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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PERUSAHAAN TEGEL INDAH CEMERLANG 

MALANG dengan judul “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan 

Terutang Pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang”. Metode penelitian ini adalah 

metode deskriptif. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap revaluasi 

aktiva tetap sesuai dengan peraturan perpajakan dan mengetahui sejauh mana pengaruh revaluasi 

aktiva tetap terhadap pajak penghasian terutang pada perusahaan tegel indah cemerlang malang. 

Alat analisis yang digunakan adalah peraturan perpajakan, yaitu keputusan Menteri keuangan 

Nomor 384/KMK.04/1998 Tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Surat edaran 

direktorat jenderal pajak nomor SE-29/PJ/42/1998 Tentang tata cara pelaksanaan penilaian 

kembali aktiva tetap perusahaan. Sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap, laporan keuangan 

neraca dan laba rugi dikoreksi secara fiskal untuk memperoleh beban penyusutan fiskal. 

Kemudian beban penyusutan dibandingkan dengan beban penyusutan sebelum diadakan 

penilaian kembali aktiva tetap.  

Selisih antara keduanya akan menambah akumulasi penyusutan fiskal. Dari akumulasi 

penyusutan setelah dikoreksi akan diperoleh nilai buku fiskal yang merupakan dasar penilaian 

kembali. Untuk mengetahui pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang 

perusahaan, dihitung beban penyusutan fiskal aktiva tetap yang direvaluasi untuk alternatif 

dilakukan revaluasi dan tidak dilakuakan revluasi aktiva tetap. Estimasi selisih beban penyusutan 

fiskal tersebut digunakan sebagai menambah/mengurangi pajak penghasilan terutang perusahaan 

apabila tidak dilakukan revaluasi, sehingga akan diperoleh jumlah pajak penghasilan yang akan 

dibayar oleh perusahaan. 

Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek jumlah pajak 

penghasilan terutang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila melakukan 

revaluasi aktiva tetap pada tahun pertama. Sehingga Pph yang harus dibayar akan berkurang. 

Tetapi dalam jangka panjang akibat revaluasi terhadapa estimasi pembanyaran Pph terutang 

pengaruhnya kecil sekali. Tetapi kewajaran laporan keuangan akan lebih akurat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasiakan bahwa sebaiknya Perusahaan 

Tegel Indah Cemerlang Malang sebelum mengambil suatu keputusan , dalam ini keputusan 

mengenai revaluasi aktiva tetap, sebaiknya pihak perusahaan perlu membuat suatu 

pertimbangan-pertimbangan, baik untuk pendek maupun untuk jangka panjang, sehingga 

keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. 

 


