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SAMBUTAN REKTOR
Para hadirin sekalian yang sangat saya hormati, saya banggakan,
dan saya kasihi, yaitu para peserta The glh Nafional ConJbrence
Faculty of Business NFCB) and Doctoral Colloquium Tahun
2016 yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala
berkat dan kasih karunia-Nya di dalam kdhidupan kita dan
keluarga kita masing-masing. Khususnya pada hari yang
berbahagia ini, Jumat tanggal 14 Oktober 2016, kita semua berada
dalam kondisi sehat wal'afiat diperkenankan untuk berkumpul
bersama rnenghadiri acara The /h National Canference Faculty of Business and Doctoral
Colloquium Tahun 2016, yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas, Bisnis dan Progtam
Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS).
saya ungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada Fakultas
Bisnis dan Program Pascasarjana yang telah berhasil menyelenggarakan forum ilmiah ini
Pada kesempatan

ini

selama sembilan tahun berturut-turut. Forum ini merupakan salah satu bentuk kontribusi
keberadaan Fakultas Bisnis di tengah masyarakat yang tahun ini merayakan hari jadinya yang
ke-51 tahun, suatu perjalanan panjang dalam karya pendidikan, berupa kesempatan untuk
pertukaran pengetahuan dunia bisnis dengan dunia akademik.

NFCB ini diharapkan dapat menjadi suatu forutn akademik, sebagai satu tradisi ilmiah
perguman tinggi yung *upun, yang disajikan untuk mendiskusikan isu-isu terkini, berupa
konsep, teori, dan metodologi penelitian bisnis dalam rangka merespon tuntutan bagi para
pelaku bisnis untuk mampu melakukan beragam tindakan inovatif dalam upaya mewujudkan
keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Salah satu contoh nyata yang kita alami dewasa
ini adalah, perubahan model bisnis transportasi umum dari tradisional menjadi modern
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
Forum ini diharapkan pula dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia bisnis
yang selanjutnya dapat bekerjasama dalam menangani permasalahan ini dengan baik bagi
masyarakat Indonesia di dalam era global yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini.

UKWMS, suatu institusi pendidikan tqggi katolik yang bervisi kehidupan dengan
positioning statement 'a life-improving university', senantiasa menjunjung trnggi nilai-nilai
keutamaan Universitas, yaitu Peduli, Komit, Antusias (PeKA). Di dalam suasana akademik
yang dilandasi oleh budaya korporasi tersebut, sikap, pengetahuan, keterampilan,
kompetensi, dan pengalaman kerja senantiasa diupayakan untuk membentuk seorang pribadi
manusia yang berkarakter dan unggul. Oleh sebab itu saya sampaikan penghargaan yang
setinggi-tin4gnya kepada panitia penyelenggara atas pemilihan tema "Towards a New
Indonesia Business Architecture" dengan sub-tema 'olnnovstion Adaptability", yang saya

vll
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nilai sangat relevan dan merupakan isu aktual bangsa ini yang hidup di dalam
Economic Community

era

ASEAN

Semoga forum Konferensi Nasional dan Kolokium Doktoral ini dapat menjadi wahana untuk
mencurahkan ide dan gagasan, serta mengembangkan pengetahuan dan memperluas
wawasan kita semua dalam rangka peningkatan pencitraan dan daya saing bangsa Indonesia
di kancah global. Semoga luaran kegiatan ini dan terlebih lagi, kesinambungan kegiatan ini
di masa mendatang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam bentuk kajian ilmiah
kepada dunia bisnis. selamat berdiskusi di dalam konferensi ilmiah ini!

Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan kita semua.

Amin. '

Surabaya, 14 Oktober 2016
Rektor
ttd.
Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
NIK.241.90.0t76

vllt
ISSN NO : 1978 - 6522

The 9th JVCF]B and Doctoral colloquium 2016
Touards a Neu Indonesia Business Arcltitecture
Sub Therne :'T nnotation Adoptibitiry"
Fakultas Bisnir drn Pascasariana UK\X/tr{S

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS BISNIS
Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih
atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua yang
berupa kesehatan dan kesempatan untuk saling bertemu,
bertukar ilmu,dan berdiskusi dalam kegiatan The /h WCfg and
Doctoral Colloquiurn dengan tema Towerds a New Indonesia
Busines.t Architecture. Subtema dari NCFB kesembilan ini
adalah "Innovatton Adaptability".

r

Menurut hasil riset dari Google bersama Temasek tahun 2016
menyebutkan bahwa Indonesia sebagai salah satu populasi
pengguna Intemet yang pesat perkembangannya di dunia, yaitu lgYo per ta6un
dan
diproyeksikan mencapai2l5 juta sebelum2020 darig2juta ditahun ZO1S. Hasil riset ini
menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di kawasan
Asia Tenggara. Menurut Hartman (2000) "Digital economy is thi vinual arena in which
business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and
oneto-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange".
Keberadaan ekonomi digital ditandai dengan semakin maraknya bisnis atau transaksi
perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi,
dan
kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu. Kita dapat melihat bagaimana maraknya
perusahaan-perusahaatt baru maupun lama yang terjun ke dilam format bisnis
elektronik: ebusiness dan e-commerce. Nadiem Makarim misalnya, membangu n start-up ojek daring yang
menjadi sebuah solusi di tengah macetnya ibukota Jakarta. Tak hanya itu, Cofet
Vunljugu
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para supir ojek, telah mencipiakan tren baru di
Indonesia yang mana para millennial berlgmba-lotnba untuk menciptakan karya yang
berdampak bagi masyarakat luas. Ditambah, kehadiran sejumlah iorketplace, sepert]
Bukalapak.com. Hal ini juga menciptakan millenial berjiwa entrepreneur yang sukses dan
mendukung pertumbuhan nilai bisnis e-commerce di Indonesia.

Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, kecepatan
mengadaptasi inovasi teknologi adalah kunci suksesnya. Perusahaan dituntut untuk

memenuhi permintaan konsumen melalui akses yang cepat dan mudah berbasis teknologi.
Bagi perusahaan baru (start-up company), untuk terjun ie bisnis ini biasanya lebih mudah
dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa
sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus
mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal (busineis process
reengineering). NCFB and Doctoral Colloquiaz kesembilan ini diharapkan dapat dijadikan
salah satu ajang komunikasi, dialog, berbagi ilmu dan ekspos hasil risef untuk dimanfaatkan
dalam upaya memberikan kesadaran bagi organisasi untuli selalu meningkatkan kemampuan
adaptasi inovasi melalui teknologi sehingga organisasi dapat meningkat-kan kernampuandan
kekuatan untuk mengembangkan pengetahuan, ide-ide baru dan jriga dapat meng-hasilkan
temuan baru yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui informasi yang
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didapatkan. Organisasi juga dapat mengetahui perubahan kebutuhan dan keinginan
konsumen sehingga dapat mengantisipasinya untuk menjamin kelangsungan hidup
organisasi.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran kepanitiaan NCFB and Doctrtral
Colloquium kesembilan yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. I(ami
ucapkan terimakasih sebesar-besarnya pula kepada para nara sumber dan juga para peserta
seminar ini atas partisipasinya. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila dalam
penyelenggaraan NCFB and Doctoral Colloquinm kesembilan ini terdapatJ<ekurangan.

Surabaya, 14 Oktober 2016
Dr. Lodovicus Lasdi, MM., Ak., CA.
Dekan Fakultas Bisnis
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
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SAMBUTAN
DIREKTUR PASCASARJANA UKWMS
Seiring dengan dinamika lingkungan, organisasi
baik yang
berorientasi laba maupun nirlaba *nshadipi
;;"r.;
yang
sangat besar. Tantangan tersebut muncul karrna
perubahan
Iingkungan baik politik, sosial, bud &yd,regulasi
serta perubahan

teknologi khususnya_teknologi informasi. Tantangan
organisasi
adalah menjaga keberlanjuian operasi dengan
tetap dapat
menciptakan nilai bagi para pemantku kep$tiigan.

::#lxl:'f "l:,11#,'i#::tri.1",fff .:"ffi ,:ff,*T:il;

terbukti bahwa pesaing dapat ditang dari pintJ tidak
terduga.
Persaingan bukan lagi didasarkan pada
banyaknya penjual
dengan produk sejenis, sehingga J"qu.
tr#"ffi
kepemimpinan harga
juga melal"i.airr"*i-ri"ri
untuk
mencapai
i.oa.*
elastisitas
-ataupun
harga yang rendah' Namun
t"-tiung persaingan didasar[an atas sejauh mana entitas
atau
organisasi dapat memanfaatkan teknologi.
NIJahi t"tnotogi khususnya teknologi informasi
dan didukung dengan kreativitas, maka dapat
*rn *uu,
- -- batasan ruang dan waktu. oleh
karena itu praktik bisnis konvesional perlu
aitu.li uUnj.

ryy3nuigr";;;;r"hs#;o;'i##

Pendidikan tinggi
:neTpunyai peran pgnting dalam mempersiapkan sumberdaya manusia
menghadapi dinamika
lingkungan. Meialui fnr-ii iorional conference
Faculty of Business
and Doctoral colloquium dengan
tema
InnovationAdaptibility, pergunran tinggi
.sub
memberikan perannya dengan mem6uka
wawasan dan Lekal but*u t"-u*purn adaptasi
terhadap perubahan teknologi menjadi hal pentint;uk
menjaga keberlanjutan operasi dari
suatu organisasi-organisasi baik yang beorientisi
laba
institusi perguruan tinggi itu r"naili. 'it"u"rtt"rilil maupun nirlaba, termasuk juga
sebuah perguruan tinggi dalam
menghadapi dinamika ini juga tidak semata-mata
ditentukan oleh organization copital
maupun organizational learning melainkan juga
perlu dukungan aari rriaryarakat maupun
pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan latar bel{ang tersebut, The /h
National conference Faculty of Business and
Doctoral colloquium Tahun 2016 inibisa-menjaai;"rnuutro
para akademisi dengan para praktisi oan masyaratJ bagi perguruan tinggi bersama
luas untuk saling mendukung
dinamika lingkungan demi
kemakmuran rndonesia yang

il:tr*ff:i

t.irv"*-a""

Selamat berinteraksi dan belajar.
Surabaya, 14 Oktober 2016
D irektur Program pascasarjana
Unika Widya Mandala Suabaya
Prof. Anita Lie, Ed.D.
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SA MBUT AN. KE TUA
'

!..

PANITIA

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
hanya atas perkenanNYA acara The gth Nafional Codtrence
Faculty of Business and Doctoral Cotloquium Tahun 2016 ini
dapat terselenggara. Dengan sub tema Innovation Adaptibitity,
melalui Nationql Conftrence ini membuka wawasan bahwa
lingkungan sangat dinamis. Hal ini menjadi tantangan bagi
entitas bisnis yang didirikan berdasarkan pqinsip going concern
untuk dapat menjaga keberlanjutan operasi dengan tetap dapat
menciptakan value. Tantangan tersebut muncul seiring dengan
dinamika lingkungan bisnis khususnya perubahan ieknologi
informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan

kreativitas para pelaku bisnis, strategi dalam bisnis

konvensional menjadi menarik unfuk dikaj i. ulang.
Pada kesempatan

ini kami sampaikan terimakasih kepada Rektor, Dekan Fakultas Bisnis, dan

Direktur Program Pascasarjana Universitas Katotik Widya Mandala Surabaya atas
dukungannya yang besar atas acara ini. Juga terimakasih kepaia pa.r_ keynot,
,prokt, yung

telah menyisihkan waktu untuk acara ini, Bapak Rahrnat Danu Andika, Iiapak
Kepala fiin"i
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Bapak Harimurti, serta lbu
Herlina sebagai
moderator dan para pemakalah yang telah hadir disini. Terimakasih pula kami
sampttk;
kepada Steering Committee atas semua saran dan dukungannya dan juga para
reviewer atas
kerjasamanya dalam penyelenggaraanacara ini. Tidak lupa terimakuritt
iugu kepada anggota
panitia pelaksana kegiatan yang telah bekerja keras untuk terselenig"aranya
acara ini,
terimakasih atas komitmen dan kerjasamanya.

/h wattorol Conference Faculty of Business and Doctoral
Colloquiunz Tahun 2016, kami berharap dapat memberi manfaat praktis maupun
oengembangan dari segi akademik dalam bidang manajemen operasi, p€masaran,
sumber
daya manusia, akuntansi maupun kewirausahaan. ef.-trir kata, kepada eapat dan
Ibu
disampaikan selamat mengikuti acara ini dan semoga Altah SWT selalu menyertai
dan
memberi hidayah kepada kita semua. Amin
Dengan terselenggar anya The

Surabaya, 14 Oktober 2016
Ketua Pelaksana
The lh NCFB and Doctoral Colloquium
Dr. Mudjilah Rahayu
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ABSTRACT
The composition between Debt and Capital of a corporation, for the calculation of Income
Tax can be solved by Fixed Asset Revaluation. The ratio between debt and equity of 4: I
(Debt Equity Ratio) is set by the government by PMK No. 169/ PMK.}I0 2015 for cornpanies
in Indonesia. Furthermore, the Government issued PMK Number I9I/PMK.0IA/2A15 about
income tm incentives on revaluation of fixed assets in 2015 and 2a16. The purpose of this
study is to overcome company dfficulties which their Jinancing rely on loans that exceed
than 4: I (Debt Equity Ratio), increasing the.company's equity without transferingfundsfront
tlze owners, and tax planning to get income tm savings in the future. The scope of the study
was limited to PT Continental Panjipratama. Data were collected frotn the literature and
field research by interviewing the management. The contribution of this study is to provide an
alternative way to increase the Company's equity, overcome the debt anci equity ratio and
income tax saving.
Keywords: Debt to Capital Ratio (DER), Revaluation of Fixed Assets, Income Tax Incentives,
Tac Planning
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ABSTRACT

a corporation, for the calculation of Income
Tax can be solved by Fixed Asset Revaluation. The ratio between debt and equity of 4:I
(Debt Equity Ratio) is set by the government by PMK No. 169/ PMK.}I0 2015 for companies
in Indonesia. Furthermore, the Government issued PMK Number 191/PMK.0I0/2015 about
income tm incentives on revaluation of fixed assets in 2015 and 2016. The purpose of this
study is to overcome company dfficulties which their financing rely on loans that exceed
than 4: I (Debt Equity Ratio), increasing the company's equity without transferingfunds from
the owners, and tax planning to get income tax savings in the future. The scope of the study
was limited to PT Continental Panjipratama. Data were collected from the literature and
lield research by interviewing the management. The contribution of this study is to provide an
alternative way to increase the Company's equity, overcome the debt and equity ratio and
income tax saving.
The composition between Debt and Capital of

Keywords: Debt to Capital Ratio (DER), Revaluation of Fixed Assets, Income Tsx Incentives,
Tax Planning

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016

ini

secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor

169/PMK.0I0l20l5 tentang DEP* (Debt Equity Ratio) 4:1 mulai berlaku. Perusahaan yang
memiliki purjaman atau mengandalkan pembiayaan dari pinjaman harus memperhitungkan
akibat dari diberlakukan peraturan tersebut. Dengan berlakunya kebijakan tersebut maka
perusahaan yang

memiliki pinjaman melebihi batas yang telah ditetapkan harus bersiap-siap

untuk membayar pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
\4
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Beban bunga pinjaman yang selama
akan dikoreksi

ini boleh dikurangkan terhadap penghasilan

perusahaan

fiskal, akibatnya beban pajak penghasilan akan meningkat.

Krisis global saat ini yang melanda seluruh dunia, hal ini menimbulkan

masalah

tersendiri bagi stakeholder. Para stakeholder harus' memenuhi kebutuhan ekuitas dengan
menambah modalnya atau mencari investor baru untuk meningkatkan kebuhrhan ratio dari

kebijakan pemerintah. Saat

ini

Perusahaan secaxa tidak langsung dipaksa oleh pemerintah

untuk meningkakan ekuitasnya, supaya beban bunga yang berasal dari pinjaman perusahaan
kepada pihak ketiga dapat dikurangkan terhadap penghasilan perusahaan.

Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan-karena SAK

ETAP menganut penilaian asset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Namun menurut paragraf 15.15 (2009) penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah. (Agoes dan Trisnawati, 2013:143). Dengan kewenangan

pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka dikeluarkan
peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap.

Penilaian kembali aset tetap sesuai dengan harya pasar sangat diperlukan untuk
memperbaiki ekuitas perusahaan dimana selisih lebih atas penilaian ulang aset tetap
merupakan obyek pajak. Frogram insentif tarif Revaluasi Aset Tetap untuk tujuan perpajakan

akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Jika perusahaan tidak mempergunakan
kesempatan sesuai waktu yang telah ditentukan pemerintah maka

tarif Revaluasi Aset Tetap

akan kembali kepada Peraturan Menkeu No.79l?MK.03/2008 dan Pasal 4 huruf m UU PPh

No 36 Tahun 2008. Peraturan Dirjen Pajak No. -PER-121PJ.12009, SE 56/PJ.12009 (Pohan,
2015:443)

yaifi lloh bersifat final.

yang lebih murah yaitu 6

o/o

Saat

ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan tarif

sesuai dengan PMK Nomor 191/PMK.0|0/2015.

Ruang lingkup dalam penelitian

ini dibatasi pada PT Continental Panjipratama (PT

CPP) yang merupakan perusahaan industri yang memproduksi kopor, tas kantor dan tas
pesanan khusus yang telah melakukan revaluasi aset tetap. Analisis dilakukan dengan data

laporan posisi keuangan perusahaan, perhitungan penilaian kembali aset tetap perusahaan
yang dilakukan tahun 2015.Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat kebijakan
pemerintah diterapkan seperti Perbandingan tingkat hutang dengan modal perusahaan (DER)

jauh diatas yang ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan beban bunga pinjaman bank
tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan perusahaan, aset tetap bangunan, mesin dan
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peralatan pabrik perusahaan banyak yang sudah habis masa manfaatnya sehingga perhitungan
biaya dan penghasilan tidak wajar,

Tujuan dari penelitian

ini

adalah meningkatkan ekuitas perusahaan tanpa dilakukan

setoran modal tambahan oleh para pemegang sahain maupun mencari investor baru untuk

meningkatan ekuitas perusahaan Disamping

itu

dengan dijalankannya revaluasi aset tetap

merupakan salah satu teknik perencanaan pajak dengan meminimalkan pemb ayarurL paj ak
perusah aan dimas a yang akan datang.

KAJIAN TEORI
Debt Equity Ratio (DER)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang paJak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang

penentuan besamya perbandingarr antara utang dan modal perusahaan unfuk keperluan
perhitungan pajak penghasilan mulai berlaku tahun pajak 2016 (PMK 169/PMK.0l0l20l5),

dan secara bersamaan dilakukan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan
Menteri Keuangan Nomorl002ll<NlK.04ll984 tentang penentuan perbandingan antara utang
dan modal sendiri untuk keperluan pengenffm pajak penghasilan dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 2541I<MKJlll984 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan Nomorl 002/KMK.04 I 1984.

Dengan tingkat inflasi

di Indonesia yang relatif tinggi mempengaruhi kondisi inflasi

suafu perusahaan, dimana dalam kondisi diatas suatu perusahaan sangat memerlukan
penilaian kembali aset tetapnya sesuai harga pasar (revaluasi) supaya mencerminkan keadaan

yang sewajarnya. Dengan dilakukannya penilaian kembali asset tetap perusahaan sesuai
harga pasar maka akan meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara
pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau yang dinamakan istilah Debt Equity Ratio

(DER) menjadi lebih baik. Dengan membaiknya Debt Equity Ratio maka perusahaan akan
lebih mudah mengembangkan usahanya melalui pinjaman ke bank atau menerbitkan surat
utang (obligasi) bahkan memungkinkan untuk menerbitkan saham.
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Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena

SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehannya atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan

Dalam hal

ini

ini mungkin dilakukan

berdasaxkan ketentuan pemerintah.

laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep

biaya perolehan

di dalam penyajian

aset tetap serta pengaruh dari penyimpangn

di dalam

penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan

entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas
dengan nama

oo

Surplus Revaluasi Aset Tetap" (SAK ETAP,

200971).

t

Dengan dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan sesuai dengan harga

pfftr,

tentu saja secara langsung akan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Adapun selisih lebih
akibat penilaian kembali akan mempengaruhi:

l.

Dilihat dari sisi aktiva, akun aset tetap perusahaan akan naik sebesar nilai lebih dari hasil
penilaian kembali aset tetap (harga pasar).

2.

Dilihat dari sisi pasiva, aktrn ekuitas akan naik juga sebesar selisih Lebih penilaian
kembali aset tetap, atau akan muncul "saham baf,u" baik berupa saham bonus atau saham
baru tanpa penyetoran. Saham baru ini bukan objek PPh sesuai Pasal 2 hurup b Peraturan
Pemerintah nomor 94 tahun 2010.

3.

Kenaikan nilai aset tetap mengakibatkan bertambah besar nilai penyusutan , hal ini akan
memberikan penghematan pajak bagi perusahaan dimasa-masa mendatang karena dapat
mengurangi paj ak Penghasilan

Jadi, dengan dilakukan revaluasi aset tetap

perusahaan akan memberikan keuntungan

bagi investor dimana pemegang saham mendapatkan tambahan saham yang bukan objek PPh,
secara fiskal penghasilan neto akan lebih

kecil dibanding khun lalu, perusahaan bisa

menambah utang ke bank untuk modal kerja atau menaikkan
pub

I ik

offe r i n g (IP

O) (http

:

II p

q aktaxe

s.

bl

o

nilai saham sebelum initial

gspot. co. id/2 0 I 5 I I 0 I 3).

Insentif Pajak Penghasilan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016

PMK No 233 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 191/PMK.0l0l20l5
Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang

Diajukan Pada Tahun 2015. Dan Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233lPMK.03l20t5 ditetapkan tanggal

2l

Desember 2015 dan mulai berlaku sejak 21
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Desember 20t5. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan
perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diatur

dalam PMK Nomor 191/PMK.0l0l20l5 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk

Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
bahwa dalam rangka lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, perlu

melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 191/PMK.0l0l20l5 tentang Penilaian Kembali

Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015
dan Tahun 2016.

Peraturan

ini dibuat

khusus,

maka Peraturan Menteri

Keuangan

nomor 191/PMK.0l0l20l5 tidak mencabut atau mengubah Peraturan Menteri Keuangan
nomor 79/PMK.0312008. Jadi, setelah 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi aset tetap

ke Peraturan Menteri Keuangan nomor79lPMK.03l2008 dan tarif yang
dikenakan l0%. Adapun Tarif khusus jika wajib pajak melakukan revaluasi tahun 2015 dan
akan kembali lagi

2016 sebagai berikut:

3% (tigg persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali
aset tetap oleh kantor jasa penilai

publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan

sampai dengan tanggal 31 Desember 20t5.

40lo (empat persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian

kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak
Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal

I Januari

2016 sampai dengan

tanggal 30 Juni 2016.

6% (enarq persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali
aset tetap oleh kantor jasa penilai

publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan

dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal

I

Juli 2016 sampai dengan tanggal

31

Desember 2016.
Jangka waktu penyetoran PPh dikenakan terhadap selisih lebih penilaian kembali aset
tetap perus ahaan. Selisih lebih

ini diketahui setelah

ada

laporan perusahaan jasa penilai

atau ahli penilai. Inilah yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan
nomor 79IPMK.0312008.
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PMK-I9I Tahun 2015, PMA

Tata Cara Pengajuan sesuai PER Dirjen No

1

37 tPJl2015

Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan
dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan
kepada Direklur Jenderal Pajak tepatnya ke Kanwil DJP Domisili wajib pajak terdaftar dalam

jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.0l0l20l5
sampai dengan tanggal 31 Desember 20t6. Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk
tujuan perpajakan dapal diajukan oleh wajib pajak

l.

:

Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai

publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah tetapi belum digunakan
untuk tujuan perpaj akan

2.

Belum melakukan penilaian kembali aset tetap tetapi aset tetap di revaluasi menurut hasil
perkiraan wajib pajak.
P Fry,ffiffi ,ffi iffi E# ffi, ffi ffi ruffie-$ L#eru
$pffiffi,fr#iffiF-f;ffi},M&frd
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Cual

a.

atau sesuai pasal

I

\f\f$}

ayat3 huruf a PER-37/PJ/2015 diajukan dengan melampirkan:

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian aktiva tetap;

?q
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Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran

III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

ini;

Fotokopi surat ijin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh

rjin dari

pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang

menerbitkan surat ijin usaha tersebut;

Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang
memperoleh izin dari pemerintah; dan
Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

pffi h$ffi&-# *-.fiehd
SYAffiAT
Hil.elskukrpn
ilpisrr }{ew4rt}{nli

'UryF TEI-.dt.H

ffiffi

ffi ffi, msffi

$4
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#. ffi
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Sedangkan cara ke

2 permohonan sesuai pasal 1 ayat 3 huruf b PER-37/PJ|20|5

dengan

melampirkan:

a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan

pajak penghasilan atas penilaian aktiva tetap;

dan

b. Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya

dengan

menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

3,

dengan

menggunakan format surat tambahan dokumen kelengkapan pennohonan sesuai contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran
wajib pajak harus melampirkan

V

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

:

a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran

VI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

4n

ini;
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c.

Fotokopi suraf ijin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh

rjin dari

pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang

menerbitkan surat ijin usaha tersebut;

d. Laporan penilaian aktiva

tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang

memperoleh izin dari pemerintah; dan

e. Laporan keuangan tahun buku
ffi'\lf'fi,"ffireT Pffi

F${F

terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

L-il.e,ru PFffirefftufiffi

llsP,BELUiltil hilslakufr$n Fr'snilsftpn Ksffthsli

(

j Cap|(rrrrrer8rtrr
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Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan'
paling lambat pada tanggal:

a.

31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor

1

9

1

/PMK.0 l0 l20l 5 sampai dengan tanggal

3

I

Desemb er 201 5.

b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal

I Januari 2016 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 31 Desenber 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016

METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Metode pengumpulandata dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan diperoleh

dari buku-buku perpajakan dan peraturan-peraturan

pemerintah, sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak
manajemen perusahaan dan Ldporan Keuangan perusahaan.
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HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Laporan Posisi keuangan

Dengan diberlakukan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
169/PMK.0l0l20l5 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingarr arfiara utang dan modal
perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan

mulai Tahun Pajak 2016 dan

insentif pajak penghasilan tentang penilaian aktiva tetap trntuk tujuan perpajakan yang
diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK l91lPMK.0l0/2015 sebagaimana diubah
dengan PMK 233lPMK.03l20l5 dan PER-37lPJl20l5) perusahaan melakukan penilaian

kembali aset tetap. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penilaian aset tetap karena
melihat beberapa peluang keuntungan yang dapat dihasilkan antara lain:

l.

Perbandingan utang dengan modal perusahaan jauh diatas 4:1 mengingat posisi modal
yang minus dan pembiayaanperusahaan dilakukan dengan pinjaman dana dari perbankan.

2. Nilai buku aset tetap

yang ruta-rata sudah habis disusutkan mengingat perusahaan ini

belum pernah melakukan penilaian kembali aset tetap dan merupakan salah satu
perusahaan yang berdiri di tahun 1970

3. Keuntungan

n.

hasil penilaian kembali aset tetap yaitu penyusutan ulang hasil dari penilaian

kembali aset tetap dapat dijadikan pengurang penghasilan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut:

4)
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Tabel 1
Laporan Posisi Keuangan PT CPP
31 Desemb er 2015 dan 2Al4
(Dinyatakan Dalam Rupiah)
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
PersedLaan

Pajak Dibayar di muka
Uang Muka
Biaya Dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar

31 Desember 2015

31 Desemb er 2Al4

2.386.288.574
6.926.896.039

10.046.265.702

22.489.670.$;

ASET LAN-LAIN
HaryaPerolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

JUMLAH ASET

14.290.3

26.$;

r .77 5.7 62.801

1.095.353.91,2

.400.130
.790.359
34.517.808.541

259.273.000
2r4.167.913
28.706.103.577

967

17 r

146.875.000

Penyertaan

ASET TIDAK LANICAR
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

2.800.716.6rr

1

46.875.000

31.

r93338502

(23.822.430.943)
7.370,907.659

7.318.472.980
.168.023.273)
150.4 49.707

(.7

29.2r7 .577 .63r
(,22.984.905.245)
6.232.672.426

7.3r8.472.980
.067 .37 6.834)
25r.096.146

(,7

42.186.040.906

35.33 6.747.149

Hutang Bank
Hutang lJsaha
Hutang Pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Uang Muka Penjualan
Jumlah Liabilitas Lancar

33.908.385.500
6.r23.300.495
L653.48 8.097
284.461 .865
445.393.636
42.415.029.593

30.477.839.794
5.3 1 5.879 .904
877 .1 56.909
33.272.439
43.827 .978
36.7 47 .977.025

EKUITAS
Modal saham Disetor
S aldo Laba/(Rugi) Ditahan
Saldo Laba/(Rugi) Tahun Berj alan
Jumlah Ekuitas

4.348.046.000

4.348.046.000

(6.205.67 r.373)

(6.643.7 46.858)

1.628.636.686
(?28,.988.687)

884.470982
0,411,229.8761

42.186.040.906

35.33 6.747,149

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS LANCAR

JUMLAH LIABILITAS DAN
EKTJITAS

4\
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Revaluasi Aset Tetap Perusahaan

Jika dilihat dari Laporan Posisi Keuangan diatas terlihat bahwa Debt Equity Ratio-nya

jauh diatas perbandingan
sesuai

4:l

yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai Januari 2016

PMK nomor 169/PMK.010/2015 dan nilai aktiva tetapnya juga terlihat nilai sisa buku

dari keseluruhan hanya tinggal Rp 7.521.357.366 termasuk didalam aset tanah. Jadi pemilik
perusahaan mempergunakan momentum kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara baik

dengan melakukan penilaian kembali aset tetap. Pemilik perusahaan mempergunakan
kesempatan dengan keluarnya kebijakan PMK Nomor

191/PMK.0l0l20I5 dan perubahan di

PMK 233IPMK.03/2015 serta PER Dirjen Nomor 37lPJl20l5 dimana dengan latu langkah
memberikan beberapa keuntungan langsung. Adapun aset tetap yang dilakukan penilaian
kembali adalah sebagai berikut (PER-3 7/P J 120 I 5):

Nilai

Aktiva Tetap

Buku

Mesin
Bangunan

1

Nilai
Sesuai

sebelum
Revaluasi

Buku
Harga

Selisih Revaluasi

Pasar G.(JPP)

.8 89.251

12.090.900.000
18.962. 100.000

.899

r43.874.460
2.033.126359

3

1

.053.000.000

10.201.648.101
19.818 .225.540
29.019 .873.64r

Nilai Revaluasi Aset
dibawah nilai pasar

44.I52.633
Total
PPh Disetor (3Yo dan 4 %)

29.064.026.274
873.427 .674

Perusahaan memasukkan permohonan

diakhir Desember 2015 sehingga sesuai kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah perusahaan mendapatkan tarif pajak sebesar 3olo. Setelah
laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik keluar maka sisa kekurangan dari selisih lebih
revaluasi aset tetap dikenakan tarif 4

Yo.

Pengaruh Terhadap Laporan Posisi Keuangan
Sesuai dengan SAK-ETAP paragraf 15.15 yang memungkinkan pemerintah mengatur
penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka perusahaan melakukan penilaian kembali
aset tetap. Selisih

nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun "Surplus

Revaluasi Aset Tetap". Akun tersebut dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipindahkan

langsung

ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, tetapi surplus
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revalGai aset tetap dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh perusahaan.
Dengan permohonan revaluasi aset tetap perusahaan
penj

urnalan sebagai berikut

jika diterima seluruhnya maka dilakukan

:

15.058.5 54.7 57

Bangunan

Akumulasi Penyusutan Bangunan
Mesin
Akumulasi Penyusutan Mesin
Surplus Revaluasi Aset Tetap

59.570.783
732.680.504
9.513.220.233
29.064.026.274.
.7

3

PPh Final atas revaluasi aset tetap

873.427 .674

Kas/Bank

873.427 .674.

Pihak manajemen perusahaan, harus menjelaskan penyimpangan laporan

keuangan

perusahaan tahun 2016, supaya pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi

tentang langkah revaluasi aset tetap yang pajaknya sudah dibayarkan tahun 2015 dan
revaluasi aset tetap baru dijalankan mulai tahun 2016.

Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan PT CPP
3L Desemb er 2015 dan 2014
invatakan Dalam Rupiah
31 Desember 2014
3L Desember 20L5
ASET Id,NCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Pajak Dibayar di muka
Uang Muka

Biaya Dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar

2.386,288.574
.6.826.896.039

22.489.670.$;

Nilai Buku
ASET LAIN.LAIN
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

JUMLAH ASET

14.290.3

26.$;
.9r2

L775,762.801
867 .400.130
17L790.359
34.517.808.541

259.273.000
214.167.9I3
28,706,103,577

146.875.000

146.875.000

Penyertaan

ASET TIDAK LANICAR
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

2.800 .7 16.611
10.04 6,265.702

1.095.353

46.984.573.856
(.10.549.639.9U)

29.2r7 .577.63 I
(22.984.9A5..205)

36,434,933J32

6,232,672,426

7.318.472.980
.168.023.273)
150.4 49.707

(,7

71,250.067.180

LIABILITAS DAN EKUITAS
4\

7.3I8.472.980
6.834)
25L096.146

(7 .06.7 .37

35.33 6.747.149
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LIABILITAS LANCAR
Hutang Bank
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya yang masih harus dibayar
[Jang Muka Penjualan
Jumlah Liabilitas Lancar

33.908.3 85.500

30.477 .839.794

6.123300 .495
I .653.488.097
284.461.865

5.3 15.879.904

M5.393.636
42.415.029.593

EKIJITAS
Modal saham Disetor
Saldo Laba/(Rugi) Ditahan
Surplus Revaluasi Aset Tetap

4.348.046.000
(6.205.671.3 73)
29.064.026.274

877.156.909
33.272.439
43.827 .978
36.747.977.025
4.348.046.000
(6.643.746.858)

884.470982
L.628.636.686

Saldo Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

28.835.037.587
71.250.067.L80

Jumlah Ekuitas

JTJMLAH LIABILITAS DAN

3

(1,411',229,8761
35.33 6.747 .149

EKUITAS
Penghematan Pajak Penghasilan Perusahaan

Dari aset tetap yang telah diajukan permohonan penilaian kembali sesuai harga pasar,

jika dianalisa lebih lanjut

dapat

dilihat dari tabel dibawah ini, dimana penghematan pajak

periode mendatang dengan metode penyusutan garis lurus sesuai yang diterapkan oleh
perusahaan sebagai berikut:

Nilai

Jenis Aset Tetap

Hasil

Penyusutan Fiskal

Revaluasi
r.280.725.091
r0.245.800 .734
Mesin-Mesin (Golongan II)
940.91 r.277
19.818 .225.540
Bangunan (Golonganlv)
2.221
.636.368
Penghematan Pajak
555 .409.092
Tarif PPh Badan 25%
ferlihat peningkatan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai
a

pengurang penghasilan dalam

1 Tahun

sebesar

Rp 2.221.636.368 dengan tarif

Pajak

Penghasilan badan 25 % sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan yang berlaku

di Indonesia.

Penghematan pajak yang diperoleh perusahaan di

tahun 2016 sebesar Rp 555.409.092 dimanajika dibandingkan dengan pajak penghasilan

final yang sudah dibayarkan perusahaan di tahun 2015dan 2016 sebesar Rp 873.427.674
maka dalam waktu sebelum

2

tahun mendatang PPh final tersebut sudah kembali kepada

perusahaan dan penyusutan selanjutnya merupakan keuntungan penghematan
diperoleh perusahaan.

4(r

pajak yang
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KESIMPULAI\ DAN SARAN
Kesimpulan

1.

Perusahaan mendapatkan peningkatan ekuitas hasil revaluasi aset tetap sehingga Debt

Equity Ratio perusahaan sesuai dengan kebijakan p'emerintah.

2.

Perusahaan membayar pajak penghasilan
sebesar

final dari selisih lebih penilaian aset

tetap

W 873.427.674 tetapi dimasa berikutnya akan mendapatkan manfaat seperti

beban bunga pinjaman dan penyusutan ulang hasil penyusutan dapat dikurangkan dari
penghasilan perusahaan.

3. Jika dikemudian

hari diperlukan pembiayaan dari pihak ketiga yang lebih besar, maka

perusahaan dengan mudah akan mendapatkannya.

Implikasi, Keterbatasan dan Saran

t.

Tidak semua perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap, terutama
perusahaan yang mengalami kerugian yang besar. Saat perusahaan mengajukan penilaian
aset tetapnya maka sisa kerugian tidak dapat dikompensasikan di tahun pajak berikutnya.

2.

Penerimaan negara dari pajak

di masa mendatang akan mengalami penurunan

padahal

target penerimaan paj ak selalu meningkat setiap tahunnya.

3. Perusahaan

tidak boleh menjual aset yang telah dilalcukan penilaian ulang selama masa

yang telah ditentukan oleh pemerintah (PMK 2331PMK.03/2015). Jika perusahaan
melanggar ketentuan diatas maka akan dikenakan pajak dengan tarif tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA
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dan Trisnawati, Estralita.2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3 Salemba

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik. Jakarta.
Pohan, Chairil. 2015. Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi

revisi. Gramedia PT. Jakarta
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Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan
Tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233lPMK.03l20l5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.0I0l20l5 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap
untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan
Tahun2016.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-371PJ12015 tenkng Tata Cara Pengajuan
Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79IPMK.0312008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

No. PER-I2lPLl2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan
Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan

Peraturan Dirjen Pajak
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254lKl[l'4K.0lll984 tentang penundaan pelaksanaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomorl002/KMK.04lt984 tentang penentuan
perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenzmn pajak
penghasilan.
Http:llpajal<taxes.blogspot.co.id/201511013-keuntungan-revaluasi-aset-tahun'2015.htnl.

