
 

 

 



 

 

SOAL 1 – PPH Badan 

PT Kemarin Sore merupakan perusahaan manufaktur furnitur yang berdiri sejak 50 tahun lalu. 

Informasi dalam draft laporan keuangan 2016 sampai dengan laba sebelum pajak ditunjukkan dalam 

lampiran soal. 

Keterangan (nominal dalam jutaan rupiah, termasuk juga nominal dalam tabel):  

a. Angsuran pajak dan pajak yang dipotong oleh pihak lain (PPh 22 dan 23) dicatat sebagai pajak 

dibayar dimuka. Seluruh penghasilan yang dikenakan pajak dan dipotong oleh pihak lain 

diakui sebesar penghasilan secara gross dan pajak yang dipotong dicatat sebagai pajak dibayar 

dimuka. 

b. Termasuk dalam penjualan adalah penjualan khusus kepada instansi pemerintah sebesar 

Rp200.000. Atas penjualan tersebut, telah dipotong PPh Pasal 22 dan dicatat sebagai beban 

pajak. Penjualan ini merupakan order khusus untuk kepentingan pembangunan wisma atlet dan 

tidak akan diterima tahun berikutnya. Transaksi dari instansi  pemerintah biasanya relatif kecil. 

Rata-rata laba dari penjualan kepada pemerintah sebesar 20% dari penjualan. 

c. Dalam harga pokok penjualan, terdapat: 

1. Biaya untuk seragam karyawan pabrik  sebesar  Rp  20.000.  Biaya  seragam tersebut 

diperlukan untuk perlindungan kesehatan dan mengenali pekerja jika terjadi kecelakaan 

kerja. 

2. Biaya klinik untuk berobat seluruh karyawan dan penanganan kecelakaan kerja sebesar Rp 

2.000. 

3. Biaya penurunan nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi sebesar 

Rp 15.000. 

4. Beban depresiasi yang termasuk dalam komponen HPP adalah:



 

 

 

 

 

Aset Tetap 

 

Tahun 

Perolehan 

Masa 

Manfaat – 

Akuntansi 

(Tahun) 

Masa 

Manfaat 

– Pajak 

(Tahun) 

 

Harga 

Perolehan 

 

 

Nilai Sisa 

 

Beban 

Depresiasi 

Bangunan 2000 40 20 850,000 50,000 20,000 

Mesin 2010 20 16 840,000 40,000 40,000 

Peralatan 1 2010 10 8 520,000 20,000 50,000 

Mobil Box 2015 10 8 220,000 20,000 20,000 

Peralatan 2 2014 5 4 420,000 20,000 80,000 

Total 2,880,000 180,000 210,000 

Keterangan: 

- Tahun perolehan adalah awal tahun. 

d. Termasuk dalam beban pemasaran dan penjualan adalah: 

1. Biaya sumbangan untuk ke pembangungan fasilitas pendidikan Rp 200, fasilitas sarana 

ibadah dan infrastruktur sosial Rp 600, kegiatan keagamaan Rp 400, bantuan kegiatan 

olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Rp 200, dan kegiatan sosial Rp 300. 

2. Beban penghapusan dan penyisihan piutang untuk pegawai menurut akuntansi selama 

tahun  2016 sebesar Rp 4.000. 

3. Beban pemasaran dan entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar Rp1.500. 

4. Beban depresiasi yang terkait dengan biaya pemasaran adalah: 

Keterangan: 

- Tahun perolehan adalah awal tahun. 

- Kendaraan dinas digunakan oleh direksi dan general manager. Mobil ini dibawa 

pulang oleh pimpinan tersebut. 

 

 

 

Aset Tetap 

 

Tahun 

Perolehan 

Masa 

Manfaat – 

Akuntansi 

(Tahun) 

Masa 

Manfaat 

– Pajak 

(Tahun) 

 

Harga 

Perolehan 

 

 

Nilai Sisa 

 

Beban 

Depresiasi 

Peralatan 3 2011 10 8 52,000 2,000 5,000 

Mobil Box 2013 10 8 32,000 2,000 3,000 

Mobil Dinas 2015 10 8 12,000 2,000 1,000 

Total 96,000 6,000 8,000 



 

 

e. Termasuk dalam beban administrasi dan umum adalah: 

1. Beban pensiun dibebankan sebesar Rp 12.000 berdasarkan perhitungan aktuaris atas beban jasa 

kini. Sementara itu, iuran pensiun yang dibayarkan sebesar Rp 10.000. 

2. Biaya kegiatan rekreasi karyawan beserta keluarga sebesar Rp 4.200. 

3. Biaya kegiatan outing dan gathering karyawan sebesar Rp 2.400.  Dalam  kegiatan ini, diberikan 

materi untuk peningkatan kapasitas diri karyawan. 

4. Beban  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sebesar   Rp   800,   serta   denda  dan sanksi 

administrasi pajak penghasilan sebesar Rp 600. 

5. Biaya konsumsi rapat dengan daftar normatif sebesar Rp 500. 

6. Biaya konsultasi manajemen sebesar Rp 2.400 dibayarkan kepada salah satu pemegang saham 

karena kepakarannya dalam pengembangan bisnis. Harga wajar biaya konsultasi serupa sebesar 

Rp 1.500. 

7. Biaya pelatihan karyawan di luar negeri Rp 4.000, beasiswa untuk sekolah Karyawan Rp3.000, 

dan biaya pelatihan dalam negeri Rp 6.000. 

8. Biaya perjalanan dinas termasuk biaya perjalanan istri direksi dan komisaris sebesar Rp300. 

9. Biaya pemeliharaan termasuk biaya pemeliharaan  dan  bensin  untuk  mobil  dinas pimpinan 

perusahaan total Rp 4.000. 

10.Beban depresiasi yang terkait dengan biaya administrasi dan umum adalah: 

 

 

 

Aset Tetap 

 

Tahun 

Perolehan 

Masa 

Manfaat – 

Akuntansi 

(Tahun) 

Masa 

Manfaat 

– Pajak 

(Tahun) 

 

Harga 

Perolehan 

 

 

Nilai Sisa 

 

Beban 

Depresiasi 

Bangunan 2002 40 20 440,000 40,000 10,000 

Peralatan 4 2008 10 8 24,000 4,000 2,000 

Peralatan 5 2010 10 4 21,000 1,000 2,000 

Mobil Dinas 2007 10 8 24,000 4,000 2,000 

Total 509,000 49,000 16,000 

Keterangan: 

- Tahun perolehan adalah awal tahun. 

- Kendaraan dinas digunakan oleh direksi dan general manager. Mobil ini dibawa 

pulang oleh pimpinan tersebut. 



 

 

f. Dalam pendapatan lain-lain antara lain terdiri dari: 

1. Pendapatan dividen diperoleh dari investasi di Oke Ltd sebesar Rp 30.000 sebelum 

pajak (dari Negara ABC dikenakan pajak 10%). Pendapatan dividen dari Asik Inc. 

sebesar Rp 20.000 sebelum pajak 30% (Negara EFG). 

2. Pendapatan investasi saham di pasar modal sebesar Rp 3.000 telah terealisasi 

dan Rp7.000 belum terealisasi. 

3. Pendapatan dari investasi pada PT  Kuy Aja selama tahun 2016 sebesar Rp 8.000. 

Investasi pada PT Delly (sebuah perusahaan tidak terdaftar di bursa) sebanyak 

40%. Laba PT Delly selama tahun 2016 sebesar Rp 20.000 dan dividen yang 

dibagikan sebesar sebesar Rp 10.000. Atas dividen yang diterima perusahaan 

sebesar Rp 4.000, telah dipotong PPh 23. 

4. Bagian laba perusahaan dari investasi di PT Aster  sebesar  Rp  2.000.  Investasi pada 

PT Aster (non listed) sebanyak 20% dari hak kepemilikan. Total laba PT Aster tahun 

2016 sebesar Rp 10.000 dan dividen yang dibagikan total Rp 6.000. Atas dividen 

yang diterima perusahaan sebesar Rp 1.200, telah dipotong PPh 23. 

5. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 1.000. 

6. Keuntungan penjualan kendaraan sebesar Rp 4.000. Beberapa kendaraan  dinas  telah 

habis masa penyusutannya menurut pajak dan akuntansi, pada akhir tahun dijual 

dengan harga Rp 6.000. Menurut akuntansi, nilai perolehan Rp 12.000 dan nilai sisa 

Rp 2.000. 

7. Keuntungan penjualan tanah dan bangunan  sebesar  Rp  5.000.  Sebagian  tanah  dan 

bangunan dijual total dengan harga Rp 15.000. Tanah yang memiliki nilai buku Rp 

4.000, dijual dengan harga Rp 7.000. Bangunan dijual dengan harga Rp 8.000, nilai 

buku akuntansi sebesar Rp 6.000.



 

 

g. Dalam beban lain-lain, terdiri dari: 

1. Penurunan nilai aset tetap Rp 2.000. 

2. Bagian kerugian dari investasi di PT Kamboja sebesar Rp 3.000. Kepemilikan perusahaan 

sebesar 30%. Pada tahun 2016, PT Kamboja rugi total sebesar Rp 10.000. 

3.Bagian kerugian dari investasi di PT Harbour & Co di Negara SRT sebesar Rp4.000. 

Kepemilikan perusahaan sebesar 40%. PT Harbour & Co rugi total sebesar Rp 10.000. 

4.Kerugian penghapusan kendaraan  sebesar  Rp  1.000.  Kendaraan  telah  habis  masa manfaat, 

dimana nilai perolehan kendaraan tersebut adalah Rp  6.000  dan nilai sisa Rp1.000 

disumbangkan ke panti asuhan. 

h. Pajak yang telah dibayar dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka adalah PPh 25 sebesar 

Rp6.000, PPh 22 sebesar Rp 5.000 (nilai ini termasuk PPh 22 atas order khusus sebesar 

Rp3.000). PPh 23 atas penghasilan dividen PT. Delly dan PT Aster. Kredit PPh 24 atas 

penghasilan PT Oke dan PT Asik. 

 

PT KEMARIN SORE 

DRAFT LAPORAN LABA RUGI 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 

(dalam juta rupiah) 

Penjualan Besih 720,000 

Harga Pokok Penjualan (440,000) 

Laba Bruto 280,000 

Beban Pemasaran dan Penjualan (80,000) 

Beban Umum dan Adminitrasi (70,000) 

Laba Usaha 130,000 

Pendapatan Lain-Lain 80,000 

Beban Lain-Lain (10,000) 

Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain 70,000 

Total Laba Sebelum Pajak 200,000 

 

Diminta: 

a) Lakukan rekonsiliasi fiskal atas laba sebelum pajak dengan mengindentifikasikan: (1) 

Penghasilan yang bukan objek pajak; (2) Penghasilan yang dikenakan pajak final; (3) Koreksi 

fiskal positif; dan (4) Koreksi fiskal negatif! Hitunglah penghasilan neto fiskal! 

b) Hitunglah jumlah pajak terutang satu tahun fiskal, jumlah kredit pajak termasuk kredit pajak 

luar negeri, serta pajak kurang/lebih bayar! 

c) Hitunglah berapa jumlah angsuran pajak untuk tahun 2017 dengan memperhatikan 

penghasilan tidak teratur dari order khusus pemerintah, anggap penghasilan lain 

dianggap teratur! 



 

 

SOAL 2 – Penyusutan Aset 

Biaya penyusutan aset tetap perusahaan tahun 2016 terdiri dari sebagai berikut: 

 

Keterangan terkait aset tetap PT. Ciao Bella Tbk. 

 Peralatan A merupakan mesin berat konstruksi yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan 

masa manfaat 16 tahun. 

 Peralatan B merupakan mesin berat yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Dalam perpajakan mesin 

tersebut masuk ke kelompok 3. 

 Peralatan C merupakan computer set yang digunakan untuk memudahkan karyawan perusahaan. 

Masing-masing computer memiliki masa manfaat 5 tahun. 

 Kendaraan 1 berupa truk berat yang digunakan logistik perusahaan. Truk tersebut memiliki masa 

manfaat 8 tahun. 

 Kendaraan 2 merupakan mobil sedan yang diperuntukan untuk masing-masing anggota dewan direksi 

perusahaan. Ketiga sedan tersebut memiliki masa manfaat 6 tahun. 

 Kendaraan 3 adalah sepeda motor dengan masa manfaat 5 tahun yang dibeli untuk para manager 

perusahaan. 

 Kendaraan 4 merupakan minibus yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kedua minibus 

tersebut mempunyai masa manfaat seperti sedan direksi. 

 Bangunan α adalah gedung kantor PT Portobello Nusantara Tbk yang memiliki 8 lantai. Gedung 

tersebut memiliki masa manfaat 30 tahun. 

 Bangunan β adalah gedung serbaguna yang disewakan perusahaan untuk berbagai acara, seperti 

pernikahan, wisuda, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Masa manfaat dari gedung serbaguna ini 



 

 

adalah 20 tahun. 

 Bangunan γ merupakan asrama karyawan yang dibangun oleh perusahaan karena banyaknya 

kebutuhan pegawai proyek selama 5-8 tahun. Jika proyek-proyek tersebut selesai, maka pegawai 

tambahan sudah tidak diperlukan lagi danasramanya juga akan diruntuhkan untuk membangun gedung 

kantor perusahaan yang baru. 

 

SOAL 3 - PPN 

PT Vake merupakan produsen alat tulis yang berlokasi di Kawasan Sentul. Produk perusahaan dijual di dalam 

negeri dan di luar negeri. Bahan baku perusahaan sebagian besar merupakan komponen lokal, tetapi ada 

beberapa yang diimpor dari luar negeri. Perusahaan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2013.Selama 

bulan Mei 2019, perusahaan melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut: (nilai transaksi adalah nilai 

sebelum pajak, kecuali disebutkan khusus dalam informasi transaksi) 

NO. Tanggal 

Transaksi 

Keterangan 

1 1-Mei Perusahaan memesan karet untuk bahan pembuatan penghapus kepada PT CIX, total 

sebesar Rp 440.000.000 (termasuk PPN). Dari jumlah tersebut, 70% dibayar secara 

kredit sisanya dibayar tunai pada saat tanggal pemesanan.  

2 4-Mei 
PT ABU memesan Alat Tulis dengan total pesanan Rp 200.000.000. Perusahaan 

menerima uang muka sebesar 30% dari total pesanan ditambah nilai PPN-nya. 

Pengiriman pesanan dilakukan pada bulan Juni. 

3 6-Mei Menerima 70 % bahan baku yang dipesan dari PT TIX total sebesar Rp 500.000.000. 

Atas bahan baku ini, perusahaan telah membayar DP 20%-nya pada bulan April. Pada 

tanggal penerimaan tersebut, perusahaan membayar 40% dari total pesanan dan akan 

melunasi pada bulan Mei 2019.  

4 8-Mei Mengirimkan barang konsinyasi sebanyak 80% dari total perjanjian konsinyasi 

sebesar Rp200.000.000 kepada toko buku visimedia. Perusahaan telah menerima uang 

konsinyasi sebesar 30% pada bulan April ketika perjanjian konsinyasi dibuat. 



 

 

5 10-Mei Mengimpor Pulpen dari Kukuru Corp. di Amerika sebesar USD 13.000. Atas impor 

ini, freight USD 3.000, insurance USD 1.000. Bea masuk dikenakan 10% dari CIF. 

Kurs KMK yang berlaku saat transaksi tersebut adalah Rp 13.400, sedangkan kurs 

spot sebesar Rp 13.500.  

6 11-Mei Membeli pulpen kepada PT.Ciwi yang merupakan pemasok lokal secara kredit 

sebesar Rp 450.000.000 ditambah PPN. Barang diterima pada tanggal pembelian 

beserta faktur pajaknya. Pembayaran pertama baru dilakukan pada bulan Juni .  

7 13-Mei Perusahaan memberikan alat tulis produksi sendiri kepada karyawannya senilai Rp 

200.000.000, laba kotor dari penjualan ini adalah 10% dari nilai jual. Perusahaan 

memberikan sumbangan alat tulis kepada panitia SPA Mentoring senilai Rp 

100.000.000, harga pokok produksi 85%.  

8 15-Mei 
Perusahaan membeli beberapa mobil sedan seharga Rp500.000.000 dari PT Volwaski 

untuk pimpinan perusahaan. 50% atas pembelian tersebut dapat dijadikan beban 

menurut PPh 

9 18-Mei Melakukan ekspor alat tulis ke Belarus senilai USD 50.000, freight sebesar USD 

10.000, dan insurance USD 3.000. Kurs KMK yang berlaku Rp 13.500 dan kurs spot 

Rp 13.600. Faktur dan dokumen telah diselesaikan bersamaan dengan pengiriman 

barang.  

10 20-Mei Menerima tagihan dari Kementerian Pendidikan atas penjualan alat tulis senilai Rp 

770.000.000 termasuk PPN. Alat tulis dikirimkan pada tanggal 18 Mei 2019.  

11 23-Mei Menerima barang retur dari pelanggan barang sebesar Rp 25.000.000 (belum 

termasuk PPN) yang telah dicatat dan difakturkan pada bulan Maret 2019.  

12 25-Mei Melakukan penghapusan piutang dari seorang pelanggan sebesar Rp 55.000.000 

(termasuk nilai PPN) atas penjualan yang telah dilakukan pada 25 Mei 2018. 

Pelanggan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.  

13 27-Mei Membuat faktur pajak gabungan atas penjualan retail yang terjadi selama bulan Mei 

sebesar Rp 600.000.000 dan penjualan kredit kepada beberapa pelanggan sebesar Rp 

2.200.000.000 termasuk PPN. Atas penjualan kredit tersebut, pelanggan telah 



 

 

membayar 20% dan 50% dari total barang telah diterima pada 26 Mei sedangkan 

sisanya akan dikirim pada bulan berikutnya.  

14 28-Mei PT Biba melakukan pembayaran sebesar Rp 55.000.000 (termasuk PPN) atas alat tulis 

yang telah diserahkan pada tanggal 30 April 2019.  

15 30-Mei Membayar tagihan telepon dari PT Telkom Indonesia sebesar Rp 5.500.000. Atas 

pembayaran tersebut tidak diterima faktur pajak standar, melainkan hanya kuitansi yang 

diisi secara lengkap.  

 

Diminta: 

1. Untuk setiap transaksi di atas, tentukan tanggal dibuatnya Faktur Pajak, klasifikasi PK/PM, DPP, 

PPN Terutang, dan keterangan lain bila diperlukan. 

2. Hitung kurang/lebih bayar PPN selama masa pajak Mei 2019 

3. Buatlah jurnal untuk transaksi nomor 1,2, dan 11. 

 


