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                           BAB  IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Peranan Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan/ Bangunan (BPHTB) 

            Dalam pemungutan pajak baik besar atau kecilnya penghasilan pajak yang 

diterima, tentu akan mendapatkan pengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Di dalam PAD terdapat pembagian sumber keuangan seperti pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta 

pendapatan daerah yang sah lainnya. Masing-masing sumber pendapatan  

memiliki peranan bagi pemasukan daerah, khususnya Pajak BPHTB yang 

memiliki peran serta dalam peningkatan pendapatan daerah. Pada tabel 4.1 

dan 4.2 memaparkan besaran peran Pajak BPHTB meliputi (a). Peran Pajak 

BPHTB terhadap Pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan (b). Peran BPHTB 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar 

(APBD). 

A. Peranan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan dari sektor Pajak Daerah 

      Tabel 4.1 tentang penerimaan Pajak BPHTB terhadap pendapatan dari 

sektor Pajak Daerah. Data yang digunakan dari tahun 2013 – 2017 yaitu 

realisasi Pajak BPHTB dibandingkan dengan keseluruhan realisasi 

pendapatan dari sektor pajak daerah di Kabupaten Karanganyar. 
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Tabel 4.1 

Realisasi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Sektor Pajak Daerah (2013 – 

2017). 

No Tahun Realisasi 

BPHTB (Rp) 

Realisasi Pendapatan dari 

Sektor Pajak Daerah 

Persentase 

1 2013 14.879.207.788 77.015.249.349           19,31 

2 2014 14.667.408.503 86.152.370.887  17,02 

3 2015 20.328.841.654 106.490.028.050 19,08 

4 2016 36.714.384.348 127.624.564.710 28,76 

5 2017 48.635.412.069 150.746.368.794 32,26 

Total 135.225.254.362                  548.028.581.790  116.43 

Rata-rata 27.045.050.872                  109.605.716.358          23,286 

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten 

Karanganyar, 2018. 

 

      Pada tabel 4.1 tentang persentase realisasi Pajak BPHTB menjelaskan 

bahwa realisasi Pajak BPHTB secara keseluruhan(2013-2017) mengalami 

peningkatan. Realisasi Pajak BPHTB terbesar pada tahun 2017 dengan 

total realisasi sebesar Rp 48.635.412.069,00 dengan persentase sebesar 

32,26%. Jika rata-rata realisasi Pajak BPHTB dibandingkan dengan rata-

rata realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah, Pajak BPHTB selama 

lima tahun menyumbang dengan rata-rata sebesar 23,286%. Menyatakan 

bahwa  peranan Pajak BPHTB dari tahun 2013 – 2017 memberikan 

peranan yang tidak signifikan terhadap keseluruhan pendapatan dari sektor 

pajak daerah. 

B. Peran Pajak BPHTB terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Karanganyar 

            Tabel 4.2 membahas tentang penerimaan Pajak BPHTB terhadap 

APBD. Data yang digunakan dari tahun 2013 – 2017 yaitu realisasi Pajak 
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BPHTB dibandingkan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APDB) Kabupaten Karanganyar. 

Tabel 4.2 

Persentase BPHTB terhadap APBD Kabupaten Karanganyar 

No. Tahun Realisasi APBD Realisasi 

BPHTB 

% 

BPHTB  

1 2013 1.369.051.826.396 14.879.207.788 1,08 

2 2014 1.616.249.807.725  14.667.408.503 0,90 

3 2015 1.834.209.380.841 20.328.841.654 1,10 

4 2016 2.012.335.065.180 36.714.384.348 1,82 

5 2017 2.043.460.305.969 48.635.412.069 2,38 

Total 8.875.306.386.110 135.225.254.360 7,28 

Rata-rata 1.775.061.277.222    27.045.050.872          1,456 

Sumber Data : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten    

Karanganyar, 2018. 

 

      Tabel 4.2 persentase realisasi Pajak BPHTB terhadap realisasi APBD 

tahun 2013 - 2017 tidak berjalan signifikan. Rata-rata persentase Pajak 

BPHTB terhadap APBD selama lima tahun sebesar 1,456 %. 

              Sehingga pemerintah daerah diharapkan agar lebih mampu dalam 

mengelola pendapatan daerah agara dapat mengatur dan membiayai 

kegiatan operasional rumah tangganya sendiri sesuai dengan alokasi 

anggaran yang telah ditetapkan, serta dapat mengembangkan potensi yang 

ada di daerah kabupaten sendiri (Dheny, Kepala Sub-Bidang Pemeriksaan 

Kabupaten Karanganyar, Wawancara, 16 Oktober 2018).  

      Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub-Bidang Pemeriksaan Pajak 

(Dheny, Selasa 16 Oktober 2018). Terdapat faktor yang menyebabkan 

terjdinya peningkatan dan penurunan pada pendapatan Pajak BPHTB di 

Kabupaten Karanganyar.  
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Faktor meningkatnya pendapatan Pajak BPHTB di Kabupaten 

Karanganyar antara lain :  

1. Pada jam kantor, dilakukan pemeriksaan objek Pajak BPHTB (survei 

lapangan). Kegiatan ini rutin dilakukan oleh tim survei pada lokasi 

yang berbeda setiap harinya dengan pemeriksaaan pada berkas objek 

pajak yang tidak wajar baik luas, harga ataupun kondisi lingkungan. 

2. Pemungutan Pajak BPHTB dapat dilakukan di lapangan, agar 

mempermudah dan mengingatkan masyarakat dalam membayar 

kewajibannya sebagai warga yang taat pajak. Cara ini juga dapat 

membangun komunikasi antara pegawai pajak dengan wajib pajaknya. 

3. Memantau dan mendata ulang Wajib Pajak baru untuk penjelasan 

mengenai tata cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak 

sesuai peraturan pemerintah daerah agar terciptanya wajib pajak yang 

patuh akan pajaknya. 

4. Denda pajak yang dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang KUP Pasal 7 tentang 

Sanksi Administrasi. 

 

     Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-Bidang 

Pemeriksaan Pajak (Dheny, Selasa 16 Oktober 2018), terdapat faktor 

yang menyebabkan penurunan pada pendapatan Pajak BPHTB, yaitu : 
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1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya setelah melakukan transaksi baik dalam pembayaran 

dan pelaporan pajaknya. 

2. Kurangnya pengawasan kepada Wajib Pajak BPHTB dikarenakan 

letak objek pajak yang cukup jauh dan tim pemeriksaan yang 

terbatas. 

3. Saat pemeriksaan kantor dilakukan, Wajib Pajak BPHTB 

mengalihkan kewenangan kepada notaris terkait persyaratan, 

penghitungan bahkan penetapan nilai transaksi yang dilakukan. 

      Selain dari faktor peningkatan dan penurunan, terdapat juga kendala 

dalam peningkatan Pajak BPHTB dalam jumlah pendapatan pajak, 

terdapat pula kendala dalam meningkatan Pajak BPHTB (Dheny, Selasa 

16 Oktober 2018) , seperti  : 

1. Saat dilakukan pemeriksaan lapangan banyak Wajib Pajak BPHTB 

tidak berada di lokasi, sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan 

objek pajak di lapangan. 

2. Ketika Wajib Pajak dipanggil ke Badan Keuangan Daerah guna  

klarifikasi data, Wajib Pajak tidak menghadiri panggilan tersebut. 

3. Wajib Pajak yang tidak melaporkan nominal harga transaksi dengan 

jujur. 

4. Terdapat transaksi bawah tangan yang dilakukan antara penjual dan 

pembeli, sehingga tidak terdata oleh pihak pajak. Dan data transaksi 
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antara penjual dan pembeli berdasarkan selembar kwitansi sehingga 

sulit mengumpulkan bukti yang cukup. 

 

Untuk pembangunan dan peningkatan Kabupaten Karanganyar harus 

bersumber dari pendapatan baik besar atau kecilnya pengaruh dari 

penerimaan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah karena merupakan kewajiban dan 

kewenangan dari pemerintah setempat seperti yang diatur dalam  Undang 

– Undang Nomor 34 tahun 2000 (Dheny, Kepala Sub Bidang 

Pemeriksaan Kabupaten Karanganyar, Wawancara, 16 Oktober 2018). 

 

 

 

4.2 Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB Lima Tahun Ke Depan 

      Proyeksi penerimaan pajak merupakan prediksi atau gambaran untuk 

target pajak yang akan diterima di tahun berikutnya. Olehsebab itu 

masyarakat ataupun pihak fiskus harus mengetahui tata cara perhitungan agar 

dapat memperkirakan dengan benar. Penerimaan Pajak BPHTB bersumber 

dari berbagai jenis transaksi antara lain, jual beli, hibah, waris, tukar menukar 

dan sebagainya. Pada kasus I dan II berikut akan memaparkan contoh 

perhitungan Pajak BPHTB dengan menggunakan rumus berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010. 
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Kasus I Perhitungan Pajak BPHTB (Jual-beli) 

      Seorang wajib pajak pada tahun 2018 menjual tanah di Kabupaten 

Karanganyar. Tanah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 m 

x 30 m. Diatas tanah terdapat bangunan dengan ukuran 15 m x 15 m. Harga 

tanah di wilayah tersebut Rp 2.000.000,00/m², sedangkan bangunan dengan 

harga Rp 5.000.000,00/m². Maka Pajak BPHTB yang harus dibayar pembeli 

dan penjual adalah sebagai berikut : 

Diketahui : Luas tanah         = 15 m x 30 m = 450 m². 

                   Luas bangunan  = 15 m x 15 m = 225 m². 

                   Harga tanah  Rp 2.000.000,00/m². 

    Harga bangunan  Rp 5.000.000,00/m². 

               NPOPTKP Kabupaten atas jual beli Rp 60.000.000,00. 

Ditanya    : a. Berapa Pajak BPHTB yang harus dibayar pembeli tahun 2018 ? 

  b. Berapa Pajak BPHTB yang harus dibayar penjual tahun 2018 ? 

Dijawab   :  

NPOP Tanah = Luas tanah x Harga tanah 

     = 450m² x Rp 2.000.000,00  

     = Rp 900.000.000,00. 

NPOP Bangunan = Luas bangunan x Harga bangunan 

           =  225m² x Rp 5.000.000,00   

           =  Rp 1.125.000.000,00. 
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NPOP Gabungan = NPOP Tanah + NPOP Bangunan 

                             = Rp 900.000.000,00 + Rp 1.125.000.000,00 

                             = Rp 2.025.000.000,00. 

NPOPKP  = NPOP Gabungan – NPOPTKP 

              = Rp 2.025.000.000,00 – Rp 60.000.000,00 

                  = Rp 1.965.000.000,00 

 

a. Pajak BPHTB terutang = 5% x Rp 1.965.000.00 = Rp 98.250.000,00 

Jadi Pajak BPHTB yang harus dibayar pembeli pada tahun 2018 sebesar 

Rp 98.250.000,00.  

b. NPOP Gabungan = Rp 2.025.000.000,00 

NPOPTKP di Kabupaten Karanganyar = Rp 60.000.000,00 

Pajak BPHTB terutang = PPh 4 (2) atas tanah/bangunan x NPOP 

      = 5 % x Rp 2.025.000.000,00 

                 = Rp 101.250.000,00 

Jadi Pajak BPHTB yang harus dibayar penjual pada tahun 2018 sebesar  

Rp 101.250.000,00. 
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Kasus II Perhitungan Pajak BPHTB (Hibah/Waris) 

      Seorang kakek baru saja meninggal dunia dan ditemukan surat wasiat 

yang berisi warisan berupa tanah kosong atau lahan kosong, di dalam surat 

tersebut yang menjadi ahli waris adalah anaknya. Tanah tersebut seluas   

1.500 m² dengan harga Rp 1.000.000,00/m². dengan segera anaknya selaku 

ahli waris melaukan balik nama dan mengurus pajaknya. Berapakah Pajak 

BPHTB dari tanah tersebut ? 

Diketahui : Luas Tanah = 1.500 m². 

                   Harga Tanah = Rp 1.000.000,00/m². 

                   NPOPTKP atas waris = Rp 300.000.000,00. 

Ditanya   : Berapa Pajak BPHTB yang harus dibayarkan anaknya ? 

Dijawab   : NPOP Tanah = Luas tanah x Harga tanah 

   = 1.500 m²   x Rp 1.000.000,00  

                    = Rp 1.500.000.000,00 

                        Pajak BPHTB atas waris : 

                        NPOP – NPOPTKP = Rp 1.500.000.000,00 – Rp300.000.000,00  

                            = Rp 1.200.000.000,00 

                        Pajak BPHTB atas waris = 5% x 50% x Rp 1.200.000.000,00 

        = Rp 30.000.000,00. 

Jadi Pajak BPHTB yang harus dibayar anaknya sebesar Rp 30.000.000,00. 

Jika Pajak BPHTB sudah ditentukan sesuai aturan yang berlaku, maka wajib 

pajak sebaiknya segera melakukan pembayaran dan pelaporan di tempat yang 

sudah ditentukan atau sesuai dengan kerjasama pemerintah. 
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      Dengan pembayaran yang dilakukan maka akan menjadi sumber 

pemasukan bagi pajak daerah kabupaten/kota dan dapat berperan dalam 

pembangunan daerah. Olehkarena itu perlu disusun suatu perencaan target  

pajak yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga mampu menghasilkan 

angka penargetan yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan di daerah. Untuk 

menghitung proyeksi dapat menggunakan rumus yang dianjurkan oleh Komalig, 

2014. 

Tabel 4.3 

Rata-Rata Pertumbuhan Pajak BPHTB Tahun 2013 – 2017 

Tahun Realisasi Pajak 

BPHTB 

Pertumbuhan % Keterangan 

2012 13.338.474.762 - - - 

2013 14.879.207.788 1.540.733.020 11,55 Naik 

2014 14.667.408.503    (211.799.280) ( 1,42 ) Turun 

2015 20.328.841.654 5.661.433.150 38,59 Naik 

2016 36.714.384.348 16.385.542.694 80,60 Naik 

2017 48.635.412.069 11.921.027.721 32,46 Turun 

Total 35.296.937.305     161,78  

Rata-rata    7.059.387.461     32,356 

               Sumber Data : Olah Data, 2018. 

 

      Tabel 4.3 diketahui rata-rata pertumbuhan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp 

7.059.387.460,00 dengan rata-rata persentase 32,356 %. Rata-rata persentase ini 

(32,356 %) akan dijadikan sebagai dasar perhitungan proyeksi Pajak BPHTB 

untuk lima tahun ke depan dengan syarat kondisi diwilayah tersebut pada tahun 

sebelumnya tetap (ceteris paribus). Proyeksi Pajak BPHTB untuk lima tahun ke 

depan akan dijabarkan dalam tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB Lima Tahun ke Depan (2018 – 2022) 

Tahun (t) Tahun Sebelumnya (t-1) Perubahan Hasil Proyeksi 

2018 48.635.412.069,00 15.736.473.929,05 64.371.885.998,05 

2019 64.371.885.998,05 20.828.167.433,53 85.200.053.431,58 

2020 85.200.053.431,58 27.567.329.288,32 112.767.382.719,90 

2021 112.767.382.719,90 36.487.014.352,85 149.254.397.072,75 

2022 149.254.397.072,75 48.292.752.716,86 197.547.149.789,61 

     Sumber Data : Olah Data, 2018. 

 

      Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hasil proyeksi 

penerimaan Pajak BPHTB diprediksi untuk lima tahun ke depan mengalami 

peningkatan. Diperkirakan proyeksi untuk target penerimaan Pajak BPHTB 

tahun 2018 sebesar Rp 64.371.885.998,05 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 

48.635.412.069,00 hingga akhir tahun 2022 dengan perkiraan proyeksi untuk 

target penerimaan Pajak BPHTB sebesar Rp 197.547.149.789,61 dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 149.254.397.072,75. Target proyeksi pada tabel 4.4 

diperkirakan akan tercapai jika dengan asumsi objek pajak untuk tahun 

berikutnya akan bertambah dan terjadinya jual beli yang tinggi untuk daerah – 

daerah di kawasan strategis baik untuk kegiatan bisnis maupun hunian. 
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4.3 Strategi Pencapaian Proyeksi Pajak BPHTB Lima Tahun Ke Depan 

      Secara umum menurut pengertiannya, strategi merupakan suatu cara yang 

berdasarkan pada gagasan yang dituju dalam  jumlah waktu yang terbatas. 

Pada sub-bab ini, membahas tentang strategi atau cara yang dilakukan agar 

pencapaian penerimaan Pajak BPHTB dapat meningkat sesuai dengan 

proyeksi lima tahun ke depan. 

      Pada Bab IV bagian I telah membahas mengenai peranan Pajak BPHTB, 

dijelaskan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan penurunan dan 

peningkatan dalam pemungutan Pajak BPHTB. Berdasarkan Bab IV bagian I 

tersebut, maka disusunlah strategi yang dapat meningkatkan penerimaan 

Pajak BPHTB. Berikut strategi dan langkah – langkahnya. 

1. Strategi Antisipatif 

Strategi Antisipatif merupakan suatu strategi atau cara yang berfungsi 

untuk mengantisipasi atau berupa pencegahan agar tidak terjadinya 

kelemahan atau sebelum terjadinya sutau hal yang berakibat secara 

internal (pemerintah daerah) pada penerimaan Pajak BPHTB. Strategi 

antisipatif ini dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Menetapkan aturan yang berlaku dalam prosedur penghitungan, 

pembayaran dan pelaporan atas Pajak BPHTB. 

b. Menyebarkan informasi berupa penyuluhan terkait peraturan atau 

dasar hukum tentang perpajakan khususnya Pajak BPHTB kepada 

masyarakat agar memiliki pemahaman pentingnya pajak untuk 

pembangunan daerah. 
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c. Memperbanyak jumlah pegawai untuk melakukan survei objek Pajak 

BPHTB ke daerah – daerah serta dapat meningkatkan kemampuan 

pegawai pajak untuk melakukan pekerjaanya masing-masing. 

2. Strategi Preventif 

Strategi Preventif merupakan suatu strategi atau cara yang digunakan agar 

dapat mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang berdampak buruk 

dalam penerimaan Pajak BPHTB. Strategi preventif ini dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut : 

a. Melakukan kerjasama dengan aparat daerah ; Camat / Lurah. 

b. Melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) 

dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

c. Melakukan pendataan ulang terkait jumlah objek dan subjek pajak. 

d. Memberikan aturan yang baku bagi notaris dalam mengurus berkas 

wajib pajak. 

 

3. Strategi Represif 

Strategi Represif merupakan suatu strategi atau cara dengan 

menggunakan bantuan pihak berwajib agar dapat mengurangi atau 

menangani tindakan berupa pelanggaran yang terjadi. Strategi represif ini 

dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Menetapkan atau mempertegas kembali aturan dan sanksi bagi wajib 

pajak berupa teguran oleh pegawai pajak ataupun tertulis dalam 

Undang-Undang. 
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b. Menetapkan penegasan aturan bagi pegawai pajak guna meningkatan 

pelayanan terhadap wajib pajak. 

c. Melakukan sistem komputerisasi dengan cara saat membayar pajak, 

wajib pajak melakukan dengan sistem online sehingga wajib pajak 

membayar dengan nominal tertulis, dan tidak terjadi kasus bawah 

tangan antara wajib pajak dengan pegawai pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


