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Bentuk Hukum Perusahaan

• Perusahaan perseorangan – Sole 
proprietorship

• Persekutuan - Partnership
• Perseroan terbatas - Corporation



  

 

Perusahaan Perseorangan

• Suatu perusahaan yang dimiliki oleh 
perseorangan

• Pemilik perusahaan berhak atas seluruh 
harta perusahaan dan secara pribadi 
bertanggung jawab tanpa batas termasuk 
segala kewajiban yang timbul



  

 

Persekutuan

• Suatu perusahaan yang dimiliki lebih dari 
satu orang

• Perskutuan bukan sebuah badan hukum 
dan merupakan kerja sama antara dua 
orang atau lebih yang secara 
bersama0sama bertindak sebagai pemilik 
perusahaan dan menjalankan usaha untuk 
mencari keuntungan



  

 

Jenis Persekutuan

• Persekutuan umum – General partnership
• Persekutuan komanditer – Limited 

partnership



  

 

Persekutuan umum

• Setiap sekutu bertanggung jawab penuh 
atas semua kewajiban yang timbul dari 
para sekutunya.

• Hubungan kerjasama antara para sekutu 
diatur dalam sebuah perjanjian baik 
secara lisan maupun tulisan



  

 

Persekutuan komanditer

• Memberikan kemungkinan bagi setiap 
sekutunya memiliki kewajiban yang 
terbatas, hanya sebsar modal yang 
ditanamkan dalam persekutuan

• Terdapat beberapa sekutu bertanggung 
jawab penuh atas para sekutu lainnya dan 
ada yang bertindak sebagai pemberi 
modal



  

 

Perseroan Terbatas

• Badan hukum yang didirikan berdasarkan 
penjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham, dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh undang-
udang serta peraturan pelaksanaannya



  

 

Syarat Utama pendirian Perseroan

1. Dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua 
orang atau lebih

2. Dibuat dengan akta otentik di muka notaris
3. Mempunyai modal dasar minimal Rp 20 juta 

yang seluruhnya terbagi dalam saham
4. Pengambilan bagian saham oleh para pendiri 

pada saat perseroan didirikan, berupa 
penyetoran modal minimum Rp. 2,5 juta



  

 

Hal lain dari perseroan

• Perseroan memiliki harta tersendiri 
terpisah dari harta para pemilik 
perusahaan

• Terdapat anggran dasar persahaan
• Rapat umum pemegang saham –RUPS
• RUPS merupakan kekuasaan tertinggi 

dalam perusahaan



  

 

Pajak Penghasilan

• Tujuan dari pemerintah memberlakukan 
pajak penghasilan adalah untuk 
mengatasi beban anggaran belanja 
pemerintah dan menstabilisir kondisi 
ekonomi

• Merupakan tujuan utama dengan 
beberapa tujuan lain dari sisi sosial dan 
ekonomi



  

 

Perusahan Dimungkinkan Untuk Menerima 
Pengurangan Pajak
• Perusahaan sedang menjalankan riset 

dibidang ekonomi
• Membayar sejumlah upah dan gaji pada 

beberapa kelompok tidak mampu
• Perusahaan berlokasi  didaerah dengan 

kondisi ekonomi tertentu



  

 

Tujuan Dari Pajak

• Sumber pendapatan belanja negara
• Kepentingan sosial
• Stabilitas perekonomian negara



  

 

Jenis – Jenis Pembayar Pajak

• Individu
• Badan Hukum
• Lembaga fiducia



  

 

Tarif Kena Pajak Perusahan Perseroan 
Terbatas

• Pendapatan kotor
• Penghasilan kena pajak



  

 

Contoh Di Indonesia

30 %Rp. 50.000.000 ke atas

15 %Rp. 25.000.000 – Rp. 
50.000.000

10 %Sampai dengan Rp. 
25.000.000

Tarif PajakLapisan penghasilan kena 
pajak



  

 

Perbandingan Dinegara Lain

15 % barang 
dan jasa

25 % - 35 %Inggris

42 % tidak terdistribusi
32 % terdistribusi

Jepang

5,5 % makanan42 %Perancis

15 % = $0 - $ 50.000
25 % = $ 50.000 - $ 75.000

USA

PPNTarif pajakNegara



  

 

Pertimbangan Pajak Lainnya

• Deviden
• Beban depresiasi
• Kerugian atas operasi
• Penghasilan dari penjualan saham di 

bursa efek
• Akumulasi pajak penghasilan



  

 

Subchapters S Corporation

• Konsep ini hanya berlaku di Amerika 
Serikat

• Suatu provisi yang memungkinkan 
perseroan terbatas untuk dibebankan pajak 
berdasarkan persekutuan

• Provisi ini menghilangkan pengaruh pajak 
berganda pada perseroan terbatas



  

 

Subchapters S Corporation
• Prasyarat memenuhi kualifikasi subchapter S 

corporation, yaitu :
– Perusahaan domestik
– Maksimum dimiliki oleh 30 pemegang saham saat 

perusahaan berdiri
– Perusahaan bukan anggota dari kelompok afilisasi 

yang mempunyai hak untuk melakukan perpajakan 
dengan perusahaan lain

– Hanya ada satu jenis saham
– Bukan warga tidak dapat menjadi pemegang saham



  

 

Sepuluh Aksioma Sebagai Dasar 
Manajemen Keuangan

1. Keseimbangan risiko dan pengendalian
2. Nilai waktu uang
3. Uang kas – bukan besarnya laba
4. Tambahan arus kas
5. Kondisi persaingan



  

 

Sepuluh Aksioma Sebagai Dasar 
Manajemen Keuangan

1. Pasar modal yang efektif
2. Masalah keagenan
3. Perpajakan yang berdampak pada 

keputusan bisnis
4. Tidak semua risiko sama
5. Melakukan sesuatu yang benar adalah 

perilaku yang etis dan banyak dilema 
etika dalam manajemen keuangan


