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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Produksi CV. Setia Kawan Tulungagung 

dengan judul “ Revaluasi Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terutang” 

pada pabrik kertas CV. Setia Kawan Tulugagung. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap selisih 

adanya Revaluasi Aktiva Tetap sesuai dengan aturan perpajakan; dan Untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan. 

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan penulis yaitu, Data rincian Aktiva Tetap, Biaya 

perolehan Aktiva tetap, Kebijakan akuntansi terhadap Aktiva Tetap seperti metode penyusutan, 

Tahun perolehan, laporan Keuangan. Data yang diperoleh dengan hasil penelitian yang berupa 

laporan keuangan dan catatan rincian mengenai Aktiva Tetap akan dinalisis sesuai dengan aturan 

perpajakan. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah adanya selisih dan sejauh mana 

pengaruhnya dengan menggunakan Revaluasi aktiva Tetap sesuai dengan aturan perpajakan. 

Untuk menentukan bahwa terdapat selisih yang menguntungkan yaitu naiknya Aktiva Tetap 

adalah jika membandingkannya (berkenaan dengan nilai tukar rupiah yang disebabkan karena 

perubahan moneter). Sedangkan untuk melihat bahwa Pajak Penghasilan setelah revaluasi lebih 

menguntungkan adalah jika membandingkan Pajak Penghasilan sebelum direvaluasi dengan 

Pajak Penghasilan Setelah direvaluasi. 

Hasil Perhitungan dengan menggunakan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan maka terdapat 

perbedaan pada neraca dan laba rugi, yaitu adanya kenaikan pada nilai Aktiva Tetap menjadi RP 

11.056.802.317,22 dan pada modal usaha berubah menjadi Rp 30.594.153,67. Sedangkan untuk 

Administrasi dan Umum berubah menjadi Rp 2.065.343.000,00. Sehingga keuntungan yang 

didapat setelah revaluasi sebesar Rp 24.601.730,03. 

Dari hasil analisis penggunaan Revaluasi Aktiva Tetap, sesuai dengan tolok ukur yang 

digunakan, maka Aktiva Tetap yang lebih besar secara ekonomi dapat menguntungkan; dan 

pajak Penghasilan setelah Revaluasi lebih menguntungkan. 

Berdasarkan hipotesis diatas, penulis dapat menyarankan bahwa sebaiknya CV. Setia Kawan 

Tulungagung lebih sering melakukan Revaluasi untuk Aktiva Tetap dalam pengaruhnya yang 

lebih menguntungkan pada Pajak Penghasilan yang terutang.  

 


