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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana 

untuk peneyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk 

pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat kedepannya. Pajak juga merupakan harta 

kekayaan yang dimiliki rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang 

dan sebagaianya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat 

timbang balik yang diterima rakyat secara individu ataupun kelompok. 

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat 

penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. 

Karena sangat berpengaruh dengan kehidupan rakyat bagian yang paling 

urdjen didalam negara itu sendiri. Dan jika wajib pajak tidak patuh akan 

aturan pajak yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan keinginan 

untuk melakukan tindakan pelalaian pajak, penghindaran, pengelakan, dan 

yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak 

negara akan berkurang. 

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku 

berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib pajak 

dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

Pemungutan pajak suatu negara memerlukan sistem yang telah disetujui 
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masyarakat melalui perwakilannya didewan perwakilan, dengan 

menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun maupun bagi wajib pajak (WP). 

Salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh kantor pajak adalah 

Validasi SSP PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pengalihan Hak atas Tanah dan/ 

atau Bangunan. 

Validasi merupakan suatu tindakan digunakan dalam pengawasan 

dan produksi akan selalu mencapai hasil yang diinginkan atau bisa juga 

disebut sebagai dokumentasi. Validasi tersebut dilakukan dengan tujuan 

untuk melakukan pembuktian atau mengecek kembali kebenarannya 

melalui langkah-langkah yang sesuai bahwa perlengkapan atau mekanisme, 

kegiatan, prosesedur, proses dan tiap bahan yang telah ditentukan. 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan 

pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan. Pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan juga sering dikatakan sebagai penjualan yang 

dilakukan dengan cara Tukar-menukar atau ruislag, perjanjian pemindahan 

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

disepakati dengan pihak lain termasuk pihak pemerintah. Dengan demikian 

syarat dan ketentuan penjual yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan 

memindahkan hak atas tanah dan/atau bangunannya kepada 

pembeli/penerima melalui proses penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, 

penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati para 

pihak. Pembeli/ penerima hak menerima hak baru atas penyerahan tersebut 
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dan penjual dan penerima penghasilan dengan membayar PPh Final Pasal 

4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut. 

Pajak penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 PPh Final merupakan 

peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp. 4,8 miliar 

dalam 1 tahun masa pajak, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, 

bunga dari obligasi negara, dan dari bunga tabungan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota masing-masing. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2). Pajak penghasilan atas berbagai jenis 

penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan 

pajak penghasilan terutang yang dikenakan pada jenis tertentu dari 

penghasilan /pendapatan, dan berupa: sebagaimana diatur sesuai dengan 

PERTURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 

tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang menerapkan layanan Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan dan hingga saat ini eksistensinya masih bertahan dengan 

jumlah wajib pajak paling banyak dan tersebar diseluruh pelosok malang 

yang masih mempertahankan eksistensinya untuk mengikuti perkembangan 

tekhnologi berbasis perpajakan. (setyawan, 2015). 

Banyaknya wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara tentu 

akan menjadi kontributor yang merumuskan strategi pemasaraan guna untuk 

menjaga konsistensi dan keunggulan dimasa yang akan datang dan sangat 

penting dalam penggunaan layanan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
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banggunan KPP PRATAMA, sehingga menarik untuk dilakukan suatu 

penelitian guna mengetahui kinerja layanaan proses Pengalihan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Penlayanan Pajak Malang Utara. 

(Silvia,2014). 

Pengembangan inovasi layanan Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan KPP PRATAMA tentu saja perlu digali dan tingkatkan, 

karna merupakan suatu bentuk alat promosi yang juga memberikan layanan 

produk yang dapat dijadiikan sebagai keunggulan dalam mengatisipasi 

kebutuhan, keinginan, serta seleras masyarakat yang semakin meningkat 

seiring dengan perubahan kondisi dini dan masa yang akan datang. 

(Amijaya, 2010). 

Berdasarkaan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam 

Laporan Tugas Akhir : “Validasi SSp PPh Final Pasal 4 Ayat 2 

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Malang Utara ( Instansi Pemerintah Malang Utara)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peraturan validasi atas pembayaran pajak penghasilan 

(PPh) atas jual beli tanah dan/atau bangunan dalam praktek? 

2. Apa Sajakah Kendala dan Solusi Peraturan Lama dengan yang Baru 
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terhadap Validasi Ssp Pph Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah seringkali diberikan dalam sebuah penelitian agar 

penelitian ini lebih terarah, terfukus dann tidak meluas, penulis membatasi 

tulisan ini pada kewajiban Validasi atas Pembayaran Pajak Penghasilan 

(PPh) atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan dan, serta Kendala-kendala 

peraturan lama dengan yang baru pada layanan Validasi SSp PPh Final 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan PER_16_PJ_2008 dan 

PER_18_PJ_2017 yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak 

(DJP) serta banyaknya kendala yang telah dialami oleh wajib pajak itu 

sendiri Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebaagai berikut: 

Tujuan penelitian 

a. Mengetahui bagaimana peraturan Validasi atas Pembayaran Pajak 

Penghasilan (PPh) atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

b. Mendiskripsikan kendala-kendala dan solusi peraturan 

PER_16_PJ_2008 dan PER_18_PJ_2017 pada layanan Validasi Ssp Pph 
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Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian harus ditetapkan dengan tegas, jelas dan terarah. 

Tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaamn bagi berbagai pihak 

antara lain: 

a. Bagi instansi/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 

Sebagai bahan petunjuk bagi industri perpajakan,, yaitu KPP 

PRATAMA Malang Utara dalam rangka merumuskan strategi 

pemasaran guna menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif produk 

Validasi SSp PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan 

tentang kewajiban validasi atas pembayaran pajak penghasilan (PPh) 

atas jual beli tanah dan/atau bangunan dalam praktek pada KPP Pratama 

Malang Utara baik secara teori maupun praktek yang ada pada 

lapangan. Sebagai syarat penulisan tugas akhir dan menyelesaikan tugas 

akhir dan studi Diploma-III di Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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c. Bagi Pembaca atau Pihak lain 

Sebaggai referensi bagi pembaca khususnya tentang kewajiban validasi 

atas pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan/atau 

bangunan dalam praktek sebagai penunjang penelitiaan dimasa yang 

akan datang sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan 

yang telah dilakukan. 


