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Abstract 
 

The Method of Percentage-solving is a method applied at the construction service firm in accrual 

revenue. This percentage-solving method can be divided into two approaches that are cost to cost approach 

and physical progress percentage approach. The main problem discussed in this research is that whether the 

selection of accrual revenue method for the income tax planning applied at construction service firm has been 

accurately exercised and how the effect of applying such accrual revenue method to the firm’s financial 

performance (Ratio of Profitability).From the problem above, it can be stated that the purpose of this research 

is to know the reliability of applying the accrual revenue method and the effect to the firm’s financial 

performance.The result of the analysis shows that the method of percentage-solving with physical progress 

approach is appropriate to be exercised for thrift of tax. But, on the other side, this approach produces a 

worse financial performance if the firm calculates its revenue by using cost to cost approach.The selection of 

accrual revenue method yielding less profit is appropriate for the thrift of tax. But this action will make the 

financial performance report worse. It is important to be considered that the financial performance is a 

measurement of the success in managing the firm’s finance and improving the value of a firm. 
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax 

panning) merujuk kepada proses 

merekayasa usaha dan transaksi wajib 

pajak agar utang pajak berada dalam 

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam 

bingkai peraturan perpajakan. namun 

demikian, perencanaan pajak juga dapat 

diartikan sebagai perencanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara 

lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga 

dapat secara optimal menghindari 

pemborosan sumber daya. Untuk dapat 

meminimumkan kewajiban pajak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, baik 

yang masih biasa memenuhi ketentuan 

perpajakan (lawful) maupun yang 

melanggar peraturan perpajakan 

(unlawful) seperti tax avoidance dan tax 

evasion. Perencanaan perpajakan 

umumnya selalu dimulai dengan 

meyakinkan apakah suatu transaksi atau 

fenomena terkena pajak. Kalau fenomena 

tersebut terkena pajak, apakah dapat 

diupayakan untuk dikecualikan atau 

dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, 

apakah pembayaran pajak dimaksud 

dapat ditunda pembayarannya. (Saptono, 

2006 : 15). Pada dasarnya, perencanaan 

pajak harus :  

1. tidak melanggar ketentuan 

perpajakan,  

2. secara bisnis masuk akal, dan 

3. bukti-bukti pendukungnya memadai. 

Penelitian-penelitian mengenai 

perencanaan pajak sebelumnya 

membuktikan bahwa ada beberapa 

strategi umum yang bisa digunakan untuk 

melakukan penghematan pajak, 

diantaranya : 

1. pemilihan alternatif perencanaan 

pajak dengan tarif yang lebih rendah. 
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2. mengefisienkan beban pajak dengan 

cara menghindari pengenaan pajak 

melalui transaksi yang bukan objek 

pajak. 

3. menguasai peraturan pajak yang 

berlaku untuk dapat menghindari 

timbulnya sanksi perpajakan. 

4. penundaan pembayaran pajak tanpa 

melanggar peraturan yang berlaku. 

5. mengoptimalkan kredit pajak yang 

diperkenankan. 

6. menggunakan metode pengakuan 

beban atau penghasilan yang dapat 

menurunkan beban pembayaran 

pajak.                 

Dari beberapa penelitian yang 

membahas cara penghematan pajak, 

biasanya kesimpulan terbatas pada 

kurang optimalnya perencanaan untuk 

penghematan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan dan metode pengakuan 

pendapatan atau beban dapat digunakan 

untuk penghematan pajak. Peneliti jarang 

membahas lebih lanjut mengenai dampak 

penghematan pajak terhadap kinerja 

laporan keuangan. Padahal kebanyakan 

penghematan pajak selalu berhubungan 

dengan laba. Laba sering digunakan 

sebagai alat ukur keberhasilan 

manajemen dalam mengelola usaha. Tax 

planning memungkinkan perencanaan 

pajak yang akan dibayarkan, agar tidak 

terjadi kelebihan dalam membayar pajak, 

tapi tidak berarti sebagai upaya 

menghindari pajak. Tax planning adalah 

upaya menekan jumlah kewajiban pajak 

dengan cara legal. Manajamen pajak (tax 

planning) adalah sarana memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar 

(tidak melanggar undang-undang) tetapi 

jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh 

laba dan likuiditas yang diharapkan. 

(Hidayat, 2005) 

Dalam menyusun tax planning 

yang tidak melanggar aturan pajak, 

paling-tidak ada lima prasyarat yang 

harus dipenuhi, yaitu :  

1. Mengerti peraturan perpajakan atau 

peraturan yang terkait. Tanpa 

peraturan perpajakan akan sangat 

sulit sekali melakukan tax planning 

yang tidak melanggar aturan jika 

dirancang tidak dalam koridor 

Undang-Undang perpajakan yang 

berlaku. Pelaksanaan tax planning 

yang dipaksakan melanggar Undang-

Undang akan berakibat fatal dan 

bahkan dapat mengancam 

keberhasilannya.  

2. Menentukan tujuan yang ingin 

dicapai dalam tax planning. Oleh 

karena itu dalam menghindari 

tindakan yang melanggar Undang-

Undang sudah tentu tidak dapat 

melakukan tax planning untuk 

menghindari kewajiban perpajakan. 

Tax planning paling tidak memiliki 

dua tujuan utama, yakni menerapkan 

peraturan perpajakan secara benar 

dan efisiensi untuk mencapai laba 

yang diharapkan.  

3. Harus dipahami karakter usaha WP. 

Hampir setiap perusahaan memiliki 

perbedaan dalam kebijakan maupun 

perilaku (behavior), dan kebiasaan-

kebiasaan. Dengan memahami seluk-

beluk usaha akan membantu tax 

planning.  

4. Memahami tingkat kewajaran 

transaksi yang diatur tax planning. 

Jika tax planning mengabaikan 

kewajaran akan menimbulkan 

kesulitan karena adanya kecurigaan 

dari fiskus. Ini dapat berimplikasi 

dengan pemeriksaan, karena bisa 

diindikasikan adanya kecurangan 

pajak. Fiskus dapat melakukan 

pemeriksaan bukti permulaan.  

5. Tax planning harus didukung oleh 

kebijakan akuntansi dan didukung 

bukti memadai, seperti faktur, 

perjanjian, dan sebagainya. (Hidayat, 

2005). 

Tax planning yang 

diperkenankan dapat ditempuh dengan 

beberapa cara, antara lain : 
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Mencari keuntungan sebesar-besarnya 

dari pengecualian dan potongan yang 

diperkenankan. Misalnya, perusahaan 

dapat mengurangi penerimaan dengan 

jumlah biaya, misalnya pendidikan, 

perbaikan kantor, pemasaran dan lain-

lain. Maksudnya, daripada mengeluarkan 

uang untuk membayar pajak lebih besar, 

lebih baik untuk kepentingan perusahaan 

dan manfaatnya bisa dirasakan langsung 

oleh perusahaan.  

Mengambil keuntungan dari 

pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.  

Beberapa area yang memungkinkan tax 

planning: 

1. PPh 21, dengan memanfaatkan 

fasilitas PPh 21 ditanggung 

pemerintah secara maksimal. 

Misalnya membuat sistem 

penggajian yang diselaraskan 

dengan fasilitas tersebut. PTKP 

karyawan agar dimaksimalkan 

untuk mengurangi jumlah pajak 

terutang.  

2. PPh Badan dalam tahun berjalan, 

dengan menunda faktur, beban 

dipercepat, penyusutan mengambil 

tarif yang paling tinggi (saldo 

menurun), perolehan aktiva 

dimajukan agar dapat segera 

disusutkan, pembiayaan pembelian 

aktiva dengan mengangsur 

(leasing).  

3. PPN dan PPn BM, dengan 

memaksimalkan PPN masukan 

yang dapat dikreditkan, perusahaan 

sebaiknya memperoleh barang dan 

jasa kena pajak (BKP/ JKP) dari 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar 

pajak masukannya dapat 

dikreditkan. Jangan sampai ada 

Faktur Pajak Masukan yang tidak 

terkreditkan karena keteledoran. 

Selain itu, dalam penjualan 

BKP/JKP yang pembayarannya 

belum diterima, pembuatan Faktur 

Pajak bisa ditunda sampai akhir 

bulan berikutnya setelah 

penyerahan BKP/JKP. Ini akan 

menunda pengakuan pendapatan 

dan menunda PPN keluaran. 

(Hidayat, 2005) 

 

LANDASAN TEORI 
 

Penghasilan didefinisikan dalam 

Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan sebagai 

peningkatan manfaat ekonomi selama 

suatu periode akuntansi tertentu dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan 

aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal. Penghasilan (Income) meliputi 

baik pendapatan (revenue) maupun 

keuntungan (gain). Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dari aktifitas 

perusahaan yang biasa dan dikenal 

dengan sebutan yang berbeda seperti 

penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, 

dividen, royalty, dan sewa. Permasalahan 

utama dalam akuntansi untuk pendapatan 

adalah menentukan saat pengakuan 

pendapatan. Pendapatan diakui bila besar 

kemungkinan manfaat ekonomi masa 

depan akan mengalir ke perusahaan dan 

manfaat ini dapat diukur dengan andal. 

Pernyataan ini mengidentifikasikan 

keadaan yang memenuhi kriteria tersebut 

agar pendapatan diakui. Pernyataan ini 

juga memberikan pedoman praktis dalam 

penerapan kriteria tersebut. 

 

Berikut adalah pengertian istilah 

yang digunakan dalam Pernyataan ini : 

1. Pendapatan adalah arus masuk bruto 

dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal perusahaan 

selama suatu periode bila arus masuk 

itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, 

yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. 

2. Nilai wajar adalah suatu jumlah, 

untuk itu suatu aktiva mungkin 

ditukar atau suatu kewajiban 

diselesaikan antara pihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk 

melakukan transaksi wajar (arm’s 

length transacsion). 
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 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 17 Th 2000 

Berdasarkan  penjelasan pasal 4 

ayat (1), Undang-Undang ini menganut 

prinsip pemajakan atas penghasilan 

dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa 

pajak dikenakan atas setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dari manapun 

asalnya yang dapat dipergunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan 

Wajib Pajak tersebut.  

Pengertian penghasilan dalam 

Undang-Undang ini tidak memperhatikan 

adanya penghasilan dari sumber tertentu, 

tetapi pada adanya tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak sebagai tolok ukur mengenai 

kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk 

ikut bersama-sama menanggung biaya 

yang diberlakukan pemerintah untuk 

kegiatan rutin dan pembangunan. 

  

Menurut metode persentase 

penyelesaian (percentage of completion), 

pendapatan kontrak diakui sebagai 

pendapatan dalam laporan laba rugi 

dalam periode akuntansi di mana 

pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak 

biasanya diakui sebagai beban dalam 

laporan laba rugi dalam periode akuntansi 

di mana pekerjaan yang berhubungan 

dilakukan. Namun, setiap ekspektasi 

selisih lebih total biaya kontrak terhadap 

total pendapatan kontrak segera diakui 

sebagai beban sesuai. 

Suatu kontraktor mungkin 

mempunyai biaya kontrak yang 

berhubungan dengan aktivitas masa 

depan pada kontrak tersebut. Biaya 

kontrak tersebut diakui sebagai aset 

asalkan besar kemungkinan biaya-biaya 

tersebut akan dipulihkan. Biaya tersebut 

mewakili jumlah tertentu dari pemberi 

kerja dan sering digolongkan sebagai 

pekerjaan dalam proses.  

Hasil kontrak konstruksi hanya 

dapat diestimasi secara andal bila besar 

kemungkinan manfaat keekonomian yang 

berhubungan dengan kontrak tersebut 

akan tertagih dan mengalir ke 

perusahaan. Namun, bila ketidakpastian 

timbul mengenai kolektibilitas jumlah 

piutang yang telah diakui sebagai 

pendapatan kontrak, maka jumlah yang 

tidak tertagih diakui sebagai beban dan 

bukan sebagai penyesuaian pendapatan 

kontrak. 

Pada umumnya perusahaan 

dapat membuat estimasi yang andal 

sehubungan dengan hasil suatu kontrak 

setelah perusahaan tersebut menyetujui 

kontrak yang mengatur hal-hal berikut 

ini: 

a. Hak legal yang dapat dipaksakan 

pemberlakuannya (enforceable 

rights) masing-masing pihak 

mengenai aset yang akan dibangun; 

b. Imbalan yang harus dipertukarkan; 

dan 

c. Cara dan persyaratan penyelesaian 

(settlement). 

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem 

pelaporan dan anggaran keuangan yang 

efektif. Perusahaan menelaah dan bila 

perlu, merevisi estimasi pendapatan 

kontrak dan biaya kontrak sesuai dengan 

kemajuan kontrak. Kebutuhan revisi 

tersebut tidak harus mengindikasikan 

bahwa hasil kontrak tersebut tidak dapat 

diestimasi secara andal. 

 

Peraturan Pemerintah RI  No. 138 

Tahun 2000 

Peraturan Pemerintah tentang 

penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam 

tahun berjalan. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 138 Tahun 2000,  

Pasal 6 : 

1. Laba bruto usaha dalam suatu tahun 

pajak yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang berusaha di bidang 

jasa konstruksi yang proses pekerjaan 

fisiknya meliputi masa beberapa 

tahun pajak dihitung berdasarkan 
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metode persentase tingkat 

penyelesaian pekerjaan. 

2. Untuk menghitung penghasilan netto, 

laba bruto usaha sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikurangi 

dengan biaya atau pengeluaran 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 

Pajak Penghasilan. 

Penjelasan ayat (1), 

Berdasarkan ketentuan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 

(1) Undang-undang Pajak Penghasilan, 

penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

dilakukan sesuai dengan prinsip 

perbandingan biaya dengan penghasilan 

(matching cost against revenue). 

Namun bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang 

berusaha di bidang jasa konstruksi yang 

mengerjakan proyek-proyek konstruksi 

berjangka waktu lebih dari satu tahun, 

penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

dapat menggunakan metode lain yang 

lazim dalam praktek akuntansi, seperti 

metode persentase penyelesaian 

(percentage of completion method). 

Dengan metode ini, pengakuan 

penghasilan tahunan didasarkan atas 

penghitungan secara proporsional sesuai 

dengan tahap penyelesaian pekerjaan.  

Dalam penerapan metode 

tersebut, biaya-biaya yang dapat 

diperhitungkan adalah biaya-biaya yang 

langsung dan semata-mata berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek tersebut, 

yaitu : biaya pemakaian material, upah 

buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya 

dengan karakteristik yang sama.  

Penjelasan Ayat (2), Untuk 

menghitung penghasilan netto, laba bruto 

usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dikurangi dengan biaya-biaya lainnya 

yang diperkenankan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan, yaitu : biaya-

biaya tidak langsung (termasuk 

penyusutan dan amortisasi) serta biaya 

umum dan administrasi. 

Dalam penerapan metode 

tersebut, biaya-biaya yang dapat 

diperhitungkan adalah biaya-biaya yang 

langsung dan semata-mata berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek tersebut, 

yaitu : biaya pemakaian material, upah 

buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya 

dengan karakteristik yang sama.  

Contoh : 

Suatu proyek konstruksi yang bernilai Rp 

1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005 (lima tahun). 

Keterangan biaya yang terjadi pada tiap-

tiap tahun adalah sebagai berikut : 

2001  

Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku ...……   Rp 150.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek........................... Rp 700.000.000,00 

2002  

Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku ………...Rp 400.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek ……..................... Rp 450.000.000,00 

2003  

Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku …………Rp 600.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek …………..............Rp 250.000.000,00 

2004  

Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku .…...……Rp 750.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek ……......................Rp 100.000.000,00 

2005  

Total biaya proyek ……..............................................Rp 875.000.000,00 

(total perkiraan semula Rp 850.000.000,00). 

Laba bruto usaha setiap tahun dihitung sebagai berikut : 

Tahun 2001 
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Harga kontrak ……………………............……...................Rp 1.000.000.000,00 

Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2001..... Rp 150.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 700.000.000,00  

                                                                                                Rp    850.000.000,00 

Perkiraan laba bruto usaha proyek           ….................…......Rp    150.000.000,00 

Laba bruto usaha tahun 2001 : 

Rp 150.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 26.470.588,23 

Rp 850.000.000,00 

Tahun 2002 

Harga kontrak              ………...........……………....……… Rp 1.000.000.000,00 

Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2002 .....Rp 400.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 450.000.000,00  

                                                                                     Rp     850.000.000,00 

Perkiraan laba bruto usaha proyek      ……...................… Rp      150.000.000,00 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002 

Rp 400.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 70.588.235,29 

Rp 850.000.000,00 

 

Laba bruto usaha tahun 2001   .........…… Rp 26.470.588,23 

Laba bruto usaha tahun 2002 …………… Rp 44.117.647,06 

Tahun 2003 

Harga kontrak      ………………….......................…...……… Rp 1.000.000.000,00 

Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2003 .....Rp 600.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 250.000.000,00  

                                                                                        Rp     850.000.000,00 

Perkiraan laba bruto usaha proyek      ……......................… Rp      150.000.000,00 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003 

Rp 600.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 105.882.352,94 

Rp 850.000.000,00 

 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002 ...........Rp 70.588.235,29 

Laba bruto usaha tahun 2003      ………................... Rp 35.294.117,65 

Tahun 2004 

Harga kontrak      …………………..........................…Rp 1.000.000.000,00 

Akumulasi biaya s.d. akhir tahun 2004 .....Rp 750.000.000,00 

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp 100.000.000,00  

                                                                                        Rp     850.000.000,00 

Perkiraan laba bruto usaha proyek      …….......................… Rp     150.000.000,00 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004 

Rp 750.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 132.352.941,17 

Rp 850.000.000,00 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003 ........................... Rp 105.882.352,94 

Laba bruto usaha tahun 2004      ……….....….........................  Rp    26.470.588,23 

Tahun 2005 

Harga kontrak …………………………… Rp 1.000.000.000,00 

Total biaya proyek ………………………. Rp   875.000.000,00 

Laba bruto usaha proyek ………………… Rp 125.000.000,00 

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004 .......................... Rp  132.352.941,17 

Laba (rugi) usaha tahun 2005 …………… (Rp 7.352.941,17) 
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Pengukuran prestasi perusahaan 

yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

proses pengambilan keputusan 

manajemen akan menyangkut persoalan 

efektifitas pemanfaatan modal, efisiensi 

dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan 

serta menyangkut nilai dan keamanan 

dari berbagai tuntutan yang timbul 

terhadap perusahaan dari pihak–pihak 

yang berkepentingan (stakeholder). 

Pengukuran kinerja keuangan yang juga 

perlu bagi perusahaan karena adanya 

persaingan dalam industri tersebut. 

Dalam mengukur kinerja 

keuangan perlu dikaitkan antara 

organisasi perusahaan dengan pusat 

pertanggungjawaban. Dalam melihat 

organisasi perusahaan dapat diketahui 

besarnya tanggungjawab manajer yang 

diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja 

keuangan. Namun demikian mengatur 

besarnya tanggungjawab sekaligus 

mengukur prestasi keuangan tidaklah 

mudah sebab ada yang dapat diukur 

dengan mudah dan ada pula yang sukar 

untuk diukur. 

Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan hasil dari banyak keputusan  

individual yang dibuat secara terus 

menerus oleh manajemen. Oleh karena 

itu untuk menilai kinerja keuangan  suatu 

perusahaan, perlu dilibatkan analisa 

dampak keuangan komulatif dan ekonomi 

dari keputusan dan 

mempertimbangkannya dengan 

menggunakan ukuran komparatif. Dalam 

membahas metode penilaian kinerja 

keuangan , perusahaan harus didasarkan 

pada data keuangan  yang dipublikasikan 

yang dibuat sesuai dengan prinsip 

akuntansi keuangan yang berlaku umum. 

Laporan ini merupakan data yang paling 

umum yang tersedia untuk tujuan 

tersebut, walaupun seringkali tidak 

mewakili hasil dan kondisi ekonomi.  

Menurut Sawir (2005 : 6), untuk 

menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok 

ukur yang sering dipakai adalah rasio 

atau indeks, yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan lainnya. 

Analisis dan interprestasi dari macam-

macam rasio dapat memberikan 

pandangan yang lebih baik tentang 

kondisi keuangan dan prestasi perusahaan 

bagi analis yang hanya didasarkan atas 

data keuangan sendiri-sendiri yang tidak 

terbentuk rasio.  

Analisis rasio keuangan, yang 

menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba-rugi satu dengan 

lainnya, dapat memberikan gambaran 

tentang sejarah perusahaan dan penilaian 

posisinya pada saat ini. Analisis rasio 

juga memungkinkan manajer keuangan 

memperkirakan reaksi para kreditor dan 

investor dan memberikan pandangan ke 

dalam tentang bagaimana kira-kira dana 

dapat diperoleh. 

Rasio analisis keuangan 

meliputi dua jenis perbandingan. 

Pertama, analisis dapat 

memperbandingkan rasio sekarang 

dengan yang lalu dan yang akan datang 

untuk perusahaan yang sama 

(perbandingan internal). Jika rasio 

keuangan disajikan dalam bentuk daftar 

untuk periode beberapa tahun, analis 

dapat mempelajari komposisi perubahan-

perubahan dan menetapkan apakah 

terdapat suatu perbaikan atau bahkan 

sebaliknya di dalam kondisi keuangan 

dan prestasi perusahaan selama jangka 

waktu tersebut. Rasio keuangan dan 

prestasi perusahaan selama jangka waktu 

tersebut. Rasio keuangan juga dapat 

diperhitungkan berdasarkan laporan 

keuangan, dapat diperbandingkan dengan 

rasio sekarang atau masa lalu. 

Kedua, perbandingan meliputi 

perbandingan rasio perusahaan dengan 

perusahaan lainnya yang sejenis atau 

dengan rata-rata industri pada satu titik 

yang sama (perbandingan eksternal). 

Perbandingan tersebut dapat memberikan 

gambaran relative tentang kondisi 

keuangan perusahaan dan prestasi 
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perusahaan. Hanya dengan cara 

membandingkan rasio keuangan satu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang 

sejenis seorang analis dapat memberikan 

pertimbangan yang realistis. Sejauh 

mungkin data akuntansi dari bermacam-

macam perusahaan yang berbeda-beda 

dapat distandarkan. Namun, walaupun 

dengan angka-angka yang distandarkan, 

seorang analis harus berhati-hati dalam 

menafsirkan perbandingan itu. 

Rasio dikelompokkan kedalam 

lima kelompok dasar, yaitu :  

1. Analisis Likuiditas Perusahaan, yaitu 

analisis kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya yang 

akan jatuh tempo. Seperti : Current 

Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio. 

2. Analisis Struktur Keuangan, yaitu 

bagaimana cara perusahaan mendanai 

aktivitasnya. Aktiva perusahaan 

didanai dengan utang jangka pendek, 

utang jangka panjang, dan modal 

pemegang saham, sehingga seluruh 

sisi kanan dari neraca 

memperlihatkan struktur keuangan. 

Seperti : Debt Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Times Interest Earned, Fixed 

Charge Coverage. 

3. Analisis Aktivitas perusahaan, yaitu 

rasio aktivitas mengukur seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan 

semua sumber daya yang ada pada 

pengendaliannya. Semua rasio 

aktivitas ini melibatkan perbandingan 

antara tingkat penjualan dan investasi 

pada berbagai jenis aktiva. Seperti : 

Inventory Turnover Ratio, Average 

Collection Period, Working Capital 

Turnover, Fixed Assets Turnover.  

4. Analisis Kemampulabaan 

Perusahaan, yaitu kemampulabaan 

(profitabilitas) merupakan hasil akhir 

bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajemen. Rasio 

kemampulabaan akan memberikan 

jawaban akhir tentang efektivitas 

manajemen perusahaan, rasio ini 

memberikan gambaran tentang 

tingkat efektivitas pengelolaan 

perusahaan. Seperti : Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin, Total Aset 

Turnover, Return on Assets, Return 

on Equity. 

5. Analisis Penilaian Pasar, yaitu ukuran 

yang paling komprehensif untuk 

menilai hasil kerja perusahaan, karena 

rasio tersebut mencerminkan 

kombinasi pengaruh rasio-rasio dan 

rasio hasil pengembalian. Seperti : 

Price to Earning Ratio, Market to 

Book Ratio. Menurut Sawir ( 2005 : 

22 ). 

Sejumlah rasio yang tak terbatas 

banyaknya dapat dihitung, akan tetapi 

dalam prakteknya cukup digunakan 

beberapa rasio saja. Walaupun rasio-rasio 

merupakan alat yang sangat berguna, 

tetapi tidak terlepas dari beberapa 

keterbatasan dan harus digunakan dengan 

hati-hati. Rasio disusun dari data akuntasi 

dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa 

merupakan hasil manipulasi. 

Penggunaan data industri 

sebagai pembanding perlu ditafsirkan 

dengan hati-hati. Mungkin saja prestasi 

dan kondisi keuangan seluruh industri 

memang kurang memuaskan. Dengan 

demikian untuk suatu perusahaan yang 

kebetulan berada diatas rata-rata, tidaklah 

bisa dikatakan sebagai memuaskan. 

Disamping itu pengklasifikasian 

industri juga tidak bisa seratus persen 

tepat. Untuk perusahaan yang 

menghasilkan berjenis-jenis produk atau 

jasa sering sulit dimasukkan ke dalam 

salah satu klasifikasi industri begitu saja. 

Juga perbedaan ukuran atau besar 

perusahaan dalam industri akan 

mempengaruhi perbandingan dengan 

rata-rata industri. Menurut Sawir ( 2005 : 

8 ). 

Penilaian kinerja keuangan  

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa rasio kemampulabaan 

(Profitabilitas) : 
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. 

 

METODE 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Menurut Marzuki (2000:8) :  

“Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang melukiskan 

keadaan obyek atau 

permasalahannya dan tidak 

dimaksudkan untuk mengambil 

atau menarik kesimpulan yang 

berlaku umum”. Tujuan dari 

penelitian deskriptif  yaitu untuk 

menguraikan karakteristik atau 

sifat-sifat dari suatu keadaan 

dengan menggambarkan konsep 

dan menghimpun fakta, tetapi 

tidak melakukan pengujian 

hipotesis”.  

Dalam pelaksanaaan metode 

deskriptif, teknik yang digunakan oleh 

penulis adalah teknik studi kasus. 

Pengertian studi kasus menurut Cholid 

dalam bukunya “Metodologi Penelitian” 

(1991) adalah :  

“Penelitian yang mendalam mengenai 

kasus tertentu yang hasilnya merupakan 

gambaran lengkap dan terorganisir 

mengenai kasus tersebut.”  

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada CV 

Holid Investama yaitu perusahaan jasa 

yang bergerak di bidang konstruksi di 

kota Pangkalan Bun. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data dan informasi yang 

dikumpulkan harus relevan dengan 

permasalahan yang diteliti, artinya data 

harus bertalian, mengena dan tepat. 

Sumber data dari penelitian terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama 

kalinya. Dalam penelitian ini data 

primer bersumber dari bagian 

administrasi dan keuangan yang ada 

di perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak 

diusahakan sendiri pengumpulannya 

atau data yang diperoleh dari pihak 

lain, seperti dokumen–dokumen 

perusahaan berupa laporan laba rugi, 

neraca dan dokumen lainnya.  

 

Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi pustaka dan literatur, yaitu 

memperoleh data dengan 

mempelajari bahan-bahan,  teori-

teori dan pendapat-pendapat para ahli 

yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang dibahas. 

2. Dokumentasi, merupakan 

pengumpulan data dengan cara 

menyelidiki benda– benda tertulis 

seperti buku–buku, peraturan–

peraturan, dokumen-dokumen yang 

ada dalam perusahaan, laporan 

keuangan serta laporan pelaksanaan 

proyek. 

 

Return on 

equity 
= 

Laba 

bersih 

x 

100 

% 

Modal 

usaha 

Profit 

margin 

  

= 

Laba 

bersih 

x 

100 

% Penjualan 

Return 

on asset 
= 

Laba 

bersih 

   

x 

100 

% 

Total 

asset 
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Rencana Analisis Data 

Analisa data yang digunakan 

untuk menganalisa metode pengakuan 

pendapatan dan kinerja keuangan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan penghitungan pengakuan 

pendapatan  : 

a.  Sesuai dengan metode 

Peraturan Pemerintah No. 138 

tahun 2000 : 

 Perkiraan laba bruto 

proyek dihitung dari harga 

kontrak dikurangi total estimasi 

biaya kontak. Total estimasi biaya 

kontrak diperoleh dari akumulasi 

biaya yang telah dikeluarkan 

ditambah dengan perkiraan sisa 

biaya penyelesaian proyek. Untuk 

menghitung pajak penghasilan 

setiap periode, laba bruto dihitung 

dengan rumus sebagai berikut :    

 Laba Bruto = 

Biaya kontrak yang terjadi saat ini 

x 
Perkiraan laba 

bruto proyek 
Total estimasi biaya kontrak 

 

b. Sesuai dengan metode 

persentase penyelesaian menurut 

PSAK No. 34 : 

 Pendapatan = Nilai 

kontrak x  % Progres fisik 

  Beban  = Total 

estimasi biaya kontrak x  % Progres 

fisik  

  Laba Bruto = 

Pendapatan – Beban  

  Dari rumus diatas dapat 

dibuat persamaan sebagai berikut : 

  Laba bruto = % Progres 

fisik x (Nilai kontrak – Total estimasi 

biaya kontrak) 

  Laba bruto = % Progres 

fisik x Perkiraan laba bruto proyek 

2. Menghitung beban pajak atas selisih 

penghitungan dari dua metode 

pengakuan pendapatan sesuai tarif 

pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan 

  

Analisa dilanjutkan dengan uji 

statistik deskriptif. Data hasil perhitungan 

beban pajak dan rasio profitabilitas dari 

dua metode pengakuan pendapatan yang 

berbeda tersebut disajikan dalam tabel 

dan dibandingkan untuk dianalisis secara 

deskriptif.  

Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum 

dan generalisasi. Termasuk dalam 

statistik deskriptif antara lain adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran,  pictogram, 

perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), 

perhitungan desil, presentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata dan standard deviasi, 

perhitungan persentase. (Sugiyono, 

2000;112) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ketentuan perpajakan mengenai 

jasa konstruksi mulai tahun 2001 

mengikuti ketentuan yang diatur dalam 

PP No. 140 tahun 2000  dan KMK No. 

559/KMK.04/2000 serta Keputusan  

Dirjen Pajak No. Kep-96/PJ./2001. 

Dalam ketiga peraturan tersebut 

pengenaan pajak penghasilan atas jasa 

konstruksi dibedakan menjadi  bersifat 

final dan tidak final. Tergantung dari 

kualifikasi WP sebagai pengusaha di 

bidang jasa konstruksi : kecil atau besar. 
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Sesuai dengan PP No. 28 tahun 

2000, usaha jasa konstruksi, baik orang 

perseorangan maupun badan usaha, harus 

mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi 

dari Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi (LPJK) yang dinyatakan 

dengan sertifikat.   

PPh atas jasa konstruksi bersifat 

tidak final dikenakan  terhadap WP  

penerima jasa konstruksi yang : 

1. tidak termasuk  WP dengan 

kualifikasi usaha kecil termasuk 

orang perseorangan. 

2. termasuk pengusaha kecil 

berdasarkan sertifikasi yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang tetapi nilai 

pengadaannya lebih besar dari Rp. 

1.000.000.000.- (satu miliar 

rupiah). 

Atas pembayaran jasa 

konstruksi  yang diterima WP pada 

saat pembayaran uang muka atau 

termin  dipotong PPh pasal 23 dengan 

tarif yang diatur dalam Keputusan 

Dirjen Pajak No Kep-96/PJ./2001.  

Terhadap WP yang termasuk 

dalam kategori ini juga dikenakan 

ketentuan PPh pasal 25 dalam hal 

pemberi penghasilan adalah bukan 

Badan pemerintah, subyek pajak 

badan dalam negeri, bentuk usaha 

tetap atau orang pribadi sebagai WP 

dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP 

sebagai pemotong pajak.  

Untuk masa tahun pajak 2001, 

mulai tanggal 1 Januari 2001 WP 

wajib membayar PPh Pasal 25 dengan  

cara perhitungan  1/12 dari (seperdua 

belas) dari PPh yang dihitung 

berdasarkan tarif umum pasal 17 

Undang-undang PPh atas penghasilan 

netto bulan yang bersangkutan setelah 

disetahunkan. Dengan 

memperhitungkan pajak yang 

dipotong dan dipungut oleh pihak 

lain. Dalam hal ini, angsuran PPh 

pasal 25 untuk tahun 2001 belum 

tentu nihil. 

PPh atas jasa konstruksi 

bersifat final dikenakan terhadap WP 

dengan kualifikasi usaha kecil 

termasuk orang  perorangan yang 

mempunyai nilai pengadaan sampai 

dengan Rp. 1.000.000.000.- (satu 

miliar rupiah). Atas pembayaran yang 

diterima pada saat pembayaran uang 

muka atau termin dipotong PPh yang 

bersifat final dengan tarif yang diatur 

dalam PP No 140 Tahun 2000 .  

 

Tabel 1. Pemotongan PPh 

 

Kualifikasi Pengusaha 

Jasa Konstruksi 

Nilai Kontrak s.d.  

Rp 1 Milyar 

Nilai Kontrak di atas  

Rp 1 Milyar 

a. Besar  Dipotong PPh Pasal 23  Dipotong PPh Pasal 23 

b. Menengah Dipotong PPh Pasal 23 Dipotong PPh Pasal 23 

c. Kecil Dipotong PPh Pasal 4(2) Dipotong PPh Pasal 23 

Keterangan : Dipotong PPh Pasal 23 ( Bersifat Tidak Final) 

Dipotong PPh Pasal 4(2) ( Bersifat Final)  

 

Dalam hal pemberi penghasilan 

adalah bukan Badan Pemerintah, 

subyek pajak badan dalam negeri, 

Bentuk Usaha Tetap atau orang 

pribadi sebagai WP dalam negeri yang 

ditunjuk oleh DJP sebagai pemotong 

pajak. Maka WP menyetor sendiri PPh 

yang terhutang pada saat menerima 

pembayaran uang muka dan termin. 

Berdasarkan data laporan 

keuangan dan ijin usaha yang ada, CV 

Holid Investama (perusahaan) 

termasuk kategori wajib pajak sebagai 

pengusaha dibidang jasa konstruksi 

yang dikenakan pajak penghasilan 

yang bersifat tidak final. Sehingga tax 

planning termasuk kegiatan yang 

dapat dan seharusnya dilakukan oleh 
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perusahaan dalam melakukan 

penghematan pembayaran pajak. 

 Laba bruto usaha dalam suatu 

tahun pajak yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak yang berusaha 

di bidang jasa konstruksi yang proses 

pekerjaan fisiknya meliputi masa 

beberapa tahun pajak dihitung 

berdasarkan metode persentase tingkat 

penyelesaian pekerjaan. (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 

138 Tahun 2000, pasal 6 ayat 1). 

Dalam Penjelasan Peraturan 

Pemerintah ini tingkat penyelesaian 

pekerjaan dihitung dari proporsi biaya 

kontrak untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan sampai tanggal total 

biaya kontrak yang diestimasi. 

 Untuk menghitung penghasilan 

netto, laba bruto sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 138 Tahun 2000, pasal 6 

ayat (1) dikurangi dengan biaya atau 

pengeluaran lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan. 

 Namun bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang 

berusaha di bidang jasa konstruksi yang 

mengerjakan proyek-proyek konstruksi 

berjangka waktu lebih dari satu tahun, 

penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

dapat menggunakan metode lain yang 

lazim dalam praktek akuntansi, seperti 

metode persentase penyelesaian 

(percentage of completion method). 

Dengan metode ini, pengakuan 

penghasilan tahunan didasarkan atas 

penghitungan secara proporsional sesuai 

dengan tahap penyelesaian pekerjaan. 

(Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 138 

Tahun 2000). 

 Metode lain yang lazim dalam 

praktek akuntansi yang berlaku di 

wilayah Republik Indonesia, diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

yang disusun oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia. 

 Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 34 tentang 

Akuntansi Kontrak Konstruksi dalam 

menghitung tingkat penyelesaian suatu 

kontrak selain dengan proporsi biaya 

kontrak untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan sampai tanggal total biaya 

kontrak yang diestimasi, juga dapat 

dengan cara survey atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan.  

 Dalam praktek akuntansi sering 

didapatkan fakta bahwa biaya yang telah 

dikeluarkan tidak langsung 

mencerminkan tingkat penyelesaian suatu 

pekerjaan. Karena adanya biaya kontrak 

yang sudah keluar berhubungan aktivitas 

masa depan kontrak, seperti biaya bahan 

yang telah dikirim kelokasi atau 

dimaksud untuk penggunaan dalam suatu 

kontrak tetapi belum dipasang, digunakan 

atau diaplikasikan selama pelaksanaan 

kontrak; dan pembayaran yang 

dibayarkan ke subkontraktor sebagai 

uang muka atas pekerjaan yang 

dilaksanakan dalam kontrak tersebut.  

 Dalam menghitung laba bruto 

perusahaan sesuai dengan PP No. 138 

tahun 2000 untuk menentukan progres 

pekerjaan dihitung dari biaya kontrak 

yang terjadi saat ini dibanding dengan 

total estimasi biaya kontrak. Sedangkan 

menurut PSAK No. 34, progress 

pekerjaan merupakan hasil survey atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Menurut PSAK No. 34, bila menentukan 

tahap penyelesaian (progress) hanya 

memperhatikan biaya kontrak yang 

terjadi saat ini kurang mencerminkan 

penyelesaian pekerjaan yang 

dilaksanakan. Karena adanya : 

a) Biaya kontrak yang berhubungan 

dengan aktivitas masa depan kontrak, 

seperti biaya bahan yang telah dikirim 

ke lokasi atau dimaksudkan untuk 

penggunaan dalam suatu kontrak 
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tetapi belum dipasang, digunakan 

atau diaplikasikan selama 

pelaksanaan kontrak, kecuali bahan-

bahan tersebut telah dibuat secara 

khusus untuk keperluan kontrak itu; 

dan 

b) Pembayaran yang dibayarkan ke 

subkontraktor sebagai uang muka atas 

pekerjaan yang dilaksanakan dalam 

subkontrak tersebut.  

Perusahaan menentukan 

laba bruto perusahaan berdasarkan 

PSAK No. 34, sehingga terdapat 

saldo akun pekerjaan dalam proses 

(biaya yang telah dikeluarkan tetapi 

belum dapat diterima sebagai bagian 

penyelesaian suatu pekerjaaan) pada 

neraca sebagai berikut : 

Tabel 2. Rincian Pekerjaan Dalam Proses 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Uraian Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 

Fabrikasi Baja 310.600 568.950 501.298 

Kontraktor Sipil 208.481 541.971 910.138 

Mekanikal 53.944 338.683 229.664 

Total 573.026 1.449.604 1.641.100 

Sumber Data : CV Holid Investama  

Dari data diatas apabila 

semua pekerjaan dalam proses diakui 

sebagai beban proyek (sesuai PP No. 

138 Tahun 2000) perusahaan kurang 

membuku tambahan pendapatan dan 

laba bruto sebagai berikut : 

1. Tambahan pendapatan yang belum 

terbuku dihitung dari Pekerjaan dalam 

proses dibagi dengan persentase 

beban dibanding pendapatan yang 

telah diakui. Penggunaan perhitungan 

ini dapat dilakukan karena persentase 

laba dibanding pendapatan yang 

dihitung dengan menggunakan PSAK 

No. 34 maupun PP No. 138 tahun 

2000 tentang penghitungan pajak 

penghasilan adalah sama. 

 

Tambahan 

Pendapatan 
= 

Pekerjaan dalam proses 

Beban dibanding pendapatan yang telah diakui 

2. Tambahan laba bruto yang belum 

diakui sebesar selisih tambahan 

pendapatan dikurangi Pekerjaan 

dalam proses yang telah diakui 

sebagai beban penyelesaian 

pekerjaan. 

Tambahan Laba bruto = Tambahan 

Pendapatan – Pekerjaan dalam proses 

Dengan menggunakan 

formula perhitungan diatas diperoleh 

tambahan pendapatan, beban dan laba 

bruto untuk setiap periode pada 

pembukuan perusahaan dengan 

menggunakan metode biaya ke biaya 

(cost to cost) sesuai PP. No. 138 

tahun 2000 sebagai berikut : 

Tabel 3. Tambahan Pendapatan, Beban Proyek, dan Laba Bruto  

Tahun 2003 

(Dalam Ribuan Rupiah)  

Tahun 2003 Pendapatan Beban 

Proyek 

Laba 

Bruto 

% 

Margin 

Fabrikasi 

Baja 

366.746 310.600 56.146 15,31 

Kontraktor 

Sipil 

226.319 208.481 17.838 7,88 
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Mekanikal 68.190 53.944 14.246 20,89 

Total 661.256 573.026 88.230 13,80 

Sumber Data : Data Diolah 

 

 

Tabel 4.Tambahan Pendapatan, Beban Proyek, dan Laba Bruto  

Tahun 2004 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun 2004 Pendapatan Beban 

Proyek 

Laba 

Bruto 

% 

Margin 

Fabrikasi Baja 639.177 568.950 70.226 10,99 

Kontraktor Sipil 611.374 541.970 69.404 11,35 

Mekanikal 443.634 338.682 104.951 23,66 

Total 1.694.186 1.449.603 244.582 13,62 

Sumber Data : Data Diolah 

 

Tabel 5. Tambahan Pendapatan, Beban Proyek, dan Laba Bruto 

 Tahun 2005 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun 2005 Pendapatan Beban 

Proyek 

Laba 

Bruto 

% Margin 

Fabrikasi 

Baja 

622.366 501.297 121.069 19,45 

Kontraktor 

Sipil 

1.014.277 910.138 104.139 10,27 

Mekanikal 301.621 229.664 71.957 23,86 

Total 1.938.265 1.641.100 297.165 17,28 

Sumber Data : Data Diolah 

Untuk mengetahui apakah 

metode pengakuan pendapatan tepat 

digunakan untuk perencanaan pajak 

penghasilan pada perusahaan jasa 

konstruksi akan disajikan 

perbandingan laba bruto yang 

dihasilkan oleh kedua metode 

pengakuan pendapatan dan 

menghitung besarnya selisih pajak 

penghasilan dari metode pengakuan 

pendapatan  tersebut sesuai tarif pasal 

17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

Perbandingan hasil 

perhitungan laba bruto perusahaan 

apabila digunakan metode 

penyelesaian pekerjaan menggunakan 

pendekatan biaya ke biaya (sesuai PP 

No. 138 tahun 2000) dengan 

pendekatan penyelesaian fisik 

pekerjaan (sesuai PSAK No. 34) : 

Tabel 6.Perbandingan Laba Bruto Tahun 2003 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Uraian PP. No. 138 Th 

2000 

PSAK No. 34 Selisih 

Fabrikasi Baja 512.601 456.455 56.146 
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Kontraktor 

Sipil 447.233 429.395 

17.838 

Mekanikal 278.796 264.550 14.246 

Alat Berat 413.894 413894 0 

Total 1.652.524 1.564.294 88.230 

Sumber Data : Data Diolah 

 

 

Tabel 7. Perbandingan Laba Bruto Tahun 2004 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Uraian PP. No. 138 Th 

2000 

PSAK No. 34 Selisih 

Fabrikasi Baja 764.689 694.463 70.226 

Kontraktor 

Sipil 645.594 576.190 

69.404 

Mekanikal 602.621 497.669 104.951 

Alat Berat 277.379 277.379 0 

Total 2.290.284 2.045.701 244.582 

Sumber Data : Data Diolah 

Tabel 7. Perbandingan Laba Bruto Tahun 2005 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Uraian PP. No. 138 Th 

2000 

PSAK No. 34 Selisih 

Fabrikasi Baja 1,098,126 977.057 121.069 

Kontraktor 

Sipil 928,164 824.025 

104.139 

Mekanikal 1,657,968 1.586011 71.957 

Alat Berat 291,451 291.451 0 

Total 3,975,709 3.678.544 297.165 

Sumber Data : Data Diolah 

 

Dari hasil penghitungan PP 

No.138 Tahun 2000 dengan 

menggunakan metode pendekatan 

biaya ke biaya (cost to cost) 

menghasilkan laba bruto yang lebih 

besar daripada laba bruto yang 

dihitung dengan metode pendekatan  

penyelesaian fisik pekerjaan sesuai 

dengan PSAK No. 34, sehingga 

dengan menggunakan pendekatan 

biaya ke biaya (cost to cost) akan 

mengakibatkan jumlah penghasilan 

kena pajak dan beban pajak 

perusahaan lebih besar daripada 

menggunakan metode penyelesaian 

fisik pekerjaan. Tambahan beban 

pajak terlihat dalam perhitungan 

berikut ini : 

 

Tabel 8. Rincian Tambahan Beban Pajak 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Uraian Tambahan Laba Tarif Pajak Pajak Penghasilan 

Tahun 2003 88.230 30% 26.469 

Tahun 2004 244.583 30% 73.375 

Tahun 2005 297.165 30% 89.150 

Total 629.978 30% 188.994 
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  Sumber Data : Data Diolah 

Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa menghitung 

penghasilan sesuai PSAK No. 34 

dengan menggunakan tingkat 

penyelesaian pekerjaan dari hasil 

survey fisik atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan telah menghasilkan laba 

bruto perusahaan lebih kecil 

dibanding dengan menghitung laba 

bruto menurut PP No. 138 tahun 

2000.  

Adanya saldo akun 

pekerjaan dalam proses pada neraca 

perusahaan menunjukkan bahwa tidak 

semua biaya yang telah dikeluarkan 

mencerminkan tingkat penyelesaian 

proyek. Sehingga dengan 

menggunakan perhitungan laba bruto 

dan memperhatikan tingkat 

penyelesaian berdasarkan hasil survey 

fisik pekerjaan, terbukti perusahaan 

dapat melakukan penghematan pajak. 

 

Kinerja Keuangan Perusahaan  

Media yang dapat dipakai 

untuk meneliti kondisi kesehatan 

perusahaan adalah laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, perhitungan 

laba rugi, iktisar laba yang ditahan, 

dan laporan posisi keuangan. Sawir 

(2005 : 2). 

Untuk menilai kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan, 

analisis keuangan memerlukan 

beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang 

sering dipakai adalah rasio atau 

indeks, yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya. Analisis dan interprestasi 

dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih 

baik tentang kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan bagi para analis 

yang ahli dan berpengalaman 

dibandingkan analisis yang hanya 

didasarkan atas data keuangan 

sendiri-sendiri yang tidak berbentuk 

rasio. Rasio-rasio dikelompokkan ke 

dalam 5 kelompok dasar, yaitu : 

likuiditas, leverage, aktivitas, 

profitabilitas, dan penilaian. Sawir 

(2005 : 7). 

Keterbatasan analisis rasio 

antara lain adalah : Perbedaan metode 

akuntansi akan menghasilkan 

perhitungan yang berbeda (Sawir, 

2005 : 44). Dengan kata lain bahwa 

analisis kinerja keuangan yang 

didasarkan pada analisis rasio 

(perbandingan) data-data keuangan 

pada laporan keuangan dipengaruhi 

juga oleh metode akuntansi yang 

digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan. 

Tax planning yang bertujuan 

untuk penghematan pajak yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan 

dengan menggunakan metode 

akuntansi selain memperoleh 

penghematan pajak, juga akan 

mengakibatkan perubahan rasio 

keuangan karena laporan keuangan 

yang dihasilkan dari metode 

akuntansi yang berbeda akan berbeda. 

Tax planning untuk 

penghematan pajak yang dilakukan 

oleh CV Holid Investama  

(perusahaan) adalah dengan memilih 

metode akuntansi yang menghasilkan 

: 

1. Laba bruto yang lebih kecil . 

2. Laba bruto yang benar-benar akan 

menghasilkan aliran kas masuk 

yang lebih pasti dari pemberi 

kerja.  

3. Perusahaan dapat menghindari 

pembayaran pajak lebih awal 

untuk pengeluaran-pengeluaran 

yang belum dapat diakui sebagai 

tingkat penyelesaian pekerjaan. 

Laporan Keuangan yang 

dilaporkan oleh CV Holid Investama  

(perusahaan) dalam menghitung laba 

bruto dengan menggunakan tingkat 

penyelesaian berdasarkan survey fisik 

pekerjaan menghasilkan Laporan 
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Keuangan yang berbeda apabila tingkat 

penyelesaian dihitung dari biaya yang 

telah dikeluarkan. Perbedaan Laporan 

keuangan tersebut terutama pada Laporan 

Laba Rugi pada pos-pos : pendapatan, 

beban, dan laba. Selisih perbedaan 

pendapatan, beban, dan laba dalam 

laporan keuangan yang disusun dengan 

metode pengakuan pendapatan yang 

menggunakan pendekatan  penyelesaian 

fisik dengan pendekatan biaya tersaji 

pada tabel 4.8, tabel 4.9, tabel 4.10. 

Sedangkan pada Laporan Neraca juga 

mengakibatkan perbedaan jumlah aktiva 

perusahaan karena perbedaan laba yang 

diakui. Laba mengakibatkan kenaikan 

modal.  

 Perbedaan Laporan keuangan 

yang diakibatkan oleh pos-pos (data 

keuangan) pada pendapatan, beban, laba, 

dan nilai aktiva mengakibatkan 

perbedaan rasio keuangan khususnya 

rasio untuk analisis kemampulabaan 

(profitabilitas). 

Untuk mengetahui dampak penerapan 

metode pengakuan pendapatan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan jasa 

konstruksi akan dihitung rasio 

profitabilitas. Hasil perhitungan rasio 

profitabilitas dari dua metode pengakuan 

pendapatan yang berbeda tersebut 

disajikan dalam tabel dan dibandingkan. 

 Kinerja Keuangan Perusahaan 

dari Laporan Keuangan yang dilaporkan 

oleh CV Holid Investama  (perusahaan) 

yang disusun dengan Perhitungan Laba 

Bruto yang dihitung dengan tingkat 

penyelesaian menggunakan hasil survey 

fisik (PSAK No. 34) : 

 

 2003 2004 2005 

Laba Bersih 
99.754 322.297 809.187 

Penjualan  
11.333.984 15.016.808 21.290.823 

Total Aset 
5.972.259 8.683.900 9.765.120 

Ekuitas 
3.633.796 3.922.179 4.649.792 

KinerjaKeuangan    

Profit Margin 
0,88% 2,15% 3,80% 

Return on Asset 
1,67% 3,71% 8,29% 

Return on Equity 
2,75% 8,22% 17,40% 

 

 Untuk menghitung atau 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

apabila Laporan Keuangan CV Holid 

Investama  (perusahaan) disusun dengan 

Perhitungan Laba Bruto yang dihitung 

dengan tingkat penyelesaian berdasarkan 

pengeluaran untuk proyek (PP No. 138 

Tahun 2000) dilakukan penyesuian antara 

lain : 

1. Laba Bersih yang dilaporkan CV 

Holid Investama  (perusahaan) 

ditambah dengan tambahan laba bruto 

apabila semua pengeluaran diakui 

sebagai tingkat penyelesaian  

dikurangi dengan tambahan beban 

pajak akibat bertambahnya laba . 

2. Penjualan yang dilaporkan CV Holid 

Investama  (perusahaan) ditambah 

dengan tambahan penjualan apabila 

semua pengeluaran diakui sebagai 

tingkat penyelesaian . 

3. Total Aset yang dilaporkan CV Holid 

Investama  (perusahaan) ditambah 

dengan tambahan laba bruto apabila 
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semua pengeluaran diakui sebagai 

tingkat penyelesaian . 

4. Ekuitas yang dilaporkan CV Holid 

Investama  (perusahaan) ditambah 

dengan tambahan laba bruto apabila 

semua pengeluaran diakui sebagai 

tingkat penyelesaian  dikurangi 

dengan tambahan beban pajak akibat 

bertambahnya laba . 

Sehingga kinerja keuangan 

perusahaan menjadi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 2003 2004 2005 

Laba Bersih 161.515 493.505 1.017.203 

Penjualan  11.995.241 16.710.994 23.229.089 

Total Aset 6.060.489 8.928.483 10.062.285 

Ekuitas 3.695.557 4.093.387 4.857.808 

Kinerja Keuangan    

Profit Margin 1,35% 2,95% 4,38% 

Return on Asset 2,67% 5,53% 10,11% 

Return on Equity 4,37% 12,06% 20,94% 

 

Perbandingan hasil 

perhitungan kinerja keuangan 

perusahaan apabila digunakan metode 

penyelesaian pekerjaan menggunakan 

pendekatan biaya ke biaya (sesuai PP 

No. 138 tahun 2000) dengan 

pendekatan penyelesaian fisik 

pekerjaan (sesuai PSAK No. 34). 

 Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai perbedaan hasil metode 

Pengakuan Pendapatan dengan 

Persentase Penyelesaian: 

 

Tabel 9. Perbedaan Hasil Metode Pengakuan Pendapatan  

(Dengan Menggunakan Metode Persentase Penyelesaian) 

Uraian PSAK No. 34 

(Penyelesaian Fisik  

Pekerjaan) 

PP. No. 138 Tahun 

2000 

(Biaya ke Biaya) 

Laba yang 

dihasilkan 

Lebih sedikit dan;   Lebih banyak dan; 

Dampaknya 

terhadap : 

1. Penghematan Pajak 

2. Kinerja Keuangan 

 

1. Perusahaan membayar 

pajak lebih kecil 

2. Lebih buruk / kurang baik 

 

1. Perusahaan membayar 

pajak lebih besar 

2. Lebih baik 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN  
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Simpulan  

 Penelitian yang dilakukan pada 

CV Holid Investama, bertujuan untuk 

membuktikan apakah metode pengakuan 

pendapatan dapat dipergunakan untuk 

melakukan tax planning yang bertujuan 

untuk penghematan pajak dan 

mengetahui bagaimana dampak kebijakan 

tax planning tersebut pada analisa kinerja 

Laporan Keuangan Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelaksana 

konstruksi. Dari hasil analisis dapat 

diketahui dan diambil beberapa 

kesimpulan : 

1. Metode Pengakuan Pendapatan 

dengan Persentase Penyelesaian 

dengan survey fisik atas pekerjaan 

yang diterapkan CV Holid 

Investama sudah tepat digunakan 

untuk perencanaan pajak 

penghasilan . Karena tidak semua 

biaya yang dikeluarkan untuk 

pembiayaan suatu proyek selalu 

mencerminkan tingkat 

penyelesaian proyek. Hal ini 

dibuktikan adanya saldo akun 

pekerjaan dalam proses pada 

neraca CV. Rahayu. Akun 

pekerjaan dalam proses ini 

merupakan pengeluaran untuk 

pembiayaan proyek yang belum 

dapat diakui oleh pemberi kerja 

sebagai tingkat penyelesaian 

pekerjaan berdasarkan hasil 

survey fisik untuk menilai 

penyelesaian pekerjaan. Sehingga 

pendapatan dari proyek yang 

dihitung dengan tingkat 

penyelesaian berdasarkan survey 

fisik atas pekerjaan (sesuai PSAK 

No. 34) lebih kecil dibanding 

pendapatan yang dihitung dengan 

tingkat penyelesaian berdasarkan 

biaya yang telah dikeluarkan 

(sesuai PP No. 138 Tahun 2000). 

Pendapatan yang lebih kecil 

menghasilkan laba yang lebih 

kecil sehingga pajak penghasilan 

yang dibayar juga lebih rendah. 

Penghitungan pendapatan dan 

laba berdasarkan tingkat 

penyelesaian dari hasil survey 

fisik diperbolehkan oleh aturan 

perpajakan PP 138 Tahun 2000. 

Cara perhitungan tersebut dapat 

digunakan untuk penghematan 

pembayaran pajak.  

2. Keuntungan lain dari menghitung 

pendapatan proyek berdasarkan 

hasil survey fisik adalah 

perusahaan dapat membayar pajak 

sesuai dengan perkiraan arus kas 

masuk  yang akan diterima 

(dibayar oleh pemberi kerja), 

karena kebanyakan pemberi kerja 

membayar tingkat penyelesaian 

pekerjaan kepada pelaksana 

konstruksi sesuai dengan progres 

fisik. Biaya proyek yang telah 

dikeluarkan tetapi belum dapat 

diterima/diakui pemberi kerja 

untuk memperoleh pembayaran 

(penggantian) pembayaran 

pajaknya dilakukan kemudian 

setelah mendapat kepastian 

pembayaran. 

3. Dampak  Penerapan metode 

pengakuan pendapatan yang 

menghasilkan laba yang lebih 

kecil memang sangat berguna 

untuk penghematan pajak tetapi 

tindakan tersebut akan membuat 

laporan kinerja keuangan yang 

lebih buruk. Perlu diperhatikan 

bahwa kinerja keuangan 

merupakan ukuran tingkat 

keberhasilan manajemen dalam 

mengelola keuangan perusahaan 

dan berguna untuk meningkatkan 

nilai suatu perusahaan. 

Saran 

 Berikut ini merupakan saran-

saran yang disampaikan oleh penulis 

yang diharapkan dapat bermanfaat, 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dengan menganalisis 

metode pengakuan pendapatan 
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untuk perencanaan pajak 

penghasilan pada perusahaan jasa 

konstruksi di CV Holid Investama  

ini hanya dilakukan di satu 

perusahaan. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat diteliti lebih 

banyak pada perusahaan jasa 

konstruksi sebagai sampel 

penelitian. 

2. Pemilihan metode pengakuan 

pendapatan yang menghasilkan 

laba yang lebih kecil memang 

sangat berguna untuk penghematan 

pajak tetapi tindakan tersebut akan 

membuat laporan kinerja keuangan 

yang lebih buruk. Perlu 

diperhatikan bahwa kinerja 

keuangan merupakan ukuran 

tingkat keberhasilan manajemen 

dalam mengelola keuangan 

perusahaan dan berguna untuk 

meningkatkan nilai suatu 

perusahaan. 

3. CV Holid Investama  (perusahaan) 

perlu mengevaluasi apakah 

besarnya pengeluaran yang tidak 

dapat diakui sebagai tingkat 

penyelesaian suatu pekerjaan 

(yang di bukukan dalam akun 

pekerjaan dalam proses) 

merupakan pengeluaran biaya 

yang benar-benar tidak dapat 

ditunda atau pembiayaan yang 

terlalu dini. Karena penghematan 

pajak yang dilakukan menjadi 

kurang berarti bila tidak diikuti 

dengan pengaturan penggunaan 

dana yang lain dengan baik. 
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