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ABSTRAK 

 

Lia Mayang Sari. 2015. 8323128344. Analisis Perbedaan Temporer 

dengan Liability Method Pada PT “X”. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini memiliki latar belakang perbedaan tujuan antara laporan 

keuangan komersial dengan laporan fiskal. Laporan keuangan komersial disusun 

untuk investor, pemberi pinjaman, dan lain-lain, sedangkan laporan fiskal disusun 

untuk kepentingan fiskus (perhitungan besarnya pajak yang terhutang). Karya 

ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang timbul akibat perbedaan 

pengakuan biaya atau pendapatan antara komersial dan fiskal yang terjadi pada PT 

“X” pada tahun 2012 dan tahun 2013 dan periode terpulihkannya perbedaan 

temporer tersebut dengan menggunakan liability method. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi 

pustaka.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 

perbedaan temporer dari Penyisihan Kerugian Piutang dan Penyusutan aktiva 

Tetap. Perbedaan temporer penyisihan kerugian piutang pada tahun 2012 sebesar 

Rp. 499.697.731 dan tahun 2013 sebesar  Rp. 1.004.852.747. Perbedaan temporer 

penyusutan aktiva tahun 2012 sebesar Rp. 13.810.177 dan tahun 2013 sebesar Rp. 

19. 367024. Pada tahun 2023 perbedaan temporer yang terjadi tersebut bersaldo 

NIHIL, dapat diartikan bahwa perbedaan temporer tersebut telah terpulihkan dan 

perbedaan antara komersial dan fiskal sama dengan nol. Saran untuk perusahaan 

adalah agar mengalokasikan perbedaan temporer dengan liability method. 

 

Kata kunci : Perbedaan temporer, Alokasi pajak antar periode, Liability Method,    

  Beda sementara 
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ABSTRACT  

Lia Mayang Sari. 8323128344. 2015. Analysis of the Temporary 

Differences Liability Method in PT "X". Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

This scientific papers has a background differences between the financial 

statements of commercial objectives with the fiscal report. Commercial financial 

statements prepared for investors, lenders, and others, while the fiscal report 

prepared for the benefit of the tax authorities (the calculation of the amount of tax 

due). This scientific papers has a purpose to determine differences arising from 

differences in the recognition of expenses or revenues between commercial and 

fiscal happened in PT "X" in 2012 and in 2013 and the period of temporary 

differences are recoverable using the liability method. The method used in this 

study is qualitative descriptive analysis method of data collection through 

observation, interviews, and data through literature or library.  

The results of this research can be seen in 2012 and 2013 there were 

temporary differences Losses on Accounts Receivable and Allowance for 

Depreciation of Fixed assets. Temporary differences allowance for receivable 

losses in 2012 amounted to Rp. 499.697.731 and in 2013 amounted to Rp. 

1.004.852.747. Temporary differences depreciation of assets in 2012 amounted to 

Rp. 13.810.177 and in 2013 amounted to Rp. 19.367.024. In 2023 the temporary 

differences amounted is zero, it can be interpreted that the temporary differences 

are already irreversible and the difference between the commercial and fiscal 

equal to zero. The suggestions to companies is to allocate temporary differences 

with the liability method.  

Keywords: temporary differences, tax allocation between periods, Liability 

Method, temporary difference  
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