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ABSTRAK 

Merger dan akuisisi merupakan altematif untuk melakukan ekspansi 
atau perluasan usaha. Penggabungan usaha pada kenyataannya bukanlah 
permasalahan yang mudah. Banyak faktor yang menyebabkan sUlitnya 
pengambilan keputusan untuk merger, seperti adanya perbedaan kepemilikan, 
manajemen, hak dan kewajiban, serta perlakuan akuntansi dan fiskalnya. 
Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlakuan 
akuntansi penggabungan usaha dan pengaruhnya terhadap fiskal. 

Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel penelitian. namun 
digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam pendekatan 
ini, penelitian ditekankan perlakuan akuntansi penggabungan usaha dan 
pengaruhnya terhadap fiskal antara PT X dengan PT Y dalam upaya 
penyelamatan kelangsungan usaha PT Y dari aneaman pailit, yang disebabkan 
kerugian yang diderita meneapai 36,87% dari modal dasar yang ditempatkan 
dan disetor. Bentuk penggabungan usaha yang dipilih adalah akuisisi, dimana 
PT X disebut sebagai pengakuisisi (acquirer) dan PT Y sebagai perusahaan 
yang diakuisisi (acquired). 

Berdasarkan perlakuan akuntansi akuisisi bagi PT X harus dibukukan 
sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva setara kas yang dibayar 
atau nilai wajar yang diberikan oleh PT X, sebagai imbalan atas perolehan 
kendaH atas aktiva neto PT Y. ditambah biaya-biaya lain yang seeara langsung 
dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut. Metode penilaian kembali 
(revaluasi) aktiva PT Y digunakan metode "nilai pasar yang wajar" (fair 
market value), artinya nHai suatu aktiva akan diukur berdasarkan jumlah uang 
yang dapat diperoleh dari pertukaran (penjualan) aktiva tlalam pasar. HasH 
revaluasi aktiva PT Y menunjukkan selisih lebih an tara biaya perolehan 
dengan hasil revaluasi, atas selisih lebih ini diakui oleh PT X sebagai goodwill 
dan diamortisasi seeara garis lurus (straight line method) selama 5 tahun. 

Pengaruhnya terhadap fiskal bagi PT Y, dianggap tidak ada keuntungan 
atau kerugian atas pengalihan harta tersebut, sehingga PT Y tidak terutang 
pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak 

.•	atas tanah dan bangunan. Demikian halnya bagi PT X sebagai pihak yang 
menerima pengalihan harta (acquiring company) juga dianggap tidak ada 
keuntungan atau kerugian atas penerimaan pengalihan harta terse but, sehingga 
PT X tidak terutang pajak penghasilan atas pengalihan penerimaan harta 
tersebut. 
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