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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bidang usaha konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi 

penggerak roda perekonomian Indonesia karena dapat menyerap banyak 

tenaga kerja dan menggairahkan sektor industri lain baik yang berhubungan 

langsung maupun tidak langsung dengan sektor tersebut termasuk sektor 

informal. Penghasilan yang diperoleh perusahaan konstruksi menurut 

akuntansi komersial dikategorikan sebagai penghasilan. Sedangkan menurut 

ketentuan pajak pengahasilan yang diperoleh perusahaam kontruksi 

dikategorikan sebagai PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak 

tersendiri sehingga dipisahkan dengan penghasilan lainnya.  

PSAK No.46 adalah standar yang mengatur pajak pengahasilan yang 

diberlakukan secara efektif mulai 1 januari 1999 bagi perusahaan publik dan 

tanggal 1 januari 2001 bagi perusahaan lainnya. Sebelum PSAK No.46 

diberlakukan, pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan 

berpedoman pada PSAk No.16 paragraf 77, yang memberikan kebebasan 

kepada perusahaan untuk memilih dan menerapkan salah satu dari dua metode 

akuntansi. Selisih antara beban pajak penghasilan menurut laba akuntansi 

dengan utang pajak yang dihitung menurut laba fiskal sebagai akibat adanya 

perbedaan temporer. Pengakuan pendapatan dan beban ditampung dalam akun 
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“Pajak Penghasilan Ditangguhkan” dan dilaporkan dalam neraca untuk 

dialokasikan pada beban pajak penghasilan tahun-tahun mendatang.  

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan 

perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu atau temporer 

dan perbedaan tetap atau permanen. Perbedaan waktu atau temporer adalah 

perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu 

pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan PSAK. 

Perbedaan tetap atau permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan 

perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut 

PSAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Standar Akuntansi Keuangan akan 

menghasilkan laporan laba rugi menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk 

kepentingan pemerintah, khususnya untuk dasar pengenaan pajak, maka 

laporan laba rugi akuntansi perlu disesuaikan kembali menurut peraturan 

perpajakan yang berlaku atau disebut koreksi fikal, sehingga diperoleh laba 

menurut perpajakan atau fiskal.  

Koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiskus dan hanya bertujuan untuk 

mencari laba fiskal. Sedangkan dalam akuntansi, perbedaan pajak yang 

dihitung dari laba akuntansi dan dari laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencatatan konsekuensi pajak yang telah diakui 

sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan 

dengan ketentuan akuntansi, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

menerbitkan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan 
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perusahaan. Dengan PSAK No. 46, perusahaan mempertanggungjawabkan 

konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode 

mendatang, yaitu dengan mengakui adanya asset atau kewajiban pajak 

tangguhan (IAI, 2011). 

Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada 

PT. Bank Sulut (Persero) Tbk  oleh (Johannes dan Saerang, 2014) di Manado. 

Hasilnya Perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang timbul 

mengharuskan perusahaan mengakui adanya aset pajak tangguhan. Secara 

keseluruhan, hasil  penelitian PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 

atas pajak penghasilan tahun buku 2011 karena mempertanggungjawabkan 

konsekuensi pajak masa kini dan masa mendatang dengan mengakui adanya 

aset/liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan 

permanen antara penerapan metode akuntansi perusahaan dan ketentuan 

perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan serta telah 

menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai 

dengan yang diatur dalam PSAK 46. 

Kusmala dan Hastoni (2014) mengunakan model Desain penelitian 

dengan kerangka kerja yang menetapkan jenis informasi yang harus 

dikumpulkan, sumber data dan prosedur pengumpulan data. Analisis pengaruh 

penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan metode penelitian deskriptif 

asosiatif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis 

dari tiga perusahaan manukfaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa dalam laporan posisi keuangan PT. Astra Internasional 
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Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, terdapat akun Aset Pajak 

Tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada PSAK 46 and 

Income. Pada bagian laporan laba rugi PT. Astra Internasional Tbk, PT. 

Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, adanya beban pajak penghasilan 

yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan dengan beban pajak 

tangguhan.  

Penelitian ini mengukur Pengakuan konsekuensi pajak yang bersifat 

wajib bagi perusahaan. sering kali tidak diterapkan oleh perusahaan dalam 

laporan keuangan. Permasalahan ini seringkali timbul akibat kurangnya 

sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan mengenai penerapan standar 

ini, terutama dalam perhitungan berapa besar pajak tangguhan yang harus 

diakui oleh perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan lebih memilih 

untuk tidak menerapkan standar ini pada laporan keuangannya. Perusahaan 

berpandangan bahwa jika kewajiban perusahaan terhadap negara yang berupa 

pajak ini terjadi, maka setelah diakui sebagai biaya, maka pajak tidak lagi 

mempengaruhi bagian laporan keuangan lainnya. Perusahaan ini kemudian 

menghitung besaran biaya pajak berdasarkan laba menurut akuntansi, 

sedangkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, yaitu 

hutang pajak, dihitung berdasarkan laba menurut ketentuan undang-undang.      

Dengan demikian tidak perlu diadakan pengakuan konsekuensi yang akan 

menambah ataupun mengurangi DPP di masa yang akan datang. Dengan 

demikian Permasalahan yang terjadi dibeberapa perusahaan yang bergerak di 

bidang kontruksi khusus nya di BUMN mengenai penerapan pajak 
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tangguhannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak 

Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana perlakuan kebijakan akuntansi pajak tangguhan pada PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk.? 

2. Apakah perlakuan kebijakan akuntansi pajak tangguhan Pada PT Wijaya 

Karya (Persero) Tbk.  Tbk telah sesuai dengan PSAK 46 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Perlakuan kebijakan Akuntansi Pajak 

Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

2. Untuk Menganalisis Apakah Perlakuan kebijakan Akuntansi Pajak 

Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Telah Sesuai Dengan 

PSAK 46. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat menjadi 

masukkan dan pertimbangan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atas 

kesusaian pajak tangguhannya dalam PSAK No.46 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak lain dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


