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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dasar acuan dari teori-teori sebelumnya dari hasil penelitian 

terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan data 

pendukung bagi penelitian penulis. Data pendukung digunakan untuk acuan 

bagi penulis adalah tinjauan pemberian surat keterangan bebas atas transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2011), mengenai evaluasi 

pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan 

dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di KPP Pratama Klaten. 

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagiamana prosedur 

pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak Pph Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan 

hak atas tanah dan atau bangunan, berapa presentase panjuan Surat 

Keterangan Bebas , mengapa pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak 

mengalami peningkatan, dan dampak bagi fiskus setelah diterbitkannya 

Surat Keterangan Bebas pajak Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Peneliti menjelaskan bahwa prosedur pengajuan Surat Keterangan 

Bebas pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 

di KPP Pratama Klaten telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak 
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No. 30/ PJ/ 2009, untuk pengajuan penerbitan Surat Keterangan Bebas pajak 

untuk wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan diatur dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak 

No. 80/ PJ/ 2009, semua itu harus disertai data kelengkapan lainnya yang 

telah ditetepkan oleh KPP Pratama Klaten. 

Presentase pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang 

dilakukan wajib pajak di KPP Pratama Klaten mengalami perkembangan 

yang sangat pesat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ini dilihat dari 

data Surat Keterangan Bebas pajak masuk di KPP Pratama Klaten. Jumlah 

pengajuan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di KPP Pratama Klaten dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena seringnya 

sosialisai yang dilakukan pada tahun 2010, sehingga wajib pajak yang 

keadaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan banyak yang 

mengajukan penerbitan Surat Keterangan Bebas pajak. Dampak yang mucul 

bagi fiskus setelah diterbitkannya Surat Keterangan Bebas pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau 

bangunan ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

Menurut Saleh (2015), mengenai keabsahan surat keterangan bebas 

pajak sebagai syarat permohonan balik nama sertifikat hak atas tanah dan 

atau bangunan. Peneliti tersebut menjelaskan dan memaparkan secara jelas 

mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Surat Keterangan 
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Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan atau bangunan, yaitu pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU Pph), persoalan hukum 

yang sangat menarik dikaji dalam Pajak Penghasilan adalah terkait dengan 

pembayaran atas pajak penghasilan final dari pengalihan hak atas tanah dan 

atau bangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Pph, 

ketentuan pelaksanaan dari Pasal 4 Ayat 2 diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 (untuk 

selanjutnya disingkat Perdirjen Pajak Nomor PER-8/PJ/2009). 

Berdasarkan kesimpulan dari Saleh (2015) didapatkan bahwa 

berdasarkan Pasal 103 Ayat 3 huruf j Peraturan Mentri Negara Agraris / 

Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa bukti 

pelunasan pembayaran PPh dalam hal pajak terutang tidak harus berupa SSP 

tetapi juga diperoleh dengan bukti lain misalnya dalam bentuk Surat 

Keterangan Bebas pajak atas PPh final yang ditentukan dalam Peraturan 

Direktur Jendral Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 yang dapat disimpulkan 

bahwa Surat Keterangan Bebas pajak atas pph final memiliki keabsahan 

yang sama dengan SSP sehingga dapat digunakan sebagai syarat 

pendaftaran balik nama sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan. Yang 

kedua yaitu upaya hukum dalam hal terjadi penolakan penerbitan balik 

nama sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan oleh Badan Pertahanan, 
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maka dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara untuk memastikan kebenaran tindakan Badan Petahanan 

Nasional.  

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu dapat diketahui apa yang 

menjadi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan topik 

penulis. Dari kedua penelitian tersebut yang menjadi persamaan dengan 

peneliti yaitu membahas tentang prosedur dan syarat yang sudah 

ditetepakan oleh Peraturan Direktur Jendral Pajak dan bagimana kendala 

yang dihadapi selama proses SKB. Perbedaannya adalah Hartati lebih 

melakukan penelitian langsung pada KPP Pratama Klaten sedangkan Saleh 

melakukan penulisan berdasarkan dengan peraturan-peraturan Direktur 

Jendral Pajak yang sudah ada dengan pokok bahasan yang sama.  

B. Teori Dasar Perpajakan  

1. Definisi Pajak 

Menurut pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 

tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 

berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 
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Menurut Soemitro (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontreprestasi) yang langsung dengan 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Andriani (2000) pajak adalah iuran masyrakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) 

dengan tidak mendapat presetasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian 

yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi 

tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. 

2. Fungsi Pajak  

Menurut Halim (2014) Ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1) Pajak Budgetair 

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, 

kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur 

APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan paja sebagai salah 

satu sumber penerimaan APBN. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. Contoh : 

a. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong 

peningkatan investasi di dalam negeri. 

b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

c. Pengenaan tarif lokal pajak nol persen atas ekspor untuk 

mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. 

3. Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Halim (2014) Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga 

bagian berikut ini : 

a) Official Assessment System 

Sistem pemugutan yang memeberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Ciri-ciri Official Assessment System : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada 

fiskus 

2) Wajib pajak bersifat pasif; dan 

3) Utang pajak timbul seelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus 

b) Self Assessment System 
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Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c) With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

C. Pajak Penghasilan Final  

Teori yang memuat mengenai Pajak Penghasilan Final : 

1. Definisi Pajak Penghasilan Final 

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh Direktorat Jendral 

Pajak, (2009) Pajak Pengashilan Final / PPh Final adalah pajak 

penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak 

penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. 

2. Pajak Penghasilan Final terdiri atas : 

a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 

b) Penghasilan berupa hadiah undian. 

c) Penghasilan dari transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya, 

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi 

penjulaan saham atau pengalihan penyertaan modal pada 
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perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 

ventura. 

d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan. 

e) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

Peneliti ingin lebih fokus membahas mengenai Pajak Penghasilan 

Final dari Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari. 

3. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final  

a) Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah, nilai pengalihan 

berdasarkan keputusan penjabat yang bersangkutan. 

b) Dalam hal pengalihan hak sesuai peraturan lelang, nilai pengalihan 

adalah berdasarkan risalah lelang. 

4. Tarif Yang Ditentukan Bersifat Final  

a) Selain wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan sebesar lima persen dari jumlah bruto 

nilai pengalihan tersebut. 

b) Bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan : 
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1) Satu persen dari jumlah bruto nilai pengalihan Rumah Sederhana 

dan Rumah Susun Sederhana. 

2) Lima persen dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan 

lainnya. 

D. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 

Teori yang memuat mengenai tinjauan dan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah sebagai berikut : 

1. Definisi Tanah Dan/Atau Bangunan 

Dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan 

maupun Surat Edaran Dirjen Pajak tidak diberikan definisi atau batasan 

dari tanah dan/atau bangunan. Batasan mengenai tanah dan/atau 

bangunan hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah mengenai PPh 

Final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan, yaitu 

tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, rumah 

kantor, pertokoan, rumah toko, gedung pertemuan, gudang dan industri, 

termasuk areal didalam maupun diluar  gedung tersebut.  

2. Definisi Pengalihan  

Pengalihan adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian 

pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau 

cara lain yang disepakati dengan pihak lain termasuk dengan pihak 

pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, untuk kepentingan umum, 

baik yang memerlukan persyaratan khusus, maupun yang tidak 

memerlukan persyaratan khusus. 
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3. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan meliputi hal-hal 

berikut : 

a) Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain 

selain pemerintah. 

b) Penjualan, tukar-menkar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 

lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 

yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 

c) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 

lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 

E. Surat Keterangan Bebas (SKB) 

Menurut Ortax Definsi Surat Keterangan Bebas SKB adalah Surat 

Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi WP yang 

memiliki Predaran Bruto Tertentu, sama halnya dengan surat keterangan 

yang menyatakan bahwa WP dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan 

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dan 

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang 

dapat di kreditkan. 

 


