan mencatat kurang bayar PPh Pasal 25.
PPh Pasal 25 dibayar dimuka

Rp 15.625.155,-

Hutang PPh 25

Rp 15.625.155,-

Pada saat melakukan pembayaran PT. Total Solusi Konstruksi mencatat ke dalam
jurnal sebagai berikut :
Hutang PPh 25

Rp 15.625.155,-

Kas/Bank

Rp 15.625.155,-

Diakhir tahun PPh Pasal 25 yang telah disetorkan tersebut akan diakumulasi dan
menjadi pengurang jumlah PPh badan terhutang. Sehingga dari proses pembayaran
pph pasal 25 ini menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meringankan jumlah
pph terhutang tahun 2016.
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Penutup
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil
analisis sebagai berkut :
1. Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa terjadi banyak perbedaan
antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
Pendapatan sebesar Rp 11.282.308.174 dikoreksi negatif dikarenakan
penghasilan tersebut sudah dikenai pajak yang bersifat final,biaya sebesar Rp
6.274.539.445 dikoreksi positif dikarenakan biaya tersebut timbul dari
penghasilan yang sudah dikenai pph final. Biaya bersama yang timbul dari
penghasilan yang dikenai pph final dan penghasilan yang merupakan objek
pajak dihitung secara progresif dari perhitungan progresif tersebut diketahui
berapa jumlah biaya yang harus dikoreksi. Biaya-biaya tersebut terdiri dari
biaya gaji sebesar

Rp

1.929.069.295,

Biaya

listrik

dan

air

Rp

40.398.212, Biaya transportasi, Rp 330.675.262, Biaya Perawatan dan
Perbaikan Rp154.939.475 Biaya depresiasi Rp 122.943.037, Biaya asuransi
Rp 4.274.318, Biaya sewa Rp 336.989.556, Biaya kirim dan telekomunikasi
Rp 69.727.394, Biaya Lisensi Rp 65.195.140, Biaya alat tulis & persediaan Rp
1.386.402, Biaya rapat Rp 4.400.823,Biayaperalatan Rp 44.851.980 dan Biaya
lain-lain

Rp 77.958. Biaya sebesar 143.750.000 dikoreksi positif karena

alat berat tersebut oleh perusahaan disewagunausahakan sehingga biaya ini
dikoreksi. Biaya professional untuk pengurusan usaha jasa konstruksi sebesar
Rp 89.919.711 dikoreksi positif. Biaya bank yang timbul dari bank garansi
atau biaya jaminan pelaksanaan konstruksi dikoreksi sebesar Rp 86.861.125,
dan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya dikenai pajak
bersifat final sehigga pendapatan dari bunga deposito dan tabungan harus
dikoreksi sebesar Rp 164.443.482,
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2. Dari hasil perhitungan PPh badan di PT. Total Solusi Konstruksi tahun 2015
diketahui besar PPh terhutang adalah sebesar Rp 187.003.206. dan besarnya
angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 15.625.155.
5.2 Saran
a.

PT. Total Solusi Konstruksi harus lebih memahami dan lebih teliti dalam
menentukan biaya – biaya dan penghasilan apa saja yang harus dikoreksi
dalam fiskal agar dapat menekan jumlah pajak terhutang serta untuk
menghindari adanya sanksi pajak sehingga dapat menyajikan perhitungan
pajak yang benar.

b.

PT. Total Solusi Konstruksi sebaiknya melakukan kebijakan tax planning
agar dapat melakukan penghematan pajak setelah rekonsiliasi fiskal.
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PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP
KUALITAS AUDIT
( Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bekasi )

Maruly Poltas
Malikah Nur Aini
STIE Pertiwi Bekasi
Abstrak
Akuntan Publik adalah Auditor yang Independen, Ahli & Berkompeten dalam bidang
audit yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang mendapat izin
dari Menteri Keuangan & diatur dalam undang-undang dalam penugasanya, yang
sudah lulus dari ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik
(USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan "CPA Indonesia" yang
dikeluarkan oleh IAPI dan berpandu pada SPAP dalam memberikan jasa-jasanya.
Untuk Mengetahui Tingkat Independensi dan Kualitas audit atas Hasil / Opini
audit terhadap Customernya di kota bekasi maka kami melakukan penelitian yang
hasilnya adalah Independensi sangat berpengaruh terhadap Opini audit yang
diberikan. Oleh karena itu baik auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)
diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya. Adapun untuk meningkatkan
kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi para auditor yakni dengan
pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk
mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi. Sedangkan untuk
meningkatkan independensi, auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan
benar-benar independen, tidak mendapat tekanan dari klien dan tidak memiliki
perasaan sungkan dengan kliennya sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya
benar-benar objektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya
perhatian terhadap kualitas audit dari auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)
tersebut maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar
pengambilan keputusan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Kata Kunci : Independensi & Kualitas Audit
Pendahuluan
1.1

Latar Belakang
Di Indonesia bidang akuntansi baru dikenal tahun 1950an sejalan dengan

mulai tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan
ekonomi dan bisnis maka perekonomian mendorong berdirinya organisasi profesi
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akuntansi yang dikenal dengan sebutan “Ikatan Akuntansi Indonesia” (IAI) pada
tanggal 23 Desember 1957. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 17)
Semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia, permintaan jasa audit
meningkat. Faktor-faktor yang menjadi pendorong tingginya permintaan jasa audit
dan pesatnya pertumbuhan profesi akuntan publik di Indonesia adalah karena
perkembangan pasar modal, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis, serta
regulasi

(perundang-undangan,

peraturan-peraturan).

Kantor

Akuntan

Publik

merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat
berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Jasa yang diberikan Kantor
Akuntan Publik berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan
keuangan. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan
kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Profesi akuntan publik merupakan
profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan
publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya.
(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 19)
I.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan
bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Adakah Pengaruh Independensi Audit terhadap Kualitas Audit ?
2. Berapa Besar Pengaruh independensi terhadap kualitas audit ?
1.3.

Tujuan & Manfaat Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apakah ada Pengaruh Independensi audit terhadap kualiatas
audit.
2. Untuk mengetahui seberapa Besar Pengaruh Independensi terhadap kualitas
audit yang dilaporkan
1.3.2

Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis
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1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini hendaknya dapat mengetahui pengaruh
independensi auditor eksternal terhadap kualitas audit auditor eksternal.
2. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya auditing, hasil penelitian
ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan tentang
pengaruh independensi auditor eksternal terhadap kualitas audit auditor
eksternal.
3. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin
mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini
sebagai pembanding.
4. Bagi kantor akuntan public (KAP)
Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi KAP
dalam meningkatkan kinerja para auditornya dan meningkatkan kualitas
kinerja audit yang di hasilkan oleh para auditor eksternal serta menjadi
bahan evaluasi untuk dilakukan pengembangan etika profesi para akuntan
publik.
Tinjauan Pustaka
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Audit
2.1.1.2 Pengertian Audit
Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh
orang yang kompeten dan independent (Jusuf dkk, 2013:4)
Menurut Mulyadi (2014:9) Secara umum auditing adalah suatu proses
sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiaan antara pernyataan –
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pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Agoes (2016:4) menyatakan auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap
laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Metode Penelitian
3.1

Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono (2015:7) Metode

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama
digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini
disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme.
Metode ini sebgai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah –kaidah ilmiah yaitu
konkrit / empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut
dengan metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan
dikembangakan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuntitatif karena data
penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik.
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas.
Menurut Sanusi (2016:14) desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang
disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab – akibat antar variabel.
Dalam desain ini, umumnya hubungan sebab – akibat (tersebut) sudah dapat
diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel
penyebab, variabel antara, dan variabel terikat (tergantung).
Hasil dan Pembahasan
Gambaran Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah KantorAkuntan
Publik (KAP) yaitu suatu badan usaha yang telah mendapatkanijin dari menteri
keuangan atau pejabat lain yang berwenang sebagai wadahbagi akuntan publik dalam
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memberikan jasanya. Sedangkan akuntan public atau auditor independen adalah
akuntan yang telah memperoleh ijin darimenteri keuangan atau pejabat yang
berwenang untuk memberikan jasanya.
Kantor Akuntan Publik dalam pekerjaannya memberikan beberapa jasayang
disebut dengan jasa audit. Penjelasan dari jasa-jasa tersebut yaitu:
1. Jasa Audit Laporan Keuangan
Dalam kapasitasnya sebagai auditor independen, kantor akuntanpublik
melakukan audit umum atas laporan keuangan untukmemberikan pernyataan pendapat
mengenai kewajaran laporankeuangan.
2. Jasa Audit Khusus
Audit khusus dapat merupakan audit atas pos laporan tertentu yangdilakukan
dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama, audit atas laporan keuangan
yang disusun berdasarkan basis yangkomprehensif dan audit atas informasi keuangan
untuk tujuan tertentu.
3. Jasa Atestasi
Jasa yang berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatukesimpulan
tentang keadaan asersi (pernyataan) tertulis menjaditanggung jawab pihak lain,
dilaksanakan mulai pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama.
4. Jasa Review Laporan Keuangan
Jasa yang memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapatmodifikasi
material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangantersebut sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basisakuntansi komprehensif lainnya.
5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan
Jasa untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan datakeuangan
serta inforamsi lainnya yang diberikan manajemen suatuentitas tertentu.
6. Jasa Konsultasi
Jasa ini meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengankompetensi
akuntan publik. Misalnya jasa konsultasi umum kepadapihak manajemen,
perencanaan sistem dan implementasi system akuntansi, penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan, pelaksanaanseleksi dan rekruitmen pegawai sampai memberikan jasa
konsultasilainnya.
7. Jasa Perpajakan
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Jasa yang diberikan meliputi jasa konsultasi umum perpajakan, perencanaan
pajak, review jenis pajak, pengisian SPT dan penyelesaianmasalah perpajakan.
Struktur keorganisasian dalam KAP sebagai berikut :
1.

Rekan atau partner, yaitu rekan pimpinan dan rekan yang mendudukijabatan
tertinggi dalam KAP. Tugasnya bertanggung jawab secarakeseluruhan
terhadap pekerjaan yang ditangani oleh KAP.

2.

Manajer, yaitu pengawas pemeriksa, koordinator dari auditorsenior. Tugasnya
mereview program audit, mereview kertas kerja,laporan audit dan manajemen
letter.

3.

Auditor senior atau koodinator auditor yunior, yaitu akuntanperencana dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan.Tugasnya mengarahkan
dan mereview pekerjaan akuntan yunior.

4.

Auditor yunior atau asisten auditor (staff auditor), yaitu pelaksanaprosedur
pemeriksaan secara rinci sesuai dengan pengarahan dariakuntan senior.
Tugasnya adalah membuat kertas kerja.
Penelitian ini dilakukan terhadap akuntan publik dengan jumlahresponden

sebanyak 30 responden. Dan hal yang diungkap dalam penelitian indepensi ini
meliputi 3 indikator dan kualitas audit dengan 2 indikator.
Tabel
Persentase jawaban responden pada setiap pernyataan tentang
independensi auditor
Dime

Indik

nsi

ator

Indep

Umu

Pertanyaan

Jenis

Ket

/Item
Pemeriksaan yang

enden m

saya lakukan langsung

si

dan bebas mengakses

Audit

semua buku, catatan,

(+)

Fre

Kategori Jawaban

Jumlah

STS

TS

N

S

SS

7

0

4

17

2

30

pejabat dan karyawan
perusahaan, serta
sumber informasi lain
yang berhubungan
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dengan kegiatan,
kewajiban serta
sumber bisnis.
Pelaksanaan

0

2

7

19

2

30

0

2

4

22

2

30

0

0

0

21

9

30

0

0

6

21

3

30

pemeriksaan yang
saya lakukan aktif
bekerja sama dengan
pihak lain yang
berkaitan selama
proses pemeriksaan
akuntan.
Pemeriksaan yang
saya lakukan bebas
dari usaha manajerial
untuk menentukan
kegiatan yang akan
diperiksa.
Pemeriksaan yang
saya lakukan bebas
dari pambatasan
pemeriksaan pada
kegiatan catatan orang
tertentu yang
seharusnya tercakup
dalam pemeriksaan.
Pelaporan yang saya
lakukan bebas dari
perasaan kewajiban
untuk memodifikasi
pengaruh fakta yang
dilaporkan pada pihak
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tertentu.
Pelaporan yang saya

0

0

4

22

4

30

0

0

4

22

4

30

lakukan menghindari
praktek untuk
meniadakan persoalan
penting dari laporan
formal ke laporan
informal bentuk
tertentu yang
disenangi.
Pelaporan yang saya
lakukan menghindari
bahasa atau istilahistilah yang mendua
arti secara sengaja
atau tidak dalam
pelaporan fakta,
pendapat, rekomendasi
serta dalam
penafsirannya.

Dime

Indik

nsi

ator

Indep

Umu

Pertanyaan

Jenis

Ket

/Item
Pelaporan yang saya

enden m

lakukan bebas dari

si

usaha tertentu untuk

Audit

mengesampingkan

(+)

Fre

Kategori Jawaban

Jumlah

STS

TS

N

S

SS

0

0

4

22

4

30

pertimbangan akuntan
pemeriksa terhadap isi
laporan pemeriksaan,
baik fakta maupun
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pendapatnya.
Indep

Indep

Auditor bebas

enden enden

menyusun program

si

si

pemeriksaannya tanpa

Audit

Peny

ada campur tangan

usuna

dari objek

n

pemeriksaan berupa

Progr

penentuan,

am

pengeliminasian, atau

0

0

0

10

20

30

0

0

3

13

15

30

0

0

2

16

14

30

0

1

1

15

13

30

pun perubahan
program atau struktur
dari hal-hal yang
diperiksanya.
Auditor bebas
menentukan prosedur
audit sesuai
pengetahuan &
keyakinannya tanpa
ada intervensi dari
objek pemeriksaan
diperiksa.
Penyusunan program
audit bebas dari usahausaha pihak lain untuk
menentukan subjek
pemeriksaan.
Indep

Indep

Dalam kegiatan

enden enden

pemeriksaan, auditor

si

si

tidak terikat pada

Audit

Pelak

hubungan atau

or

sanaa

kedudukan apapun
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n

dengan objek

Peker

pemeriksaan.

jaan
Pelaksanaan audit oleh

0

0

0

18

12

30

0

0

0

13

17

30

0

0

0

10

20

30

auditor harus
didukung oleh pihak
manajerial (klien)
dengan kerjasama
yang baik dan batasan
hubungan antara
keduanya.
Dalam pelaksanaan
pemeriksaan, auditor
bebas dari conflict of
interest dengan pihak
manapun & pada suatu
hal apapun.
Indep

Indep

Auditor bebas

enden enden

menyusun laporan

si

si

audit sesuai dengan

Audit

Pelap

fakta-fakta yang

oran

diketahuinya selama

(+)

Fre

kegiatan pemeriksaan
tanpa ada pengaruh
dari pihak lain.
Auditor harus
mempertahankan
pertimbangannya yang
dianggap benar, tanpa
ada campur tangan
pihak lain yang dapat
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mempengaruhi isi
laporan audit.
Pelaporan

0

0

2

12

16

30

0

0

6

20

4

30

menghindari praktek
untuk meniadakan
persoalan penting dari
laporan formal ke
laporan informal
bentuk tertentu yang
disenangi.
Laporan yang
disajikan auditor,
bebas dari bahasa atau
istilah-istilah yang
multi-tafsir.

Tabel
Persentase jawaban responden pada setiap pernyataan tentang kualitas Audit

Dime

Indik

nsi

ator

Pertanyaan

Jenis

Ket

/Item

Kategori Jawaban
ST

Jumlah

TS

N

S

SS

1

1

6

18

4

30

0

0

4

15

11

30

S
Kuali

Umu

Besarnya pelanggaran

tas

m

yang saya temukan

Audit

(+)

Fre

akan mempengaruhi
saya dalam
melaporkan kesalahan
klien.
Pemahaman terhadap
sistem informasi
akuntansi klien dapat
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menjadikan pelaporan
audit saya menjadi
lebih baik.
Saya memiliki

0

1

2

11

16

30

0

0

0

14

16

30

0

0

3

14

13

30

0

0

5

19

6

30

0

0

0

14

16

30

0

0

1

12

17

30

keinginan yang kuat
untuk menyelesaikan
audit dalam waktu
yang tepat.
Saya tidak pernah
melakukan rekayasa,
temuan apapun saya
laporkan apa adanya.
Saya selalu membuat
pertimbangan
terutama dalam
menjustifikasikan
kesalahan.
Saya tidak mudah
percaya terhadap
pernyataan klien
selama melakukan
audit.
Saya
mempertimbangkan
berbagai aspek dalam
pengambilan
keputusan selama
melakukan audit..
Kuali

Keses Dalam semua

tas

uaian

pekerjaan saya

Audit

Peme

harusdireview oleh

(+)

Fre
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riksaa atasan secara
n

berjenjangsebelum

denga laporan hasil audit
n

dibuat.

Stand
ar
Audit
Proses pengumpulan

0

0

0

11

19

30

0

0

0

14

16

30

0

0

0

8

22

30

dan pengujianbukti
harus dilakukan
dengan
maksimaluntuk
mendukung
kesimpulan,
temuanaudit serta
rekomendasi yang
terkait.
Auditor
menatausahakan
dokumen auditdalam
bentuk kertaskerja
audit dandisimpan
dengan baik agar
dapat secaraefektif
diambil, dirujuk, dan
dianalisis.
Dalam melaksanakan
audit, auditor harus
mematuhi kode etik
yang ditetapkan.
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Dalam melaksanakan

0

0

0

8

22

30

tugas,
auditormerencanakan
materialitas atas
laporankeuangan
berdasarkan standar
auditingyang berlaku
umum di Indonesia

Dime

Indik

Pertanyaan

nsi

ator

Kuali

Kuali

Laporan hasil audit

tas

tas

memuat temuan

Audit

lapor

dansimpulan hasil

an

audit secara

hasil

obyektif,serta

audit

rekomendasi yang

Jenis

Ket

/Item
(+)

Fre

Kategori Jawaban

Jumlah

STS

TS

N

S

SS

0

0

0

19

11

30

0

0

0

14

16

30

0

4

5

13

13

30

konstruktif.
Laporan yang
dihasilkan harus
akurat,lengkap,
obyektif, meyakinkan,
jelas,ringkas, serta
tepat waktu agar
informasi yang
diberikan bermanfaat
secaramaksimal.
Laporan harus
mengemukakanpenjela
san atau tanggapan
pejabat/pihakobyek
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audit tentang hasil
audit.
Laporan

0

0

3

19

8

30

0

0

3

24

3

30

0

0

2

18

10

30

0

0

0

5

25

30

mengungkapkan halhal
yangmerupakanmasala
h yang belum
dapatdiselesaikan
sampai berakhirnya
audit.
Laporan harus dapat
mengemukakanpengak
uan atas suatu
prestasikeberhasilan
atau suatu
tindakanperbaikan
yang telah
dilaksanakanobyek
audit.
Auditor selalu
melaporkan
tentangadanya
pelanggaran kepada
kliennya.
Setiap pekerjaan audit
selalu berpedoman
pada standar audit
yang ada.
Surat penugasan

(+)

Fre

penting bagi saya saat
melakukan penugasan
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audit.
Saya selalu

0

0

1

12

17

30

0

0

3

11

16

30

0

0

3

19

8

30

0

0

2

19

9

30

2

0

6

13

9

30

11

11

6

2

0

30

mempertimbangkan
besar kecilnya risiko
audit.
Saya selalu membuat
pertimbangan
terutama dalam
menjustifikasikan
kesalahan.
Pengawasan yunior
auditor perlu
dilakukan.
Besarnya kompensasi
yang saya terima akan
mempengaruhi saya
dalam melaporkan
kesalahan klien.
Saya tidak mudah
percaya terhadap
pernyataan klien
selama melakukan
audit.
Saya mampu bertindak
sendiri, tanpa harus
diperhatikan oleh
manajer atau partner.
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Penutup
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor

terhadap kualitas audit pada kantor akuntan public di Kota Bekasi.Dengan
menyandingkan penelitian & fenomena sebelumnya (lihat bab 1). Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuandari penelitian
ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagai jawaban atas rumusan masalah maka di dapat :Independensi
secara parsial berpengaruhsignifikan terhadap kualitas audit.dimana hasil
penelitian diperoleh nilai p = 0,000b< 0,05. Yang artinya independensi
berpengaruh positif karena tingkat signifikansinya < 0,05, hal ini dapat
dilihat pada uji t & persamaan regresi.
2. Independensi auditor dapat meningkatkan kualitas audit, hal ini
ditunjukkan dengan hasil didapatkan nilai kooefisien korelasi (r) = 0,650
dan nilai koefisien determinasi (r2) = 0,422 pada interval 0,600 - 0,799
artinya terjadi keeratan hubungan antara variable X dan Y yang terasa kuat
berdasarkan pada table koofisien korelasi. Dan ini dapat diartikan bahwa
nilai koefisien determinasi r² = 0,4220 menunjukkan bahwa kualitas audit
58% dipengaruhi oleh Independesi auditor, sedangkan sisanya 42%
dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Independensi auditor dapat meningkatkan kualitas audit, hal ini
ditunjukkan dengan hasil didapatkan nilai uji t hitung > t Tabel yakni
2.468 >1.697 yang berarti hipotesis alternative di terima.
4. Pengalaman dalam melaksanakan audit berpengaruh positif terhadap
kualitas auditpada Kantor Akuntan Publik di Kota Bekasi, sehingga
semakin berpengalaman seorang auditor maka akan semakin baik kualitas
audit yang dilakukannya.
5. Pengetahuan seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit,
sehingga semakin dalam dan luas pengetahuan seorang auditor maka akan
semakin baik kualitas audit yang dihasilkan
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5.2

Saran

a) Bagi Praktisi :
1.

Hasil penelitian ini memperlihatkan pengalaman dan pengetahuan auditor
positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut berimplikasi pada pola
penugasan auditor pada pola penugasan auditor dalam melakukan
audit.Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman
dan dipandang mempunyai pengetahuanyang memadai.Hal ini dapat
dilakukan oleh senior auditor atau partner. Audit dapat juga diberikan pada
junior auditor tetapi harus didampingi oleh minimalsenior auditor. Pola
penugasan seperti ini sebagai upaya menjaga kualitas audit sehingga
kredibilitas hasil audit di mata para pengguna informasi laporan keuangan
dapat dijaga. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan kepada junior
auditor untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya sebagai
seorang auditor. Disamping itu, harus dilakukan telaah hasil pemeriksaan
auditor untuk menjamin bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai
dengan standar profesional yang berlaku dan berkualitas.

2.

Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan
kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta
diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus
atau peningkatan pendidikan profesi.

b)

Bagi Pengembangan Ilmu :
Sampel penelitian ini terbatas pada auditor yang berasal dari Kantor

Akuntan Publik di Kota Bekasi, sehinnga hasil penelitian tidak dapat di generalisir
untuk mewakili seluruh auditor di Indonesia. Selain itu, pengukuran seluruh
variable mengandalkan pengukuran subyektif atau berdasarkan pada persepsi
responden saja. Pengukuran subyektif rentan terhadap munculnya bisa atau
keasalahan pengukuran. Keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan dalam
penelitian ini dapat menjadi ajang perbaikan bagi peneliti sejenis di masa yang
akan datang. Penelitian mendatang sebaiknya memperluas cakupan geografis
sampel, misal dengan mengambil sampel auditor pada KAP di kota-kota besar
seluruh Indonesia, sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisir yang lebih
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kuat. Disamping itu, penelitian mendatang perlu memasukan pengukuran obyektif
dalam kuesioner seperti lama melakukan audit dalam hitungan tahun sebagai
proksi variabel pengalaman.selain itu untuk penelitian selanjutnya hendaknya
dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi
kualitas audit.
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Abstract
This research is aimed at finding the influence of the training towards
emplyee’s preformance at PT. Mustika Ratu Jakarta. This research uses
quantitative research method using questionaires. While the data technique
analysis uses simple regression, corelation analysis, dtermination coeficient and
T-test. The research found that if the motivation is added 1 point, the performance
of the employees shall increase 0,12 which can be seen as the Y = 58,46 + 0,12 X.
This result shows that every change in the X variable ( training ) equal to 0,12 the
Y variable ( Performance ). From the simple regression corelation, it can be seen
that the r value is 0,800 which means that there is a strong relationship between X
variable ( training ) toward Y variable ( performance ). From the determination
coeficient result it shows that training influences 64% towards the perfomance,
wile the other 36% was influenced by other factors. The T-test also confirms that
there is a strong and significant relationship between training and performance.It
can be concluded that there is a strong relationship between the X variable (
training ) towards Y variable ( performance )
Key Words : training, performance, employees

I.

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang
Di era globalisasi pengelolaan sumber daya manusia bukan merupakan

hal yang mudah, oleh karena itu berbagai suprastruktur dan infrastruktur perlu
disiapkan untuk mendukung terwujudnya proses peningkatan sumber daya
manusia yang berkualitas. Perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra
positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas
sumber daya manusianya. Oleh karena itu peran sumber daya manusia dalam
perusahaan atau organisasi tidak kecil, bahkan sebagai sentral pengelola maupun
penyedia sumber daya manusia bagi departemen lainya.
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Globalisasi juga memberikan dampak yang sangat berbeda untuk
organisasi yang berbeda, bisa positif maupun negatif. Organisasi yang selalu
dinamis dalam menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusianya akan
mampu bersaing dengan perusahaan apapun dengan jangka waktu yang panjang.
Sementara organisasi yang tidak memerhatikan pengembangan SDM nya lambat
laun akan ketinggalan jauh, yang pada kahirnya tidak mampu bersaing dalam
lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu pengelolaan SDM
harus mendapatkan prioritas yang baik. Melalui perencanaan SDM dan analisis
pekerjaan yang merinci orang dengan kualifikasi tertentu, yang selanjutnya
dilakukan proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi sehingga terkumpul biodata dan
proferensi karir karyawan yang selanjutnya proses penilaian karyawan dapat
dipergunakan.
PT. Mustika Ratu tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang
pembuatan produk – produk jamu dan kosmetika tradisional. Perusahaan ini telah
memberikan berbagai pelatihan atau arahan – arahan tentang masalah pemakaian
alat atau mesin kerja, pengarahan prosedur kerja dan alat pelindung kerja, dan
pengepakan, dilakukan pelatihan pada awal karyawan bekerja. Pelatihan ini
dilakukan 1 bulan sekali. Apabila hal- hal tersebut kurang dioptimalkan dari segi
metode pelathan, isi pelatihan dan intruktur pelatihan maka akan menimbulkan
masalah dan kurangnya kinerja karyawan. Hal negatif apabila kurangnya
pelatihan maka akan menyebabkan tingakat produktifitas dan kinerja karyawan
berkurang, terjadinya tingkat kecelakan kerja, biaya produksi tidak efisien,
berkurangnya gairah kerja.
Didalam pengembangan dan pelatihan hendaklah dilaksanakan oleh
perusahaan guna meraih yang positif bagi karyawan walaupun harus rela
mengeluarkan biaya yang cukup besar guna menjadi karyawan yang terlatih dan
terampil dalam menghadapi kompetisi dunia bisnis. Karena pelatihan merupakan
rangkaian dari kegiatan proses seorang Manajemen sumber daya manusia yang
mempunyai banyak manfaatnya bagi perusahaan.
Kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam diri
karyawan karena dengan hasil kerja yang dihasilkan dengan kemampuan yang
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dimiliki dari individu atau kelompok yang diiringi dengan proses belajar dan
berlatih secara maksimal. Dengan adanya peningkatan kinerja karyawan maka
karyawan akan semakin semangat bekerja, menghasilkan output yang maksimal,
dan menambah konsribusi bagi perusahaan.Begitu sebaliknya apabila kinerja
karyawan menurun maka perilaku kerja karyawan akan teganggu, sikap seperti
malas bekerja, kerja yang tidak produktif, mangkir kerja, yang menjadi penyebab
penurunuan hasil produksi perusahaan.
Berdasarkan keadaan tersebut dan melihat begitu pentingnya pelatihan
untuk mendorong dan meningkatkan kinerja karyawan. Artikel ini dibuat untuk
mengetahui bagaimana’’ Pengaruh Pelatihan Terhadap kinerja Karyawan Pada
PT. Mustika Ratu tbk.
II.
2.1.

Landasan Teori
Pelatihan
Pelatihan yaitu proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan,

kemampuan dan ketrampilan karyawan untuk lebih terampil, terdidik, dan terlatih,
sehingga karyawan dapat menjalankan pekerjaanya atau tugas – tugas

lebih

efektif. Dapat dikatakan bahwa ada 3 tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu
kegiatan dapat dipenuhi sebagai suatu pelatihan. Hariandja ( 2004: 169 ).
Sementara menurut Ahmad Subekhi dikutip dari Andre E. Sikula ( 2012 : 69 )
mengatakan bahwa pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang
mepergunakan

prosedur

sistematis

dan

terorganisir

dimana

pegawai

nonmanejerial mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan
terbatas. Pendapat lain dari Mathis dan jackson ( 2004 : 301 ) yang mengatakan
bahwa pelatihan adalah : proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk
membantu pencapaian tujuan organisasional. Dalam pengertian terbatas, pelatihan
adalah memberikan karyawan pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik dan
dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.
Gary Dessler ( 2010 : 280 ) mengemukakan “ pelatihan sebagai proses
mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar mereka
butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka, baik berupa materi pelatihan,
metode pelatihan, instruktur pelatihan. Dari beberapa pendapat para ahli tentang
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pelatihan penulis dapat menyimpulkan bahwa pelatihan diadakan sebagai salah
satu upaya untuk peningkatan kinerja sumber daya manusia, yang merupakan
suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus, dan terencana dengan
baik sehingga kualitas sumber daya manusia nya semakin meningkat yang pada
akhirnya mampu meningkatkan kinerja individu dan bermuara pada peningkatan
kinerja organisasi.
2. 2. Definisi Kinerja
Kinerja Karyawan sering dapat diartikan sebagai pencapain tugas, dimana
karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk
menunjukan kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
Menurut Wirawan dalam bukunya Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia
( 2012 : 5 ) kinerja karyawan adalah luaran yang dihasilkan oleh fungsi- fungsi
priode indikator – indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu
tertentu.

Irhan Fahmi dalam bukunya Manejemen Kinerja mengemukakan

pendapatnya bahwa “ kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik
organisasi tersebut berupa profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan
selama satu satu priode waktu. Menurut Mathis dan Jackson ( 2006 : 378 ) kinerja
pada dasarnya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Dan
selanjutnya Gary Desler 2010 : 59 ) megemukakan kinerja merupakan prestasi
kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang diteteapkan.
Berdasarkan uraian beberapa ahli diatas, maka penulis dapat menyimpilkan bahwa
kinerja adalah hasil kerja yanag terdiri dari kuantitas dan kualitas kerja. Baik itu
yang dihasilkan oleh individu, tim maupun organisasi. Kinerja merupakan
komponen penting dan merupakan rangkaian kegiatan setiap individu untuk
menghasilkan kinerja tim dan pada ujungnya adalah kinerja organisasi sehingga
organisasi mampu meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan mampu
bersaing dengan organisasi sejenis.
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III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan
regresi liner sederhana
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Sumber Gary Dasler: ( 2010:280 )

Mathis and Jakson ( 2006 :378 )

Berdasarkan gambar 3. 1 di atas penulis akan meneliti setiap sub variabel dari
pelatihan dan kinerja.

3.2

Hipotesis
Hipotesis adalah suatu alat yang digunakan untuk mencari korelasi antara

dua variabel, pelatihan sebagai variabel ( X ) dan kinerja sebagai variabel ( Y ).
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a)

Hipotesis Penelitian
Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dengan kinerja
produksi pada PT. Mustika Ratu Tbk.

b)

Hipotesis statistik
Ho : p = 0 pelatihan tidak ada pengaruh terhadap kinerja produksi pada
PT. Mustika Ratu Tbk.
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Ha : p ≠ 0 pelatihan berpengaruh terhadap kinerja produksi pada PT.
Mustika Ratu Tbk.
Tabel 3.2
Operasional variabel penelitian
Variabel

Sub- Variabel

Indikator

No
Instrumen

Pelatihan

1.Materi pelatihan

1

Variabel

karyawan

(X)
2.Metode pelatihan

3.Instruktur Pelatihan

Kinerja

Materi sesuai dengan kebutuhan 1, 2

1. Kualitas

Variabel

2. Materi sesuai dengan pekerjaan

3,4

3. Pembuatan rencana pelatihan

5,6

4. Program teori dan praktek

7,8

5. Kemampuan Pelatih

9,10

6. Kemampuan menguasai materi

11,12,13

7. Pelatihan internal atau eksternal

14, 15

1. Lingkungan pekerjaan

1,2

2.

(Y)

Penguasaan

Ilmu

pengetahuan 3,4

teknologi
3.

5,6

Tanggung jawb dari wewenang
pekerjaan

2. Kuantitas

4. Keluaran hasil

7,8

5. Kecepatan dan kreatifitas kerja

9,10

3. Ketepatan waktu

6. Bekerja disiplin dan tepat waktu

11,12

4. Kehadiran

7. Absensi setiap hari

13,14

5. Kemampuan

8. Menggunakan peralatan dan tehnik

15, 16

9. Berkomunikasi dengan baik
17, 18
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3.5

Tehnik Pengumpulan Data
Untuk

memperoleh data, peneliti mengembangkan beberapa teknik

pengumpulan data dimana diharapkan mampu melengkapi semua data yang
diperlukan. Tehnik tersebut antara lain sebagai berikut:
1.

Data Primer : yakni data yang di kumpulkan yang di olah peneliti yang
didapatkan langsung dari obyek penelitian untuk memecahkan penelitian
pada penelitian ini data skunder yang dikumpulkan adalah data tentang
pelatihan.

2.

Data Skunder : yakni data yang di ambil dan sudah diolah oleh organisasi
atau peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini data sekunder yang
dikumpulkan adalah data perpustakaan, dan jumlah karyawan, data profit
Mustika Ratu Tbk.
Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan metode surve.

Penelitian surve menanyakan responden dengan menggunakan kuesioner ( dapat
dikirim atau diberkian langsung ) atau wawancara
Survei dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan pertanyaan
tertutup ( Close ended guestion ) dengan memberikan alternatif jawaban untuk
pertanyaa – pertanyaan yang di berikan data pertanyaan terbuka ( Open question )
pertanyaan terbuka di gunakan untuk mengetahui kemungkinan faktor diluar
penelitian.

3.6

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah gineralisasi yang terdiri atas : obyek atau
subyek yang memepunya kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulanya Sugiono ( 2007 : 81 ). Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi data adalah jumlah dari karyawan di PT. Mustika Ratu sebanyak
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30 responden. Dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki populasi Sugiono ( 2007 : 82 ). Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode
Simple Random Sampling, karena pengambilan anggota dari populasi
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi.
3.7

Tehnik Analisis Data
Penelitian dilakukan secara manual, dengan menggunakan
perhitungan Regresi linear sederhana dimana variabel yang terlibat di
dalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikatY dan yang satu variabel
bebas X serta berpangkat satu.
a.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Rumus : Y= a+bX

a=

(

b = n∑XY
n.∑X2

)(

) (

(

) (

)(

)
)

∑X ∑Y

( ∑ X )2

Keterangan :
Y = Variabel terikat

a = Nilai intercept ( konstanta )

b = Koefisien Regresi

X = Variabel bebas

∑X= Jumlah Variabel

∑Y= Jumlah Variabel Y

Jumlah kuadrat variabel X= Jumlah kuadrat variabel Y
b.

Koefisien Korelasi
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Tehnik analisi korelasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
hubungan antara variabel bebas ( X ) dan variabel terikat ( Y ), atau untuk
menghitung kadar konstribusi X terhadap Y
Kadar konstribusi X terhadap Y dapat dihitung dengan menggunakan
koefosien korelasi “ r “, melalui penggunaan rumus koefisien korelasi produk
momen. Adapun rumusnya adalah :

r=

n. ∑ XY - ∑X. ∑Y_____

√n. ∑ X2 - ( ∑ X )2 √n. ∑ Y2 - ( ∑ Y)2
Dimana :
r

= Koefisien korelasi

n

= Jumlah sampel

∑X

= Jumlah keseluruhaan variabel bebas ( x )

∑Y

= Jumlah keseluruhan variabel terikat ( y )

∑X2

= Kuadrat dari penjumlahan X

∑Y2

= Kuadrat dari penjumlahan Y

∑ XY = Jumlah keseluruhan perkalian antaraVariabel bebas san variabel terikat
Besarnya koefisien korelasi bervariasi dan mempunyai batas- batas antara -1
sampai 1 atau -1 ≤ r ≤ 1. Hail korelasi ditafsirkan menurut sugiono ( 2007 : 93 )
sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Interval Koefisien

Tingkat pengaruh

0,00 – 0,9

Korelasi Sangat Rendah

0,20 – 0,39

Koelasi Rendah

0,40 – 0,59

Korelasi Sedang

0,60 – 0,79

Korelasi Kuat

0,80 – 1,00

Korelasi Sangat Kuat

Sumber Sugiyono ( 2007 : 93 )
c.

Koefisien Determinan
Tehnik Analisis Determinasi ini untuk mengetahu presentasi
pengaruh yang sudah di uji memakai uji korelasi, berikut contoh
penyusunya :
Nilai koefisien determinasi ( R2 ) menunjukan presentasi pengaruh
semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menjelaskan
besarnya konstribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel
dependen. Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan sebagai berikut:
KD = r² x 100%
Dimana : KD = Koefisien penentu atau koefisien determinasi
r² = Koefisien Korelasi.

d.

Uji Hipotesis Hipotesis
Setelah di tentukan nilai r maka untuk mengetahui apakah penelitian
yang dilakukan akan menerima hipotesis atau sebaliknya, maka digunakan
rumus Hipotesis dengan mengunakan uji signifikasi korelasi atau yang
dikenal uji t ( t-test ), untuk kesalahan= 0,05 ( tingkat signifikan ), dk = n-2
Langkah terakhir dari analisa kuantitatif untuk menguji kebenaran
hipotesis maka digunakan rumus sebagai berikut :
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√
√

2

Keterangan :
t = t hitung
r = Koefisien Korelasi
n = Jumlah data
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :
Jika t hitung ≥ t tabel. Maka HO ditolak, HI diterima artinya terdapat
pengaruh anatara pelatihan ( Variabel X ) terhadap kinerja ( Variabel Y ).
Jika t hitung ≤ t tabel. Maka HO diterima, HI ditolak artinya tidak terdapat
pengaruh antara Pelatihan ( Variabel X ) terhadap kinerja ( Variabel Y ).
3.8

Lokasi dan Waktu Penelitian
Perusahaan yang dijadikan lokasi penelitian adalah pada PT. Mustika Ratu

Tbk. Yang berlokasi di Jalan Raya Bogor km 26,4 Ciracas Jakarta Timur.
Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2014 sampai Maret 2015.
IV. Hasil Penelitian
4.1

Hasil penelitian Variabel X ( Pelatihan ) dan Variabel Y ( Kinerja )
Dari hasil kuisioner dari jawaban 30 responden bahwa variabel X

menunjukan respon yang sangat positif dilihat dari isi materi pelatihan, metode
pelatihan, instruktur dan sebagainya, tetapi respon yang kurang baik terhadap
pertanyaan no 14 dengan nilai 130 perusahaan PT. Mustika Ratu Tbk,
menggunakan instruktur internal. Sedangkan variabel ( Y ) untuk kinerja
karyawan PT Mustika Ratu Tbk, setelah melaksanakan pelatihan mendapatkan
nilai atau respon yang positif dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang
diharapkan akan tetapi faktor dari pertanyaan nomer 13 dengan nilai 109 sangat
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rendah belum sesuai harapan, akibat dampak dari instruktur yang digunakan pada
saat pelatihan kinerja karyawan dalam kehadiran tidak sesuai dengan harapan.
Penyajian dari hasil penelitian Variabel dari pelatihan kerja ( Variabel X )
dari data di atas adalah sebagai beikut :
Tabel 4.6
Tabel keseluruhan responden Variabel X
( Pelatihan )
Pernyataan

Frekuensi

Presentase %

SS

233

51,8

S

192

42,7

RG

22

4,9

TS

3

0,6

STS

0

0

TOTAL

450

100

Sumber data : Pengolahan Kuisioner Responden
Berdasarkan Jawaban responden mengenai pengaruh Pelatihan pada PT.
Mustika Ratu Tbk diatas, ternyata 30 karyawan yang diteliti, 233 jawaban
(51,8%) menyatakan sangat setuju, 192 jawaban ( 42,7% ) menyatakan setuju, 22
jawaban ( 4,9 % ) menyatakan Ragu – ragu dan 3 jawaban ( 0,6 % ) menyatakan
tidak setuju mengenai pengaruh pelatihan yang diberikan oleh PT. Mustika Ratu
Tbk. Dalam melakukan penelitian terhadap data primer diatas, terlebih dahulu
dilakukan perhitungan jumlah banyaknya kelas dan interval kelas.Perhitungan ini
menentukan berapa kelas penilaian yang digunakan, untuk perhitungan jumlah
banyaknya kelas digunakan rumus Starges menurut ( Sugiono 2007:35 ).
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Jumlah kelas ( K ) = 1 + 3,3 log n
Dimana :
K = Jumlah kelas interval
n = Jumlah data observasi
log = Logaritma
Sedangkan perhitungan interval kelas digunakan untuk menghitung
interval peneliaan dari setiap kelas . Jika diketahui interval kelasnya, maka akan
mudah menentukan batas interval dari setiap kelas penilaian.
Tabel 4.7
Hasil Penilaian Responden tehadap Pelatihan
Pada PT Mustika Ratu Tbk.
N0.

Hasil dari Responden

Jumlah

Frekuensi%

1

Tidak baik

( 59 – 61 )

1

3,3%

2

Kurang baik

( 62 – 64 )

5

16,7%

3

Cukup

( 65 – 67 )

10

33,3%

4

Baik

( 68 – 70 )

12

40%

5

Sangat Baik

( 71 -73)

2

6,7%

6

Jumla

30

100%

Sumber : Diolah dari data hasil kuisioner Variabel X ( Pelatihan kerja )
Berdasarkan data mengenai jawaban responden terhadap pelatihan kerja
pada PT Mustika Ratu Tbk diatas, ternyata dari 30 responden oranag karyawan
yang diteliti ada 1 orang (3,3% ) menyatakan pelatihan kerja pada PT Mustika
Ratu Tbk adalah Tidak baik, 5 orang ( 16,7% ) menyatakan kurang baik, 10 0rang
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( 33,3 ) menyatakan cukup, 12 orang ( 40% ) menyatakan baik, dan 2 orang
( 6,7%) menyatakan sangat baik.
Dari hasil perhitungan diatas tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pelatihan
pada PT. Mustika Ratu Tbk berdasarkan responden saat ini memperoleh nilai 66,8
dibulatkan menjadi ( 67 ) pada posisi interval 65 – 67 adalah “Cukup”.
Dan dari tabel tabulasi data diketahui skor angket variabel pelatihan ( X ) adalah :
N = 30
∑x = 2005
Tabel 4.8
Tabel Keseluruhan responden Variabel Y
(Kinerja)
Pernyataan

Frekuensi

Persentase %

SS

110

20,8%

S

196

37,0%

RG

168

31,8%

TS

55

10,4%

STS

0

0

TOTAL

529

100%

Sumber data : Pengelolahan Kuisioner Responden
Berdasarkan jawaban responden mengenai kinerja karyawan pada PT.
Mustika Ratu Tbk di atas, ternyata 30 responden karyawan yang diteliti 110
jawaban ( 20, 8% ) menyatakan sangat setuju adanya pengaruh pelatihan terhadap
kinerja karyawan, 196 jawaban ( 37, 0% ) menyatakan setuju, 168 jawaban
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(31,8% ) menyatakan ragu – ragu dan 55 jawaban ( 10,4 % ) menyatakan tidak
ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. Mustika Ratu Tbk.
Dalam melakukan penelitian terhadap data primer diatas, terlebih dahulu
dilakukan perhitungan jumlah banyaknya kelas dan interval kelas.
Tabel 4.9
Adapun penyajianya hasil penilaian Kinerja Y ( Program kerja ) dari data diatas
adalah sebagai berikut.

N0.

Hasil dari Responden

Jumlah

Frekuensi%

1

Tidak baik

( 58 – 60 )

3

10%

2

Kurang baik

( 61 – 63 )

5

16,7%

3

Cukup

( 64 – 66 )

6

20%

4

Baik

( 67 – 69 )

9

30%

5

Sangat Baik

( 70 −73)

7

23,3%

6

Jumlah

30

100%

Sumber : Diolah dari data hasil kuisioner Variabel Y( Kinerja )
Berdasarkan data mengenai jawaban responden terhadap kinerja karyawan
pada PT Mustika Ratu Tbk diatas, ternyata dari 30 responden oranag karyawan
yang diteliti ada 3 orang ( 10% ) menyatakan kinerja karyawan pada PT Mustika
Ratu Tbk adalah Tidak baik, 5 orang ( 16,7% ) menyatakan kurang baik, 6 0rang
( 20% ) menyatakan cukup, 9 orang ( 30% ) menyatakan baik, dan 7 orang
( 23,3% ) menyatakan sangat baik.
Dari hasil perhitungan diatas tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa
kinerja karyawan pada PT. Mustika Ratu Tbk berdasarkan responden saat ini
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memperoleh nilai 66,6 dibulatkan menjadi ( 67 ), pada posisi interval 67 – 69
adalah “Baik”.
Dan dari hasil tabulasi data diketahui skor angket variabel kinerja ( Y ) adalah :
N = 30
∑y = 2000
X ( pelatihan ) dan variabel Y ( kinerja )
N

∑XY = 133703

= 30

∑X = 2005

∑X2 = 134297

∑Y = 2000

∑Y2

4.2.3

= 134020

Analisis Regresi Sederhana
Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu

variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Sugiono ( 2007 : 261 )
Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :
Y = a+ bX
Keterangan :
a = Kostanta ( nilai Y‟ apabila X = 0 )
b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan )
X = Pelatihan ( Variabel independen )
Y = Kinerja ( Variabel dependen )
Nilai – nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini :
Harga a dapat di hitung dengan rumus:

a=

a=

(

)(

) (

(
(

) (
)(

)(

)
)

) (
(

) (

)(

)
)
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a=

a=
a = 58,46
dan harga b dapat dihitung dengan rumus :
b=

(

b=

) (
(

)(

) (

)

)

(

)
(

)

b=

b=
b = 0, 12
Selanjutnya dihitung nilai Y sebagai berikut:

Y=

Y=
Y = 66,6
Lalu dihitung nilai X dengan cara berikut:
X=
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X=
X = 66,8
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui nilai a dan b, sehingga
pengaruh pelatihan

(X) dan kinerja (Y) jika dinotasikan dengan persamaan

regresi adalah :
Y = a+ bX
Y = 58,46+0,12X
Dari persamaan regresi sederhana diatas diperoleh persamaan Y = 58,6+
0,12X persamaan ini telah menunjukan bahwa setiap perubahan pada variabel X
( Pelatihan ) sebesar 1 skor akan dapat menyebabkan perubahan pada variabel Y
( Kinerja ) sebesar 0,12
4.2.4

Analisis Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi adalah Indeks atau angka untuk mengukur keeratan

hubungan antara dua varibel yang sifatnya ( sugiyono : 228 : 2010 )
r

r

r

r

r

√*

(

√*

) +*

) +*

(

+*

√*

√*

(

+*

) +

(

) +

+

+

√
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r
r
Jadi dari perhitungan koefisien korelasi (r) diatas di peroleh nilai r = 0,80,
seperti yang tertera pada pedoman interprestasi koefisien korelasi diatas bahwa
jika interval koefisien berada pada 0,80 – 1,000 hal itu memberikan induksi
bahwa variabel X ( pelatihan ) dan variabel Y ( Kinerja Karyawan ) terdapat
hubungan yang “ sangat kuat “
Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa, kenaikan pada variabel X
akan diiringi dengan kenaikan pada variabel Y, artinya jika faktor pelatihan
ditingkatkan maka akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan kinerja
karyawan pada PT Mustika Ratu Tbk. Dengan demikian hipotesis ( Ha) dapat
diterima , karena terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel
pelatihan dengan variabel kinerja karyawan.
4.2.5

Analisa Koefisien Determinasi
Metode analisa koefisien determinasi (r)2 digunakan untuk mengetahui

koefisien determinasi ( korelasi penentu ) dari r yang telah diperoleh, maka
hasilnya adalah :
KD = r2x100%
KD = ( 0,80)2 x 100%
KD = 0,64 x100%
KD =64%
Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa pelatihan memberikan
konstribusi sebesar 64% , sedengkan sisanya 36% disebabkan oleh pengaruh dari
faktor lain seperti kemampuan , kompetensi , motivasi dll.
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4.2.6

Pengujian Hipotesis
Untuk menyimpulkan penelitian ini, maka perlu diuji terlebih dahulu

apakah r ( koefisien korelasi ) yang telah ditentukan diatas berarti atau tidak.
Rumus uji T sebagai berikut :
Diket r = 0,80
N = 30

t hitung

t hitung

t hitung

√
√
√
√

t hitung

)
√

(

√

t hitung

t hitung

(

)

√

√

7,053

Jika taraf kesalahan a = 5% ( 0,05 ) dan uji dua pihak dngan dk = n-2, maka untuk
menghitung t tabel adalah sebagai berikut
t tabel

= a. ( n – 2 )

t tabel

= t (0,05 ) . ( 30 – 2 )

t tabel

= t (0,05 ) . 28
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t tabel

= 1,4
Dari perhitungan uji keberartian korelasi ( uji t ) siatas ternyata t hitung > t

tabel ( 1,4 ). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima , artinya terdapat
pengaruh yang signifikan antara variabel X ( Pelatihan ) dengan variabel Y (
Kinerja )
4.2. .Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian diatas, untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa
variabel X ( pelatihan ) dan variabel Y ( kinerja ) terdapat hubungan yang statistik
dikatakan sebagai hubungan yang berarti dengan nilai r = 0,80 dilihat tabel
pedoman interprestasi koefisien korelasi yang berada antara 0,80 – 1,000 terdapat
ubungan yang sangat kuat. Hal ini memberikan implikasi bahwa untuk
meningkatkan kinerja PT. Mustika Ratu Tbk, maka faktor pelatihan harus
dipertahankan dan ditingkatkan lebih giat lagi.
Dengan peningkatan dalam pemberian pelatihan karyawan maka akan
meningkatkan kinerja. Kinerja karyawan pada PT. Mustika Ratu Tbk, dipengaruhi
oleh 64% dari pelatihan sedangkan sisanya 36% dipengaruhi oleh faktor lainya
yaitu kemampuan, kompensasi, motivasi dan lain – lain.
V. Kesimpulan Dan Saran
5.1
Kesimpulan
Di akhir pembahasan ini. Penulis mencoba untuk menyimpulkan point –
point penting dari seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya
adalah sebagai berikut :
a.

Dari penelitian ini yang dilakukan dengan melibatkan 30 responden
mengetahui pengaruh pelatihan pada PT. Mustika Ratu Tbk, berdasarkan
responden memperoleh nilai 67 pada posisi interval 65 – 67 adalah “
Cukup”. Sedangkan kinerja karyawan pada PT Mustika Ratu Tbk
berdasarkan responden memperoleh nilai 67 pada posisi interval 67 – 69
adalah “ Baik”.
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b.

Hubungan antara variabel X ( pelatihan ) dan variabel Y ( kinerja
karyawan ) Y= 58,46+0,12 X. Darii uji koefisisen korelasi dengan
menggenukan metode Least Square diperoleh nilai r = 0,80 dan dilihat
pada tabel koefisien korelasi berada antara 0,80 - 1,00 memeberi indikasi
bahwa anatara varaiabel x ( pelatihan ) dengan variabel Y ( kinerja
karyawan ) terdapat hubungan yang „‟ Sangat kuat „‟.

c.

Dari perhitungan koefisien korelasi determinasi diperoleh nilai sebesar 64
% sedangkan sisanya 36% adalah pengaruh faktor lain yaitu kemampuan,
kompensasi, motivasi dll.

d.

Kemudian dari hasil perhitungan uji t dengan taraf kepercayaan 95% atau
0,05 diperoleh t hitung = 7,053 t tabel = 1,4 dengan demikian H0 ditolak
dan Ha diterima , artinya terdapat pengaruh antara pelatihan dengan
kinerja karyawan.

5.2

Saran – saran
Dari hasil penelitian yang ditemukan maka akan dikemukakan saran –
saran yang diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi
perusahaan PT. Mustika Ratu Tbk.
a.

Perlu dikembangkan dan ditingkatkan kembali program pelatihan
pada program pelatihan pada instruktur pelatihan untuk lebih
memacu dan memotivasi agar karyawan lebih efektif dalam
kegiatan pelatihan.

b

Kehadiran karyawan harus lebih ditingkatkan agar kinerja
karyawan lebih baik dengan cara memberi intensif atau bonus,
untuk itu perusahaan agar memperhatikan atau memberikan kepada
karyawan yang bekerja dengan tingkat kehadiran tinggi, dan
memberikan hukuman atau sanksi kepada karyawan yang sering
tidak hadir berkali – kali tanpa alasan yang jelas.
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