
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah mempunyai arti yang penting di dalam kehidupan manusia, manusia dalam hidupnya 

selalu melakukan aktivitas diatas tanah, bahkan pada saat meninggal dunia, manusia behubungan 

dengan tanah. Manusia membangun berbagai bangunan, baik itu yang produktif maupun tidak 

produktif, itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Kebutuhan tanah yang semakin meningkat tidak diiringi meningkatnya jumlah tanah, maka 

pemanfaatan dan pembagiannya perlu diatur. Pengaturan tersebut digunakan agar masyarakat 

dapat memperoleh manfaat tanah dengan baik. Semakin populasi manusia yang tidak ditambahnya 

luas tanah yang ada dibumi ini serta kehidupan ekonomi masyarakat yang membuat nilainya 

semakin meningkat dari waktu ke waktu karena tanah bukan merupakan sumber daya yang dapat 

diperbaharui dengan mudah. 

Sesuai dengan pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”, maka Negara mengatur tentang peruntukannya bagi rakyat agar dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memilikit fungsi sosial, disamping 

memenuhi kebutuhan manusia untuk papan dan berbagai aktivitas lainnya, juga merupakan alat 

investasi yang sangat menguntungkan karena nilainya yang selalu meningkat. Oleh karena itu 

setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sudah sewajarnya jika menyerahkan 

sebagian nilai ekonomisnya yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak. 



 

 

Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan di segala bidang 

menuju masyarakat adil dan makmur, pendapatan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan Negara yang sangat vital. Penerimanaan perpajakan mempunyai peranan yang 

strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama (potencial coast) disamping 

penerimaan dari minyak bumi gas alam dalam Negara untuk menopang pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Negara menguasai tanah dalam hal ini bukan negara memiliki tanah yang ada diwilayah 

Republik Indonesia namun wajib mengatur peruntukannya bagi masyarakat. Pemerintah dalam 

rangka menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hakikatnya 

mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu: 

1. Fungsi Alokasi, meliputi : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa 

pelayanan masyarakat. 

2. Fungsi distribusi, meliputi : pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan 

pembangunan. 

3. Fungsi stabilitas, meliputi : pertahanan, keamanan,ekonomi dan moneter. 

Fungsi distribusi dan stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah Daerah karena daerah 

pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan masyarakat. 

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintahan berupaya menggali potensi 

pajak. Salah satunya diwujudkan dengan cara mencari dan menerapkan jenis pajak yang sesuai 

dengan kondisi bangsa Indonesia. Jenis pajak yang baru adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Pembangunan (BPTHB) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1998. Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebenarnya merupakan jenis pajak lama yang pernah dipungut 



 

 

pada masa pemerintahan penjajah, tetapi seiring dengan berlakunya Undang-undang Pokok 

Agraria, sekarang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di berlakukan 

kembali karena sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia dewasa ini. Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dalam 

penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) disebutkan bahwa, Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, disamping untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu papan dan 

lahan usaha juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Undang-Undang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kemudian diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 

tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun demikian 

seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya Pajak PBB, maka Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak yang 

dihidupkan kembali dalam hal balik nama atas kepemilikan tanah dan pembangunan (Ordonansi 

Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291) yang dipungut atas setiap perjanjian pemindahan 

hak atas harta tetap yang ada diwilayah Indonesia, termasuk peralihan atas harta tetap yang ada 

diwilayah Indonesia termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh orang-

orang yang bertempat tinggal trakhir di Indonesia. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) merupakan penggati Bea Balik Nama atas Harta Tetap berupa hak atas tanah 

yang pernah ada pada masa penjajah Belanda dan tidak dipungut lagi sejak diundangkannya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dengan melihat kondisi 



 

 

masyarakat dan perekonomian Nasional, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memandang perlu diadakan pungutan pajak atas  Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hasil penerimaan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penerimaan negara yang 

sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah 

guna membiayai Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah. 

Penerimaan negara dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi 

dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh 

persen) untuk daerah (Pasal 2 Ayat 2 Nomor 3). Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) ini diarahkan untuk pembangunan daerah khususnya untuk 

perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada 

Kabupaten/Kota.  

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Kota Bandung pada Tahun 2012-2016 

Sumber : Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bandung 

Tahun Target Realisasi Capaian Min Max Keterangan 

2012 335.000.000.000 398.574.514.052 118,98% 95% 100% Tercapai 

2013 350.000.000.000 415.761.410.854 104,31% 95% 100% Tercapai 

2014 428.150.000.000 418.786.427.368 97,81% 95% 100% Tercapai 

2015 428.150.000.000 399.885.860.295 93,40% 95% 100% Tidak Tercapai 

2016 660.000.000.000 440.329.093.979 66,72% 95% 100% Tidak Tercapai 



 

 

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bandung 

berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2012 target sebesar 335.000.000.000 dan terealisasi sebesar 

398.574.514.052 atau terealisasi sebesar 118,98%. Pada tahun 2013 juga realisasi melebihi target 

dengan nilai sebesar 350.000.000.000 dan terealisasi sebesar 415.761.410.854  atau sekitar 

104,31%. Tetapi pada tahun 2014 realisasi belum mencapai target maksimal dengan target sebesar 

428.150.000.000 tetapi hanya terealisasi sebesar 418.786.427.368 atau hanya sekitar 97,81% dari 

jumlah target. Sedangkan pada tahun 2015 target sebesar 428.150.000.000 hanya terealisasi 

399.885.860.295 atau sekitar 93,40% dari jumlah target. Realisasi pada tahun 2015 juga 

mengalami penurunan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 418.786.427.368 tetapi pada 2015 hanya 

sebesar 399.885.860.295. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) jauh tidak mencapai target maksimal bahkan minimal dengan nilai 

target sebesar 660.000.000.000 tetapi hanya terealisasi sebesar 440.329.093.979 atau sekitar 

66,72% dari jumlah target.  

Adapun yang menjadi alasan dari tidak tercapainya target pendapatan Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2014 yaitu adanya kemungkinan penurunan 

minat investasi sektor properti, kemudian pada tahun 2015 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional 

properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya sehingga informasi 

yang masuk kepada BPPD hanya sebatas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan harga 

transaksi tersebut tidak bisa diketahui oleh BPPD yang ujung-ujungnya Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada BPPD bisa 

dimanipulasi sehingga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah diuntungkan oleh 



 

 

kondisi tersebut, harga transaksi hanya berdasarkan pelaporan dari pihak Notaris, Pejabat Pembuat 

Akta Tanah atau BPN, harga jual beli selama ini hanya berdasarkan pada harga NJOP tidak 

berdasarkan pada harga NOP, dan pada tahun 2016 yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak 

terhadap dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan 

Laporan Kinerja oleh Badan Pengelolaan pendapatan Daerah pada Tahun 2012 total penerimaan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bandung sebesar Rp.398.574.514.052,- 

untuk Tahun 2013 sebesar Rp.415.761.410.854,- dan untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 

418.786.427.368,-. 

Berdasarkan data tersebut penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) di Kota Bandung masih belum stabil, ini terlihat dari realisasi penerimaan Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih jauh dari realisasi rencana yang 

dianggarkan. Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

adalah nilai harga tertinggi dari nilai transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) namun pada 

kenyataan tidak begitu. Dalam praktek yang dipakai sebagai perhitungan adalah nilai terendah, 

banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada berkurangnya 

pemasukan Negara dari segi pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung Tahun 

2012-2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dipaparkan dan diperoleh gambaran yang 

menunjukkan bahwa : 



 

 

1. Pada tahun 2014 hingga 2016 penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) tidak mencapai target yang telah ditentukan. 

2. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun 2012 hingga 2016 

selalu mengalami penurunan capaian target yang telah ditentukan. 

3. Pada tahun 2015 mengalami penurunan realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun sebelumnya. 

4. Adanya penurunan minat investasi sektor properti. 

5. Harga transaksi hanya berdasarkan dari pelaporan pihak notaris, pejabat pembuat akta 

tanah dan Badan Pertanahan Nasional sehingga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

tidak mngetahui harga asli transaksi yang sesungguhnya. 

6. Nilai jual selama ini hanya berdasarkan pada harga keinginan pemilik properti dan tidak 

berdasarkan harga Nilai Objek Pajak yang telah diprediksi oleh Badan Pengeolaan 

Pendapatan Daerah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti maupun 

sebagai batasan penelitian diantaranya: 

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota 

Bandung tahun 2012 - 2016? 

2. Bagaimana hambatan Pelaksanaan Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Bandung tahun 2012 - 2016? 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Bandung tahun 2012 - 2016. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan di Kota Bandung tahun 2012 - 2016. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis, sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori tentang ilmu tentang 

pengelolaan keuangan negara khususnya mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari 

jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini diarapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai kompetensi sdm  serta pengaruhnya terhadap Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan di Kota Bandung. 



 

 

c. Untuk pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah dalam penelitian ini. 

F. Kerangka Pemikiran 

Administrasi Keuangan yang dikemukakan oleh Mamesah (1995:14) adalah rangkaian 

kegiatan dalam mengelola keuangan secara tartib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasil guna 

mengelola keuangan tersebut mengikuti penerimaan-penerimaan dan sumber-sumber serta 

pembiayaan-pembiayaannya. 

Administrasi Keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan 

penggunaan biaya yan diperuntukkan sebagai pengelolaan kegiatan secara efektif dan efisien 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dan administrasi keuangan merupakan suatu 

kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintah daerag berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi 

yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian didaerah yang pada 

akhirnya meningkatkan perekonomian Nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan 

dalam Undang-undang Nomor. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup 



 

 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara 

proporsional, adil, demokratis, dan transparan. 

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntuan utama yang 

tidak dapat dielakan lagi.  Kesiapan sumber daya pun harus dpat diatasi, mengingat kewenangan 

yang tekah diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintaha daerah masing-masing. 

Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola 

segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan 

pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonmi daerah direalisasikan. 

Menurut Soemitro dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus” mengemukakan bahwa pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk 

kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan 

merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, 

bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk 

melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak 

dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk 

kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul 

tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk 

kepentingan umum bukan individual. 
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Efektivitas dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihitung 

berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB)  dengan besarnya target yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 

 

 

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut 

: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

  Efektivitas 

 

 

              

   

Sumber : Richard. M. Steers (1985) Efektivitas Oganisasi Perusahaan 



 

 

G.   Proposisi Kualitatif 

 Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung Tahun 2012-

2016 akan baik jika memenuhi faktor-faktor berikut ini yaitu: 1) Karakteristik Organisasi, 2) 

Karakteristik Pekerja, 3) Karakteristik Lingkungan, 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen. 

 


