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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian terdahulu 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memberikan pedoman 

dalam penelitian ini dengan menggunakan jurnal penelitian yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas yaitu tentang “Validasi SSp PPh Final Pasal 4 

Ayat 2 Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. 

Menurut Utama (2011) melakukan penelitian yang membahas 

tentang “Analisis Pengaruh Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan Pada Aspek Keuangan Perusahaan Real Estate PT. 

BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT”. Hasil penelitian ini berpengaruh 

secara signifikan karena pendapatan perusahaan yang besar sehingga 

pembayaran pajak penghasilan sudah sesuai dengan penerapan. 

Menurut Herefa (2015) melakukan penelitian yang membahas 

tentang “Pengenaan PPh Final dan BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru 

Atas Tanah dan/atau Bangunan yang belum Bersertifikat yang Dialih Setelah 

Bersertifikat di Kota Binjai”. Hasil Penelitiaan disimpulkan bahwa 

pengenaan PPh Final BPHTB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif 

maupun syarat objektif, sehingga bertentangan dengan azas kepastian hukum 

(certainty), azas kenyamanan (convinience of payment) dan azas keadilan 

(equity) dalam perpajaakan. Karena pengenaan PPh Final BPHTB terhadap 

permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali) sebgagai syarat 
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pemohonan baru hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat 

(pendaftaran tanah untuk pertama kali). Berdasarkan uraian dari dua 

penelitian terdahulu diatap dapat diketahui persamaan dan perbedaan 

pembahasan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis. Perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu lokasi. Persamaan 

dari dua penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas dan mengkaji 

tentang bagaimana proses pemungutan dan pengenaan PPh Final atas 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Validasi 

Validasi merupakan suatu tindakan yang telah digunakan dalam 

pengawasan dan produksi akan selalu mencapai hasil yang diinginkan atau 

bisa juga disebut sebagai dokumentasi. Validasi juga merupakan 

pembuktian atau mengecek kembali kebenarannya melalui langkah-langkah 

yang sesuai bahwa perlengkapan atau mekanisme, kegiatan, prosesedur, 

proses dan tiap bahan yang telah ditentukan. 

2. Definisi Pajak 

Menurut undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2017, “Pajak adalah 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan merupakan kontribusi wajib pajak 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan”. 

Menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1) mendefinisikan pajak 

adalah pengeluaran umum iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan). 

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) 

mendefinisikan pajak adalah menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Sebagai 

suatu peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 

tidak ada jasa timbal balik dari negaara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum. 

Menurut Waluyo (2011:3) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat 

untuk menyelenggarakan pemerintah kepada negara (yang dipaksakan) 

terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung 

dapat ditunjuk dan guna Unsur pokok pajak. 

Dari beberaapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib pajak yangg memiliki orang pribadi dan badan yang 

memiliki penghasilan dari apa yang mereka kerjakan yang bersifat memaksa 

dan telah diatur dalam undang-undang tanpa adanya imbal balik secara 

langsung. 

3. Fungsi Pajak 

Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai Upaya pemerintah untuk 



11  

mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melalui cara ekstensifikasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak. Pengeluaran- pengeluarannya, berfungsi sebagai salah 

satu sumber penerimaan Negara yang hasilnya digunakan untuk (Resmi 

2011:3) 

Fungsi regulered yaitu pajak sebagai alat ukur untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi maupun tujuan 

tertentu diluar bidang keuangan serta dapat Jenis Pajak Menurut (Waluyo, 

2013) Jenis pajak dapat dikelompokan berdasarkan tiga golongan yaitu : 

a. Pajak langsung 

Pajak merupakan pajak langsung karena pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak adalah yang seharusnya pembebanannya dapat dilimpahkan ke 

pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak 

tidak langsung karena yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai 

(PPN). 

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya : 

a. Pajak pusat atau pajak Negara 

Pajak pusat atau pajak Negara adalah yang wewenang dan 

pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya 

dilakukan oleh departemen keuangan melalui derektorat jenderal pajak 
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yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke 

anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Contohnya pajak 

penghasilan (PPh). 

b. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada 

pemerintah daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh dinas 

pendapatan daerah. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan 

hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBN). 

4. Tata cara pemungutan pajak 

a. Stelsel pajak 

Stelsel pajak adalah pemungutan yang digunakan untuk 

memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan. Pemungutan pajak 

didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). 

b. Asas pemungutan pajak 

Menurut Mardiasmo (2016) kebijakan pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu : asas 

domisili, asas sumber, asas kebangsaan. 

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal): Negara akan mengenakan 

pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak baik itu penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri; 

2. Asas Sumber: Negara akan mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat 
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tinggal wajib pajak; 

3. Asas Kebangsaan: pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara. 

5. Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri 

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 36 tahun 2008, 

subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek luar 

negeri. 

1. Subjek pajak dalam negeri 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia lebih dari 

jangka waktu dua belas bulan, yang mempunyai keinginan 

bertempat tinggal di indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan indonesia, 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Kecuali unit tertentu dari badan 

pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1) Pembentuksnnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang- undangan 

2) Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

3) Penerimaannya di masukan ke anggaran pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah, dan Pembukuannya diperiksa oleh 

aparat pengawasan fungsional negara. 
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2. Subjek pajak luar negeri 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, 

yang menjalankan usaha yang melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di indonesia dan bertempat tinggal di indonesia tidak 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang 

tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia. 

6. Objek Penghasilan 

Menurut Mardiasno, (2011:139), yang menjadi objek pajak 

adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

penghasilan, yaitu setiap tambahan ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-

pihak yang bersangkutan,kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil. 

7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang No.28 Tahun 2007 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

36 tahun 2008 
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c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

54/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran dan Penyetoran Pajak, penentuan Tempat Pembayaran 

Pajak, dan Tata cara Pengangsuran dan penundaan Pembayaran 

Pajak. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-25/PMK.03/2008 tentang 

penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari 

Pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang 

tidak dikenakan pemotongan pembayaran pajak 

e. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 

sebagaimana telah diubah dengan peraturan direktur Jendral Pajak 

Nomor PER- 57/PJ/2009 tentang pedoman teknisi tata cara 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 

21/26. 

8. Pajak Penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 

a. Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

Penghasilan yang dikenakan pph bersifat final yang diatur dalam 

pasal 4 ayat 2 meliputi (Edisi 9 buku 1 Perpajakan Teori Kasus: Siti 

Resmi, 2014,147) 

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam 

negeri dan yang ditempatkan di luar negeri 
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2. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga lainnya 

3. Persewaan tanah dan/atau bangunan 

4. Jasa kontrupksi, meliputi perencanaan kontribuksi dan pengawasan 

kontruksi 

5. Wajib pajak usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan 

6. Bungga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

wajib pajak orang pribadi 

7. Dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan 

yang dikenakan kepada wajib dan tidak dapat dikreditkan dengan 

pajak penghasilan terutang maupun wajib pajak pribadi atas jenis 

penghasilan tertentu yang bersifat final. 

b. Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yangk 

tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan 

terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-

undang PPh, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu: 

1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, obligasi yang dimaksud termasuk surat 

utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara 

meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. 
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2. Penghasilan berupa hadiah undian 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estat, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan dan 

5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan 

peraturan pemerintah 

c. Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Harta berupa Tanah 

dan/atau Bangunan 

Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan diatur dalam Peraturan Pemherintah Nomor 48 Tahun 1994 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2013, dan 

Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 “Penjualan, tukar-

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

yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan, termaksud pembangunan untuk kepentingan umum tiap 

memerlukan persyaratan khusus”. 
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9. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama 

Malang Utara Objek Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan 

Pengalihan hak merupakan Penghasilannya baik dalam 

kegiatan usahannya maupun diluar usahanya saat terjadi transaksi. 

pemberian wewenang kepada seseorang yang diberikan hak untuk 

memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang telah dialihkan, orang 

pribadi dan/atau bangunan, wajib membayar atau dipungut Pajak. 

a. Pengalihan Hak 

Ada beberapa pengalihan hak dibawah ini, merupakan bentuk 

dari pengalihan hak menurut (PP 48/49) Pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah: 

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

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

disepakati oleh kedua belah pihak yang bukan pemerintah 

2. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, 

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

yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan 

umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya 

penjualan atau pelepasan hak tanah kepada pemerintah untuk 

Proyek Rumah Sakit Umum atau Proyek Kampus Universitas 

3. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak pelepasan 
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hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain, kepada 

pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu pembebasan 

tanah oleh pemerintah proyek-proyek jalan umum, saluran 

pembuangan, air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan 

lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas 

keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas angkatan 

bersenjata republik indonesia. 

Dengan rincian diatas, tanah pihak pihak ketiga, jual beli atau 

pengalihan hak pengelolaan, atau cara lain yang dapat dikategorikan 

penjualan tanah, tanah dan/atau bangunan di hadapan Notaris. Penjualan 

atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di hadapan Notaris 

walaupun tidak selaku penjabat pembuat akta tanah (PPAT) meliputi 

berbagai bentuk seperti akta perikatan jual beli, jual beli pengalihan 

bangunan diatas tanah negara (Kota Madya), pelabuhan. Dalam 

pengalihan hak dengan cara lain termasuk pengalihan hak sehubungan 

dengan (SE 04/96) 

1. Waris 

2. Sewa guna usaha dengan hak opsi 

3. Sale and lease book 

4. Penyetoran modal saham dalam bentuk tanah/ atau bangunan 

(inbreng) 
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5. Pengalihan hak sehubungan dengan bangun guna serah (BOT-Built 

Operate Transfer) 

6. Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 

pengambilalihan usaha 

7. Pembuburan badan hukum 

8. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Tarif Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan 

PPh Final adalah: 

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yang 

jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya 

kurang dari Rp. 

60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah 

2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan 

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan 

3. Badan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan 

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 
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pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Mentri 

Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara 

pihak-pihak yang bersangkutan 

4. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan 

dengan warisan. 

 


