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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Pungutan wajib yang berasal dari rakyat untuk negara disebut pajak. Pajak 

merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran 

umum ataupun pembangunan nasional. Pendapatan dari sektor perpajakan yang 

diperoleh merupakan partisipasi masyarakat Indonesia yang menilai bahwa 

membayar pajak artinya suatu kewajiban dan bentuk kepatuhan sebagai masyarakat 

negara yang baik dalam perkembangan di dalam negeri. Setiap wajib pajak 

memiliki hak dan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. 

 Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor menerangkan, penerimaan 

pajak terbesar berasal dari jenis pajak penghasilan. Penyebabnya karena 

meningkatnya aktivitas bisnis dibidang industri dan badan usaha, seiring 

membaiknya aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. 

Selain itu juga sektor perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, 

sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor informasi dan komunikasi turut 

mendorong penerimaan pajak dari sisi Pajak Penghasilan ini (Siti Masitoh, 2021). 

 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang 

pribadi atau badan. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan, salah satunya adalah 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang merupakan jenis Pajak Final. Pajak 
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Penghasilan yang bersifat Final atau rampung adalah jenis pajak yang dikenakan 

dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh selama tahun berjalan. Pajak Penghasilan Final yang dipotong pihak lain 

maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh 

terutang, melainkan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga 

Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. 

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Final tidak akan dihitung lagi di 

SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya 

(Fitriya, 2022). Artinya, pajak penghasilan final adalah pajak yang tidak dapat 

dikreditkan, serta kewajiban pajaknya dianggap sudah selesai ketika dikenakan 

langsung pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan. 

 Pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah salah satu 

objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dikenakan dari 

penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari sewa atas tanah dan/atau 

bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 

perkantoran, gedung pertokoan, gudang dan bangunan industri. Tarif Pajak 

Penghasilan yang terutang sebesar 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan 

tanah dan/atau bangunan dan bersifat final (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2017). 

 Demi meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pemerintah mengatur 

Pajak Penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan 

Tanah Dan/Atau Bangunan yang berlaku sejak 2 Januari 2018. 

 Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dilakukan jika penyewa 

merupakan  badan pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, 

dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong 

Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang  wajib  dipotong  oleh  

penyewa.  Dan jika penyewa bukan orang pribadi sebagai pemotong pajak, atau 

bukan subjek pajak, selain yang disebutkan sebelumnya, maka Pajak Penghasilan 

yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017). 

 Bank BRIsyariah merupakan jenis perbankan yang kegiatannnya 

beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan saat ini telah berubah nama 

menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank BRIsyariah KC Sukabumi menjadi tempat 

objek pada penelitian ini, dimana apabila bank tersebut menyewa tanah atau 

bangunan seperti gedung kantor, rumah dinas, dan tanah atau bangunan untuk 

keperluan kantor, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong, disetor, 

serta dilaporkan oleh penyewa. 

 Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan di Bank 

BRIsyariah KC Sukabumi serta apakah pelaksanaanya sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan perpajakan yang berlaku, maka penulis mengambil judul tentang 

“Prosedur Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
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Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Di 

Bank BRIsyariah KC Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

atas sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 

apakah pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 

2017? 

2. Bagaimana prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas 

sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 

apakah pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 

2017? 

3. Bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas 

sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 

apakah pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 

2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

atas sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 

pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah No. 34 

tahun 2017. 

2. Mengetahui prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas 

sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 
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pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah No. 34 

tahun 2017. 

3. Mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas 

sewa tanah dan/atau bangunan di Bank BRIsyariah KC Sukabumi dan 

pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah No. 34 

tahun 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa 

tanah dan/atau bangunan, serta menambah pengalaman tentang dunia kerja. 

2. Bagi pihak lain 

Sebagai tambahan informasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

khususnya mengenai Pajak Penghasilan atas persewaan tanah atau 

bangunan.  


