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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan sebagai negara berkembang sedang melakukan berbagai 

pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

Pemerintah selaku pengatur pemerintahan terus berupaya meningkatkan sarana 

prsarana serta infrastruktur negara sebagai penunjang roda pemerintahan, seiring 

dengan bertambahnya populasi penduduk Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangga negara tentu membutuhkan jumlah dana yang besar. Pemerintah juga 

telah memaksimalkan potensi alam di Indonesia. Secara umum penerimaan pajak 

negara Indonesia berasal dari 3 sumber utama yaitu penerimaan pajak, penerimaan 

bukan pajak, penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga 

sumber pendapatan negera, pajak mengambil porsi terbesar dalam menyumbang 

pendapatan negera. (pudhang, monasa, & gamaliel, mekanisme pemungutan pajak 

atas pemindah hak pada jual beli tanah dan bangunan , 2017) 

 Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang dapat kita lihat dari 

yang disahkan oleh pemerintah tiap-tiap tahunnya, peranan penerimaan negara dari 

sektor pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Dari penerimaan 

peningkatan pajak tersebut dimaksudkan untuk membiayai keseluruhan 

pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang hasilnya 

tentu akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 

 Pajak adalah iuran wajib pajak dari rakyat kepeda pemerintah untuk 

membangun negara pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat 
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imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada pelanggannya. (Abut, 

2010:2). Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Di indonesia memiliki berbagai macam pajak yang dikelola 

oleh Direktorat Jendral Pajak diantaranya yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak 

Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPn Bm), Bea Meterai dan Bea Porolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) merupakan pajak pusat, tetapi setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 

Pajak BPHTB menjadi pajak daerah. Pajak daerah propinsi meliputi Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bernotor dan Kendaraan di Atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk 

Pajak daerah Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan , Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Golongan C, Pajak Parkir. 

 Pajak Penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak 

menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kampuan ekonomis yang menjadi tolak 

ukur yang baik dalam menentukan kemampuan wajib pajak untuk membangun 

Negara. Pengalihan merupakan penjualan, tukar-menukar atau ruislag, perpanjian 

pemindahan hak, pelepasan hak penyerahan hak, lelang hibah atau cara lain yang 

disepakati dengan pihak lain termasuk dengan pihak pemerintah guna pelaksaan 
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pembanguanan, termasuk pembangunan kepentingan umum. Pengalihan hak 

sehubungan dengan warisan, sewa guna usaha denagn hak opsi, penyetoran modal 

saham dalam bentuk tanah/banguanan. (markus & hendry, 2004)  

 Pemerintah menggencarkan pemasukan pajak dari sektor pajak penghasilan 

yang bersifat final salah satunya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 34 

Tahun 2016 pada tanggal 8 Agustus 2016. PP nomor 34 tahun 2016 mengatur 

tentang tarif PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sebelumnya 

diberlakukan PP nomor 34 Tahun 2016, Tarif PPh final atas pengalihan bumi dan 

bangunan sebesar 5% mengacu pada PP nomor 71 tahun 2008. Dalam PP nomor 34 

tahun 2016, tarif PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan sebesar 2,5%. 

Dengan terbitnya PP nomor 34 Tahun 2016 tentu menguntungkan rakyat yang akan 

melakukan kegiatan investasi pada propeti tanah dan bangunan, karena pemerintah 

mempunyai rencana percepatan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, 

pemrintah memangkas biaya Pajak Penghasilan untuk pembelian rumah murah. 

 Sedangkan verifikasi digunakan untuk melengkapi sebuah kriteria sehingga 

dapat digunakan. Istilah dari verifikasi sebenarnya tidak ditemukan dalam undang-

undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU KUP, istilah verifikasi 

muncul justru pada aturan pelaksanaan UU KUP, yaitu peraturan pemerintah nomor 

74 tahun 2011, dimana verifikasi diartikan sebagai serangkaian kegiatan pengujian 

pemenuhan kewajiban sebjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran 

pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi 

perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jendral Pajak, dalam rangka 
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menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/meghapus nomor pokok wajib 

pajak dan/atau mengukuh/mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak. 

 Kantor Pelayan Pajak Pratama Malang Utara melayani Verifikasi bukti dan 

penyetoran pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah  dan/ atau 

bangunan. Verifikasi yang penting dilakukan untuk pembuktian bukti yaitu 

mengecek kelengkapan berkas, menyesuaikan identifikasi wajib pajak, memastikan 

jumlah Pph yang di setor, kode akun pajak, nomor transaksi penerimaan negara 

(NTPN) apabila sudah sesuai dengan data yang dimodul penerimaan negara. Serta 

memastikan tempat dan luas tanah dan atau bangunan, meneliti kebenaran nilai 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, menentukan kewajaran nilai 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan harga pasar dan 

sebagainya. Penelitaian sangat penting dilakukan untuk menghindari pemalsuan  

identitas wajib pajak atau nilai dan tempat tanah dan atau bangunan yanagakan 

dialihkan haknya. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tentang 

bagaimana cara memverifikasi pajak penghasilan final atas tanah dan atau 

bangunan dengan judul:”MEKANISME VERIFIKASI PAJAK PENGHASILAN 

FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN 

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah ini adalah  

1. Bagaimana mekanisme proses veifikasi pajak penghasilan final atas 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan? 
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2. Apa kendala dan solusi yang ditemukan terhadap verifikasi pajak 

penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan/tau bangunan? 

C. Batasan Masalah 

  Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang 

dikaji/dianalisis,maka dalam penulisan Tugas Akhir nantinya hanya terbatas pada 

untuk mengetahui mekanisme proses verifikasi pajak penghasilan final atas 

pengalihan hak atas tanah dan untuk mengetahui kendala-kendala penerapan tarif 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam peraturan pemerintah No. 

36 Tahun 2016. Hal ini yang mungkin disajikan sebagai pelengkap data saja. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengatasi mekanisme verifikasi pajak penghasilan final atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau  bangunan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Malang Utara, 

b. Untuk mengatasi kendala-kendala dan solusi apa saja yang ditemukan 

dalam verifikasi pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara. 

1. kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian harus ditetapkan dengan tegas, 

jelas dan terarah. Manfaat penelitian juga dapat digunakan sebagai tolak 
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ukur untuk menilai tingkat keberhasilan dalam penelitian. Jika penelitian ini 

terbukti berhasil, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

dan kegunaan berbagai pihak antara lain: 

a. Bagi KPP Pratama Malang Utara 

Sebagai data untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan 

mekanisme veifikasi pajak penghasialn final ataspengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dan apa saja kendala yang ditemukan di penerpan tarif 

PP No. 34 Tahun 2016, sehingga untuk kedepannya Kantor Pelayanan 

Pajak Malang Utara bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

wajib pajak. 

b. Bagi peneliti dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang  

telah diterima selama kuliah, memperdalam dan meningkatkan 

ketrampilan serta kreativitas dalam berfikir dan dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dengan topik yang diambil.


