
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara berkedaulatan adil dan 

makmur serta mempunyai kewajiban mensejahtera kan rakyat yang 

berdaulat didalamnya. Di dalam mensejahterakan rakyat, suatu negara 

harus berupaya optimal dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan  

pembangunan serta menjadikan rakyat sejahtera. 

Salah satu faktor yang mampu mensejahterakan rakyat di dalam 

suatu negara yaitu pajak, yang diantaranya pajak mempunyai prinsip 

negara dalam pemungutan terhadap masing-masing individu rakyat, 

pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat timbal secara langsung dan di 

gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran 

rakyat (pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2007). Pajak yang di pungut 

dari masyarakat sesuai dengan ketentuan akan di kembalikan kepada 

masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana, 

menyediakan lapangan kerja, rasa aman dan lain sebagainya yang 

termasuk pengeluaran umum. Pajak juga terdiri dari beberapa 

pengelompokan yang diantaranya dibagi menjadi dua, yakni pajak 

pusat dan pajak daerah, pajak yang pengelolaanya masuk ke dalam 

pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn 

BM), sedangkan pajak yang di kelola dan di pungut oleh Pemerintah 

Daerah meliputi Pajak Provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak Kabupaten/Kota, Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Penerangan Jalan, Parkir dan lain-lain. 

(Fauzan:2012) 

Pajak di kenakan kepada orang pribadi atau badan yang 

memiliki penghasilan dan di kenakan atas setiap transaksi penjualan 

tidak terkecuali transaksi jual beli tanah atau transaksi pengalihan hak 

yang mengakibatkan di perolehnya hak atas tanah dan bangunan yang 

biasa di sebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah 

pajak yang di kenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Sesuai dengan Undang – undang No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB 

yang telah di ubah  dengan Undang- undang No 20 Tahun 2000 

menjelaskan bahwa BPHTB tergolong sebagai pajak pusat di mana 

penerimanya akan di katagorikan sebagai dana bagi hasil.  

Adapun Penerimaan Negara dari BPHTB adalah di bagi dengan 

imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah 

daerah. Dari 80% untuk daerah akan di bagi lagi menjadi 16% untuk 

daerah provinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk daerah 

Kabupaten/kota penghasil. 
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Namun dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB resmi 

dijadikan sebagai pajak daerah. Masa transisi pengalihan BPHTB 

ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 28 

tahun 2009 tersebut dan mulai efektif menjadi pajak daerah pada 

tanggal 1 Januari 2011. Dimana dengan adanya pengalihan tersebut, 

BPHTB dipercaya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang 

memiliki potensi sangat besar. 

 Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, 

mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan 

pemanfaatan pendapatan BPHTB. Tugas dan tanggung jawab daerah 

dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan 

dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan 

BPHTB.  

Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). 

Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan 

penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu. 

Adapun tujuan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah sesuai 

dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :  

a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.  
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b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan 

pungutan baru (menambah jenis daerah dan retribusi daerah).  

c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.  

d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak   

daerah.  

e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan 

pengaturan pada daerah. 

Mekanisme pelunasan BPHTB dapat d uraikan sebagi berikut : 

Contoh penjual dan pembeli sudah menyepakati harga jual beli rumah, 

mendatangi Notaris/PPAT untuk di buatkan akta jual beli. Pada 

umumnya, penjual dan pembeli kurang memahami aturan BPHTB, 

sehingga mereka datang ke Notaris/PPAT tanpa membawa SSB. 

Akibatnya, Notaris/PPAT tidak bersedia menandatangani akta jual 

beli. Tindakan Notaris sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU BPHTB 

yamg menentukan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat 

menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada 

saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat 

Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

Bisa di simpulkan dengan contoh di atas ketika ada transaksi 

jual beli tanah masyarakat kebingungan dengan prosedur yang harus 

di tempuh, sedikitnya informasi dan kurangnya sosialisasi terkait 

dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di setiap 



5 
 

 
 

melakukan transaksi jual beli tanah, oleh karena itu penulis tertarik 

memberikan judul penelitian ini dengan “Prosedur Pembayaran 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor 

Pertanahan Kota Sukabumi”, penelitian ini di fokuskan di kantor 

pertnahan dan masyarakat di wilayah Kota Sukabumi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Kondisi BPHTB di Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana prosedur pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan ? 

3. kendala apa saja yang di hadapi oleh wajib pajak saat membanyar bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari laporan tugas akhir ini adalah untuk 

mengumpulkan data serta menganalisis data atas Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, yang 

hasilnya untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan perkuliahan 

diploma 3 perpajakan di program studi DIII Perpajakan Fakultas 

Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). 
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Tujuan dari Laporan ini adalah: 

1. Untuk menimbulkan optimalisasi pembayaran bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) di kantor pertanahan  kota Sukabumi ? 

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi wajib pajak dalam 

melaksanakan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan khususnya di wilyah kota sukabumi ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat 

memperoleh pengalaman kerja,serta menambah wawasan lebih 

luas,khususnya dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB). 

2. Bagi Kantor Pertanahan Kota Sukabumi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dalam mencapai suatu pencapaian kerja yang optimal dalam 

penerapan kinerja Badan Pertanahan Kota Sukabumi. 

3. Bagi masyarakat. 

Diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab 

masyarakat untuk melakukan pembayaran bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB). 
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1.5 Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk 

mendapatkan,mengumpulkan serta mendapatkan atau mencatat data, 

baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk 

keperluan menyusun suatu karya ilmiah kemudian menganalisa data 

serta factor apa yang dapat berhubungan dengan inti pokok 

permasalahan, sehingga  terdapat suatu kebenaran data yang akan 

diperoleh. 

1.5.1 Metode Yang Digunakan 

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir penelitian ini adalah deskriptif. 

Metode deskriptif menurut para ahli salah satunya adalah 

Hidayat Syah dalam bukunya Pengantar Umum metologi Penelitian 

Pendidikan Pendekatan Verivikatif penelitian deskriptif adalah “ 

Metode penelitian yang di gunakan untuk menemukan penegtahuan 

yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa 

tertentu“ 

Dengan demikian disebut penelitian deskriptif karena bertujuan 

memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Pertanahan Kota 

Sukabumi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk mendukung penelitian ini,penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1.  Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan mengajukan pertanyaan secara 

langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap 

narasumber atau sumber data.Mencatat pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber,serta mengajukan pertanyaan kepada beberapa 

pelaku kerja Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Sukabumi dan 

perwakilan masyarakat sekitar yang melakukan transaksi jual beli 

tanah. 

Di lihat dari aspek pedoman wawancara yang umumnya, 

setidaknya ada tiga jenis wawancara yang sering di pergunakan, di 

antaranya adalah wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur 

( Bebas ), dan wawancara kombinasi. 

A. Jenis jenis wawancara  

Adapun penjelasan mengenai ketiga jenis wawancara tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang di lakukan secara 

langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah 

di siapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara 

terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang di 

butuhkan. 
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2. Wawancara tidak terstuktur, yaitu wawancara yang di lakukan tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. Peniliti dapat memodifikasi 

proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel. 

3. Wawancara kombinasi yitu perpaduan antara wawancara terstruktur 

dan tida terstruktur.selain memiliki pedoman wawancara yang telah 

di buat sebelumnya, peneliti juga bebas melakukan improvisasi 

dengan menanyakan informasi lain. Wawancara jenis ini di harapkan 

dapat memberikan data yang elbih mendalam. 

2. Keputusan  

Keputusan yaitu pengumpulan data melalui beberapa teori dari 

buku-buku yang ada kaitan pembahasannya dengan masalah yang 

diteliti. Dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah buku-

buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. 

1.6  Lokasi Waktu Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini,penulisan melakukan 

penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Sukabumi yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 127 Kota 

Sukabumi 

1.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih selama tiga 

bulan dari mulai 4 Maret 2019  sampai dengan 27 Mei 2019 dengan 
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efektifitas disesuaikan dengan hari dan jam kerja instansi yang 

bersangkutan yakni pada hari Senin sampai dengan Jum’at dan mulai 

masuk pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 16:00 WIB. 

 

Tabel 1.1 

Jadwal Agenda Penelitian 

  

Uraian 

Maret April Mei Juni Juli  

Minggu Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 

                    

2 Pengajuan Judul                     

3 Pengumpulan Data                     

4 Anlisis Data                     

5 Penulisan Tugas Akhir                     

6 Revisi Tugas Akhir                     

7 Menyiapkan Draft 

Tugas Akhir 

                    

8 Sidang Tugas Akhir                     

 

 

 


