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ABSTRAK

FITRAH AULIA SYAM,  “Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten
Gowa”.  Pembimbing  Indrawan Azis.  Judul  skripsi  ini  telah  didiskusikan  pada
tanggal 15 September 2018 dan telah disetujui untuk dilakukan penelitian pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan merupakan  pajak  yang
sangat  penting  dalam  peningkatan  daerah.  Sehingga  sektor  pajak  BPHTB  ini
dapat menjadi gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas
dan  kontribusi jumlah  penerimaan  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan (BPHTB) Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dengan
mengumpulkan  data  dari  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  pada  4  tahun  terakhir,
kemudian setelah itu akan ditemukan kesimpulan.

Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan BPHTB
terhadap PAD kabupaten Gowa tahun 2014-2017 masih dalam kategori “sedang”
akan  tetapi  evektivitas  BPHTB  kabupaten  Gowa  dari  tahun  ke  tahun  terus
mengalami  peningkatan.  Dalam hal  ini,  maka  kabupaten  Gowa  telah  berhasil
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari segi BPHTB.

Kata kunci : BPHTB, PAD.
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ABSTRACT

FITRAH AULIA  SYAM,  "Analysis of  the Receipts of  the  Land and Building
Title Transfer Duty for  District Own Source Revenue in Gowa District". Consul

by Indrawan Azis. The title of the research was discussed on 15th of September,
2018 and received in order to conduct the research in  the Regional Revenue
Agency of Gowa Regent’s Office.

Receipts of the Land and Building Title Transfer Duty is a very important
tax in increasing the area. So that the  Receipts of the  Land and Building Title
Transfer Duty tax sector can become a carriage in increasing the economic pace
of an area. The main objective of this research is to find out the extent to which
the  effectiveness  and contribution  of  the  amount  of  Receipts  of  the  Land and
Building  Title  Transfer  Duty  tax for  District  Own  Source  Revenue  in  Gowa
District.

This research uses quantitative descriptive analysis method. By collecting
data from District Own Source Revenue and the Fees for Acquisition of Land and
Building Title Transfer Duty in the last 4 years, then conclusions will  then be
found.

The research result indicate that contribution of Receipts of the Land and
Building Title Transfer Duty  for  District Own Source Revenue in Gowa District
from  2014  to  2017  still  in  the  "moderate"  category  however  effectiveness  of
Receipts  of  the  Land and Building Title  Transfer  Duty from year  to  year  has
increased. in this case, then Gowa District has succeeded to optimizing regional
tax revenues in terms of the Land and Building Title Transfer Duty.

Keywords: Land and Building Title Transfer Duty, District Own Source 
Revenue.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan sehari-hari setiap orang memerlukan kebutuhan  hidup

yang  berbeda-beda.  Maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut   setiap

orang harus  memiliki  penghasilan  agar  dapat  memenuhi  dan  membiayai

kebutuhan hidupnya. Negara tidak jauh berbeda dengan keadaan diatas, dimana

negara  juga  memiliki  kebutuhan  serta  memerlukan  kebutuhan  itu  untuk

membiayai semua pembangunan sarana dan prasarana untuk  kepentingan warga

masyarakatnya.

Sebagai  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  negara  melalui

pemerintah  sebagai  penyelenggara  pemerintah  harus  memperoleh  kebutuhan

tersebut.  Dengan itu pemerintah harus lebih giat  lagi  menggali  potensi sumber

daya manusia. 

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah terhadap

negara guna pelaksanaan pembangunan nasional.  Pajak merupakan iuran kepada

kas negara berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk   membayar pengeluaran

umum.

Dengan diberlakukannya  secara  resmi  era  otonomi  daerah  di  Indonesia

mengharuskan  setiap  daerah  yang  ada  di  negara  Indonesia  untuk  lebih  dalam

menggali,  mengkreasikan dan memanfaatkan apa - apa saja yang dimiliki   oleh
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daerahnya  agar  menghasilkan  sumber  penerimaan daerahnya  sendiri. Dimana

nantinya sumber penerimaan itu akan mampu untuk membiayai  pengeluaran dan

belanja  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menyelengarakan   pembangunan  di

daerahnya  masing-masing.  Dan  sumber  pendapatan  atau  penerimaan  tersebut

salah satunya yaitu bersumber dari pajak  daerah.

Tanah  yang sebagai bagian dari  bumi  merupakan  karunia  Allah  SWT

memiliki fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk papan lahan usaha

bawahan alat  investasi  yang  menguntungkan.  Sesuai  dengan  Undang Undang

Dasar  1945 disebutkan bahwa bumi,  air,  dan kekayaan  alam yang  terkandung

didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar  -  besarnya

kemakmuran  rakyat.  Disamping  tanah,  bangunan  juga  membeikan  manfaat

ekonomi  yang  sama  bagi  pemiliknya.  Oleh  karena  itu,  bagi  mereka   yang

memperoleh hak atas tanah dan bangunan dianggap wajar apabila memberikan

kepada negara melalui pembayaran pajak dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Lahirnya  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah

Retribusi  Daerah  telah  mengubah  sistem pengelolaan  Bea Perolehan  Hak atas

Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yang  awalnya  merupakan  pajak  pusat  kini

menjadi pajak daerah. Terhitung 1 januari 2001 pengelolaan BPHTB diserahkan

dan menjadi wewenang sepenuhnya masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena

itu, BPHTB menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah  (PAD) dan bertujuan meningkatkan  local  taxing  power  kabupaten  dan

kota.
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan merupakan salah satu bagian

dari jenis pajak daerah. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak

atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan bangunan

disini  adalah  segala  kejadian  atau  perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang

mengakibatan diperolehnya atau dimilikinya  hak atas tanah dan bangunan oleh

perseorangan pribadi atau badan.  Objek pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas

tanah dan bangunan sedangkan yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang

pribadi atau badan yang mempunyai atau memproleh hak atas tanah dan bangunan

itu sendiri. 

Selama  ini  kabupaten  Gowa merupakan  salah  satu  kabupaten  yang

berkembang  dalam  meningkatkan  sarana  pembangunan  dan  disamping  untuk

menunjang  pembangunan  kabupaten  Gowa juga  banyak  membutuhkan  banyak

dana dalam membiayai  pengeluaran daerah. Banyak sudah cara yang dilakukan

pemerintah  untuk  menggali  sumber  penerimaan  di  kabupaten Gowa.  Salah

satunya dengan diadakannya pajak BPHTB. Pajak BPHTB ini merupakan pajak

yang sangat penting dalam peningkatan daerah kabupaten Gowa. Sehingga sektor

pajak  BPHTB  ini  dapat  menjadi  gerbong  dalam  meningkatkan  lajunya

perekonomian suatu daerah di kabupaten Gowa, namun harapan itu tidak berjalan

dengan  kesadaran  masyarakat  dalam  menunaikan  kewajiban  membayar  pajak.

Sehubung dengan adanya pajak BPHTB ini akan adanya masukan penerimaan di

dalam daerah kabupaten Gowa. 

Penerimaan  BPHTB terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Gowa

dilihat dari tahun ketahun mengalami  fluktuatif, dari data kontribusi penerimaan
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BPHTB terhadap  PAD Kabupaten Gowa diketahui  pada tahun 2014 mencapai

persentase sebesar 22,00%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar

24,03%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22,50%, dan pada

tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 21,89%. Rata-rata kontribusi

BPHTB terhadap  PAD  Kabupaten  Gowa  masih  dalam  kriteria  sedang,  angka

tersebut  mash  bisa  ditingkatkan  dengan  melakukan  beberapa  upaya  seperti

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Pengembangan  potensi  BPHTB di  kabupaten  Gowa masih  terbuka  lebar

terlihat dari penerimaan pajaknya selama empat tahun yaitu tahun 2014 hingga

2017 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, penerimaannya selalu melampaui

target yang ditetapkan pemerintah.  Akan tetapi,  terjadi penurunan pertumbuhan

penerimaan di tahun 2014 karena tidak tercapainya realisasi dari target yang telah

ditetapkan.

Kontradiksi  antara peningkatan  penerimaan BPHTB dengan pertumbuhan

penerimaan dan kontribusinya menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya

belum optimal.  Sedangkan jika dilihat  dari  target  dan realisasinya,  penerimaan

BPHTB selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukan

bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi

riil yang ada.

Bedasarkan  Latar  Belakang  masalah  di atas  penulis  tertarik  dengan

mengangkat judul  ”Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  telah  dikemukaan  di atas  maka

penulis  merumuskan permasalah  sebagai  berikut  :  “Bagaimana  Efektivitas  dan

Kontribusi  Jumlah  Penerimaan  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan

Bangunan) Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Gowa?”

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dan  kontribusi  jumlah

penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.1 Bagi Peneliti
Dapat  memberikan  wawasan,  pengetahuan,  serta  gambaran  yang  jelas

mengenai  Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Gowa merupakan  persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 jurusan Akuntansi konsentrasi Korporasi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.
1.2 Bagi Pembaca  

Dapat  memberikan  tambahan  pengetahuan  dan  dapat  menjadi  bahan

referensi,  khususnya  untuk  mengkaji  topik-topik  yang  berkaitan  dengan

Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  Bagi

Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1.3 Bagi Perusahaan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan dalam penelitian

ini yaitu: 
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1. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor  Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten  Gowa dalam  memajukan  dan  meningkatkan  pendapatan

Daerah.

2. Menjadi  sumber  bagi  seluruh  pegawai  Badan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Gowa untuk menambah pemahaman di bidang informasi pajak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak
Definisi 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.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH.,  pajak  adalah  iuran  rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018:3)
Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksa  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada

penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkan  secara  umum,  tanpa  adanya

kontraprestasi  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup  pengeluaran-

pengeluaran umum. (Dr.N.J.Feldmann)
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulakan  bahwa pajak  memiliki  unsur-

unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan  undang-undang.  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
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3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontrapretasi  dari  negara  yang  secara  langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk

membayar pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

b. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah  untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.
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2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo  (2018:7-8)  pengelompokan  pajak  terbagi  menjadi  3,  antara

lain:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung,  yaitu  pajak yang dipikul  sendiri  oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada

subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh:  Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang

Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  yang

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Bea Materai.
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b. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota.  Contoh:  PBB,  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,

Pajak  Hiburan,   Pajak  Reklame,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan

Bantuan,  Bea  Perolehan Hak atas  Tanah dan Bangunan,  dan Pajak

Penerangan Jalan,.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo   (2018:9)   menyatakan   agar   pemungutan   pajak   tidak

menimbulkan   hambatan   atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1.  Pemungutan pajak harus adil (syarat keadlian) 

2.  Pemugutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

3.  Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

2.2 Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  informasi  yang

memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak

yang  memiliki  kepentingan  (stakeholders)  terhadap  hasil  kinerja  dan  kondisi

keuangan perusahaan.
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Pemerintah  (selaku  pemakai  eksternal),  khususnya  Direktorat  Jenderal

Pajak  membutuhkan  informasi  akuntansi  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar

dalam  penetapan  besarnya  pajak  terutang.  Meskipun  demikian,  informasi

akuntansi  ini  masih  perlu  disesuaikan  dengan  ketentuan  perundang-undangan

perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  diperlukan  adanya  akuntansi  khusus  yang

mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut.  Akuntansi  khusus yang

dimaksud adalah akuntansi pajak.

Dalam  perpajakan  menggunakan  istilah  pembukuan/pencatatan,  bukan

istilah  akuntansi  sebagaimana  dalam  akuntansi  komersial.  Istilah

pembukuan/pencatatan dalam perpajakan ini memiliki lingkup yang lebih sempit

dibandingkan  dengan  istilah  akuntansi  dalam  akuntansi  komersial.  Akuntansi

pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-

undang  perpajakan,  yang  dipengaruhi  oleh  fungsi  perpajakan  terkait  dengan

implementasi  kebijakan  pemerintah.  Prinsip  dasar  akuntansi  komersial  bersifat

netral (tidak memihak) sehingga dapat digunakan atau berlaku juga bagi akuntansi

pajak. Dengan merujuk penjelasan pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan,

kewajiban pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim

dipakai  di  Indonesia  yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan,  kecuali  perundang-

undangan  perpajakan  menentukan  lain.  Untuk  keperluan  pelaporan  dan

pembayaran pajak, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial

dengan ketentuan perpajakan maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas

untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian yang material bagi Wajib Pajak.

Hery (2014:1).
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Waluyo  (2012:35)  menyatakan  akuntasi  pajak  (tax  accounting),

menjelaskan  bahwa  dalam  menetapkan  besarnya  pajak  terutang  tetap

mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam

ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  terdapat  aturan-aturan  khusus  yang

berkaitan  dengan  akuntansi,  yaitu  masalah  konsep  transaksi  dan  peristiwa

keuangan,  metode  pengukurannya,  serta  pelaporannya  yang  ditetapkan  dengan

undang- undang.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar  hukum  pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  kepada  daerah,  yang  dapat

dipaksakan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  dan  digunakan  untuk

membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Dengan

demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah

dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya  dilaksanakan

oleh  pemerintah  daerah dan hasilnya  digunakan untuk membiayai  pengeluaran

pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggara  pemerintahan  dan

pembangunan di daerahnya. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi dua

yaitu  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  diberi

kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. (Supramono, 2005:10)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,
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dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(Mardiasmo, 2018:14)

2.3.1 Jenis Pajak Daerah 

Menurut  Mardiasmo  (2018:15)  Pajak  Daerah  dibagi  menjadi  2  bagian,

yaitu:

1. Pajak Provinsi Terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok;

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
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k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.2 Karakteristik Pajak Daerah 

Zuraida (2014:31) mengatakan karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai

berikut: 

1. Dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  kekuatan  peraturan

perundang-undangan.

2. Pemungutan   tersebut   dilakukan  dalam  hal   terdapat   keadaan  atau

peristiwa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan dapat dikenakan

Pajak Daerah.

3. Dapat  dipaksakan pemungutannya,  apabila  wajib pajak tidak  memenuhi

kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi

maupun pidana.

4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan

imbalan atau jasa secara langsung. 

5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. 

6. Digunakan untuk keperluaan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. 

2.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah

dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan

peraturan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

meliputi:
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1. Hasil pajak daerah;

2. Hasil Retribusi Daerah;

3. Hasil  Perusahan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolahan  kekayaan  daerah

lainnya yang dipisahkan antara lain deviden, dan penjualan saham milik

daerah serta;

4. Lain-lain hasil pendapatan asli daerah yang sah antara hasil penjualan aset

tetap daerah dan jasa giro.

2.3.4 Langkah-Langkah Meningkatkan PAD

Dalam  penelitian  Eno  Suhendi  (2012)  dikutip  bahwa,  upaya  untuk

meningkatkan pendapatan  asli  daerah (PAD) merupakan tugas  berat  yang mau

tidak  mau  harus  dilakukan oleh  setiap  daerah  setelah  berlakunya  UU tentang

otonomi daerah. Ada beberapa kebijakan umum yang bisa diterapkan di berbagai

daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

1. Memperluas basis penerimaan daerah. Untuk perluasan basis ini maka langkah

yang perlu di tempuh adalah :

a. Melakukan pendapatan wajib pajak/retribusi bari yang potensial.

b. Memperbaiki  basis  data  objek  pajak/retribusi  dengan  jalan  membentuk

team untuk memperbaharui jumlah pembayaran pajak/retribusi di daerah

masing-masing.

c. Memperbaiki penilaian kembali objek pajak.

d. Menghitung kapasitas penerimaan (potensi) setiap jenis pungutan.

e. Melakukan pelatihan terhadap staf  keuangan.
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2.  Meningkatkan  pengawasan  untuk  mengurangi  kebocoran.  Untuk  itu

diperlukan tindakan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan  mendadak  untuk  melengkapi  prosedur  pemungutan  self

assessment.

b. Memperbaiki proses pengawasan.

c. Upaya  untuk  menerapkan  sanksi  yang  berat  dan  ketat  bagi  para

penunggak.

d. Menerapkan disiplin  administrasi  bagi  staf  keuangan  yang  memberikan

kontribusi terhadap kebocoran penerimaan daerah.

e. Upaya  untuk  mengaitkan  pembayaran  pajak/retribusi  dengan  pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka

meningkatkan kesadaran membayar  pajak untuk mengurangi  penunggak

dan penghindaran pungutan.

3. Meningkatkan efisiensi administrasi untuk mengurangi berbagai pungutan. Ini

merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  meminimalkan  biaya  pemungutan.

Langkah  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  melalui  penyederhanaan

administrasi,  menghitung  tingkat  efisiensi  pemungutan  setiap  penerimaan,

mengurangi  biaya  pemungutan,  dan  menghilangkan  faktor-faktor  yang

teridentifikasi  dilapangan  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  kurang

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

2.4.1 Filosofi dan Pengertian BPHTB

Filosofi  utama  yang  melandasi  adanya  pajak  karena  peran  serta

masyarakat  dalam pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  serta

kemakmuran  rakyat  melalui  peningkatan penerimaan  Negara  dengan  cara

pengenaan pajak. Hal – hal yang membuat BPHTB dinamai bea bukannya pajak:

1. Saat pembayaran pajak terjadi lebih dahulu dari pada saat terutang.

2. Frekuensi  pembayaran  bea  terutang  dapat  dilakukan  secara  insidentil

ataupun berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu.

2.4.2 Dasar Hukum BPHTB

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan, Undang-Undang ini menggantikan Ordonansi Bea

Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan

Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaaan BPHTB

karena waris dan hibah.

4. Peraturan  Pemerintah  No.  112 Tahun  2000 tentang  Pengenaan BPHTB

karena pemberian Hak Pengelola.

5. Peraturan  Pemerintah  No.113  Tahun  2000  tentang  Penentuan Besarnya

NPOPTKP BPHTB.
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2.4.2 Definisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Siti Resmi (2007:210) Bea perolehan hak atas tanah dan banguan

(BPHTB)  adalah pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan

bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pertama kali

diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  21  tahun  1997  yang  kemudiaan diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Undang- Undang ini merupakan

landasan  hukum dalam pengenaan  pajak sehubung dengan perolehan  hak  atas

tanah dan bangunan.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini adalah:

1. Pemenuhan  kewajiban  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan

adalah berdasarkan sistem  self assesment, yaitu Wajib Pajak menghitung

dan membayar sendiri utang pajaknya.

2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Perolehan

Objek Pajak kena Pajak.

3. Agar  Pelaksanaan  undang-undang  ini  dapat  berlaku  secara  efektif  baik

kepada  Wajib  Pajak  maupun  kepada  pejabat-pejabat  umum  yang

melanggar  ketentuaan  atau  tidak  sangsi  menurut  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

4. Hasil  penerimaannya  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan

merupakan  penerimaan negara yang  sebagaian  besar  diserahkan kepada

pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  guna
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membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  dalam  rangka

memantapkan otonomi daerah.

5. Semua  pungutan  atas  perolehan  Hak atas  Tanah dan Bangunan  di  luar

ketentuan undang-undang ini tidak diperkenakan.

2.4.3 Objek Pajak BPHTB

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah

dengan undang-undang No 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah  Pajak  yang  dikenakan atas  perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan

(selanjutnya disebut dengan pajak). Dengan demikian yang menjadi objek pajak

adalah Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa:

1. Tanah termasuk tanaman diatasnya

2. Tanah dan bangunan

3. Bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/bangunan oleh orang

pribadi atau badan. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena:

a. Jual Beli

b. Tukar-menukar

c. Hibah

d. Hibah  Wasiat,  yaitu  suatu  penetapan  wasiat  yang  khusus mengenai

pemberian Hak atas Tanah dan Bangunan kepada orang pribadi atau badan
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hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal

dunia.

e. Pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum lainnya, yaitu  pengalihan

Hak  atas  Tanah  dan/Bangunan  dari orang  pribadi  atau  badan  kepada

Perseroaan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal

pada Perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian

hak  bersama  atas  tanah  dan/bangunan oleh  orang  pribadi  atau  badan

kepada sesama pemegang hak bersama.

g. Penunjukan  pembeliaan  dalam  lelang,  yaitu  penetapan pemenang  lelang

oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

h. Pelaksanaan  putusan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,

sebagai pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang  tetap,  terjadi  peralihan  hak dari  orang  pribadi  atau  badan  hukum

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam usaha atau

lebih dengan putusan hakim tersebut.

i. Pengabungan usaha, yaitu pengaabungan dari 2 (dua) badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan

melikuidasi badan usahanya lainnyan mengabung.

j. Peleburan usaha,  yaitu  pengabungan dari  2 (dua) atau lebih badan usaha

dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasikan badan-badan

usaha yang tergabung.
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k. Pemekaran  usaha,  yaitu  pemisahan  suatu  badan  usaha  menjadi  2  (dua)

badan  usaha  atau  lebih  dengan  cara  mendirikan  badan  usaha  baru  dan

mengalihkan  sebagian  aset  dan pasiva  kepada badan usaha  baru tersebut

yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha lama.

l. Hadiah, yaitu  suatu perbuatan hukum berupa penyerahan Hak atas Tanah

dan/Bangunan yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada

penerima hadiah. Akta yang dibuat berupa akta hibah.

2. Pemberian hak baru, karena:

a. Kelanjutan  pelepasan  hak,  yaitu pemberian  hak baru  karena  kelanjutan

pelepasan  hak  adalah  pemberiaan  hak  baru  kepada  orang  pribadi  atau

hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

b. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang

pribadi  atau  badan  hukum  dari  negara  menurut  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

Pengertian Hak atas Tanah adalah Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria  dan  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Termasuk  dalam

Kategori Hak atas Tanah ini:

1. Hak Milik

Hak Milik  adalah  hak turun temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat

dimiliki orang-orang pribadi atau badan hukum yang tertentu yang ditetapkan oleh

pemerintah.

2. Hak Guna Usaha
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Hak Guna Usaha adalah hak umtuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung  oleh  Negara  dalam jangka  wakru  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh

perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak Guna Bangunan

Hak  Guna  Bangunan  adalah  hak  untuk  mendirikan  dan  mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu

yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria.

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/memungut hasil dari tanah

yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang

berwenang  memberikan  atau  dalam perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang

bukan  perjanjiaan  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan  tanah,  segala

sesuatu  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

5. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas satuan yang

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi

juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya

merupakan  satu  kesatuaan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  satuan  yang

bersangkutan.
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6. Hak Pengolahan

Hak  Pengolahan  adalah  hak  menguasai  dari  Negara  yang  kewenangan

pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada  pemegang  haknya,  antara  lain,

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk

keperluaan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian–bagian dari tanah tersebut

kepada pihak ketiga dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

2.4.4 Objek Tidak dikenakan BPHTB

Siti Resmi (2007:215) mengatakan objek pajak yang tidak dikenakan bea

perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  adalah  objek  pajak  yang

diperoleh:

1. Perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perilaku timbal balik.

2. Negara untuk penyelengaraan pemerintahan dan/atau  untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum, yaitu  tanah dan bangunan yang

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (baik Pemerintah  Pusat

maupun  Pmerintah  Daerah)  dan  kegiatan  yang  semata-mata  tidak

ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah atau bangunan yang

digunakan untuk instansi pemerintah,  rumah sakit pemerintah,  dan jalan

umum.

3. Badan  atau  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan  lain  di  luar  fungsi  atau  tugas  badan  dan  perwakilan  usaha

tersebut.
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4. Orang  pribadi  atau  badan  karena  konversi  hak  perbuatan  hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama. Konversi hak adalah perubahan hak

dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria,

termasuk hak oleh pemerintah.

5. Wakaf, yaitu perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan

sebagian  dari  harta  kekayaannya  yang berupa hak milik  tanah dan/atau

bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

peribadatan atau kepentingan umum lainnya berupa imbalan apa pun.

6. Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pembeian hak

pengelolaan  pengenaan  pajaknya  diatur  tersendiri  dengan  peraturan

pemerintah.

2.4.5 Subjek Pajak BPHTB

Menurut  Mardiasmo  (2018:398)  Subjek  Pajak  BPHTB  (Bea  Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

hak  atas tanah  dan/atau  bangunan.  Subjek  pajak  yang  dikenakan  kewajiban

membayar pajak BPHTB tersebut menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

2.4.6 Tarif Pajak BPHTB

Besar  tarif  yang  ditetapkan  pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan

Bangunan sebesar 5% (Lima Persen).
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2.4.7 Dasar Pengenaan BPHTB

Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak

(NPOP). NPOP ditentukan sebesar:

1. Harga transaksi, dalam hal jual beli

2. Nilai pasar objek pajak, dalam hal:

a. Tukar-menukar

b. Hibah

c. Hibah Wasiat

d. Waris

e. Pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum lainnya

f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak

g. Peralihan  hak  karena  pelaksanaan  putusan  hakim  yang mempunyai

kekuatan hukum tetap

h. Pemberiaan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak

j. Penggabungan usaha

k. Peleburan usaha

l. Pemekaran usaha

m. Hadiah.

3. Harga  transaksi  yang  tercantum  dalam  Risalah  Lelang  dalam  hal

penunjukan pembeli dalam lelang.
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4. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila

besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 diketahui atau

NPOP lebih rendah dari pada NJOP PBB.

2.4.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

BPHTB = 5% X (NPOP – NPOPTKP) atau

BPHTB = 5% X (NJOP – NPOPTKP)

Keterangan :

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NPOPKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

Besarnya     NPOPTKP     ditetapkan     secara     regional    paling

rendah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan

hak  karena  waris,  atau  hibah  wasiat  yang  diterima  orang pribadi  yang  masih

dalam hubungan keluarga  sedarah  dalam garis keturunan lurus  satu derajat  ke

bawah dengan pemberi wasiat, termasuk istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena  Pajak ditetapkan  secara  regional  paling  rendah  Rp 300.000.000,00  (tiga

ratus juta  ribu  rupiah).  Besarnya  NPOPTKP  dapat  diubah  dengan  Peraturan

Pemerintah  dengan  mempertimbangkan  perkembangan  ekonomi  dan moneter

serta perkembangan harga umum tanah dan bangunan.



27

2.4.9 Cara Perhitungan BPHTB

Cara  perhitungan  besarnya  BPHTB  terutang  adalah BPHTB  =  Nilai

Perolehan Objek Pajak Kena Pajak X Tarif= (NPOP – NPOPTKP) X 5%.

Contoh Soal:

Tuan Ricky membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek

Pajak  Rp 70.000.000,00.  Sedangkan  Nilai  Perolehan Objek Pajak  Tidak Kena

Pajak yang berlaku di Kabupaten atau Kota tersebut Rp 60.000.000,00.

Jawab:

Nilai Perolehan Objek Pajak Rp  70.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak Rp  60.000.000,00   -

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak Rp (10.000.000,00)

BPHTB yang terutang          = Rp  10.000.000,00     x    5%

         = Rp       500.000,00

2.4.10 Saat, tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang

Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah:

1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:

a. Jual Beli

b. Tukar-menukar

c. Hibah

d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

e. Pemisah hak yang mengakibatkan peralihan

f. Pengabungan usaha

g. Peleburan usaha

h. Pemekaran usaha
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i. Hadiah

2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.

3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, untuk putusan hakim.

4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor

pertanahan, untuk hibah wasiat dan waris.

5. Sejak  tanggal  ditandatangani  dan  diterbitkannya  surat  keputusan

pemberian hak untuk:

a. Pemberian hak baru atas tanah sebagaian kelanjutan dan pelepasan hak.

b. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak.

Tempat pajak terutang adalah di wilayah:

a. Kabupaten

b. Kota atau

c. Propinsi

Tempat tersebut meliputi letak tanah dan/atau bangunan.

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Negara meliputi:

a. Bank dan Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah

b. Kantor Pos dan Giro

c. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

2.4.11 Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral pajak

atas suatu :
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1. Surat  Ketetapan  Bea  Perolehan  Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  Kurang

Bayar.

2. Surat  Ketetapan  Bea  Perolehan  Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  Kurang

Bayar Tambahan.

3. Surat  Ketetapan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  Lebih

Bayar.

4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

2.4.12 Keberatan atas Produk Hukum BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral

Pajak atas SKPKB, SKPKB. Atau SKPN. Keberatan harus diajukan dalam jangka

waktu  paling lama tiga  bulan sejak tanggal  diterimanya  surat  ketetapan  pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak

dapat dipenuhinya karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur). Terhadap

permohonan tersebut. Direktur Jendral Pajak harus memberikan keputusan dalam

jangka waktu paling lama 21 bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan dapat

berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian atau menambah besarnya jumlah

pajak yang terutang.

2.4.13 Pengurangan BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Menteri

Keuangan karena hal-hal tertentu.  Hal-hal tertentu adalah tanah atau bangunan

yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kegiatan sosial dan pendidikan

yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan atau dalam kondisi tertentu
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tanah  atau bangunan  digunakan  untuk  mendirikan  panti  asuhan,  panti  jompo,

rumah sakit, dan lain-lain.

2.4.14 Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Wajib Pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian kelebihan

pembayaraan pajak kepada Direktur Jendral Pajak, antara lain dalam hal ini:

1. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya diutang.

2. Pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta di

tandatangani namun perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut batal.

Direktur  Jendral   Pajak  dalam  jangka  waktu   paling   lama  12  bulan

sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan keputusan.

Direktur Jendral pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:

1. Surat  Ketetapan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan Lebih

Bayar, apabila Jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada

jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnya terutang.

2. Surat  Ketetapan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  Nihil,

apabila  jumlah  pajak  yang  dibayar  sama  dengan  jumlah  pajak  yang

terutang.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah:

a. Pemeriksaan Kantor

b. Pemeriksaan Lapangan

Apabila  dalam  jangka  waktu  12  bulan  telah  terlampaui  dan Direktur

Jenderal  Pajak  tidak  memberi  keputusan,  permohonan kelebihan  pembayaran



31

pajak dianggap dikabulkan serta Surat Ketetapan Bea Peerolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan Lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 2 bulan sejak di terbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas

Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) lebih  bayar. Apabila  pengembalian  kelebihan

pembayaran pajak pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Direktur

Jendral Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di Instansi  Badan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Gowa yang terletak di  Kantor Bupati Gowa Jalan Mesjid Raya No. 30

Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal

kurang lebih 01 November – 01 Desember 2018 di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Gowa.

3.2 Metode Pengumpulan Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:
3.2.1 Studi Pustaka (Library Research) 

Penulis memperoleh sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu

dengan mendatangi  perpustakaan  dan mencari  buku-buku literatur  yang  sesuai

dengan  masalah  yang  diteliti,  dan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk

memecahkan masalah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB). Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah sumber

informasi  yang  telah  ditemukan  oleh  para  ahli  yang  kompeten  di  bidangnya

masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang telah diteliti. 

3.2.2 Penelitian Secara Langsung (Field Research) 
Melakukan usaha untuk mendapatkan data primer dan informasi tentang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diperlukan sebagai

bahan  penyusunan  dan  penganalisaan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  yang

dimiliki  penulis  yang  dilakukan  dengan  cara  mengunjungi  instansi  untuk



33

melakukan penelitian terhadap kegiatan instansi yang sesungguhnya. Sedangkan

pengumpulan data guna mendapatkan data primer adalah dengan menggunakan

teknik sebagai berikut: 

3.2.2.1 Pengamatan (Observation) 

Penulisan mengamati  tentang hal  yang berkaitan dengan Bea Perolehan

Hak atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terjadi  pada  Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Gowa.

3.2.2.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data yang berkaitan dengan judul

skripsi (Emzir, 2014, hal. 49-50).

Penulis melakukan wawancara tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dan pihak-

pihak  terkait  mendapatkan  data  berupa  daftar  penerimaan  pajak  daerah  tahun

2014-2017 dan daftar penerimaan BPHTB tahun 2014-2017. 
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3.2.2.3 Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data

yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai bahan

untuk memperkuat penjelasan terhadap bahan atau masalah yang diteliti.

3.3 Sumber Data 
Jenis  data  yang  akan  diperoleh  bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, wajah,  bagan,

gambar, dan foto (Sugiyono, 2012 : 6). Data kualitiatif di penelitian ini merupakan

data  yang  bersumber  dari  kegiatan  wawancara,  dokumentasi  gambaran  umum

lokasi penelitian,  visi  dan misi  stuktur organisasi  dan uraian-uraian tugas pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Data  kuantitatif  adalah  data  berupa  angka  dalam  arti  sebenarnya,  jadi

berbagai  operasi  matematika  dapat  dilakukan  pada data  kuantitatif (Sujarweni,

2014:  93)  .  Data  kuantitaif  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  Wajib  Pajak

masing-masing kecamatan yang membayar  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan  (BPHTB)  di  kabupaten  Gowa dan  jumlah  Bea  Perolehan  Hak  atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kabupaten Gowa.

Sumber data yang dikumpulkan bisa dikelompokan menjadi data primer

dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Sangadji & Sopiah,

2010:171).  Data  primer  di  penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  dari

pihak-pihak yang berkaitan langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
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Gowa berupa data  yang berkaitan dengan penerimaan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Data sekunder  adalah  data  yang  bersumber  dari  catatan  yang  ada  pada

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan

dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS)

(Sunyoto,  2013:21).  Data sekunder di penelitian ini  adalah data atau informasi

diperoleh/dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  yang  telah  ada.  Peneliti

memperolehnya  dari  dokumen-dokumen  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten

Gowa, buku, dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

3.4 Metode Analisis Data
Metode analisis  data yang digunakan pada penelitian ini  adalah  metode

deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data yang

telah  terkumpul,  kemudian  data  diolah  dengan  menghitung  data-data  yang

berbentuk  kuantitatif  berdasarkan analisis  penerimaan  Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kontribusi yang kemudian diinterpretasikan

hasil  data  perhitungan  tersebut  untuk memecahkan  masalah  yang  diteliti  yang

akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.

3.4.1 Analisis Efektivitas

Analisis  efektivitas  adalah  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  organisasi

dalam mencapai tujuannya. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan

pemerintah  daerah  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah  sesuai  dengan  jumlah

penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari, 2014).
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Untuk mengklasifikasikan kriteria efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Daerah (PAD) digunakan rumus

sebagai berikut: 

  Realisasi BPHTB
Efektifitas =     x 100%

   Target BPHTB

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas Persentasi Kriteria

Peresentasi Kriteria

Diatas 100% Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif

Dibawah 60% Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327/1996

3.4.2 Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap

suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan (Fauziah, dkk.

2014).

Dalam  penelitian  ini,  konteks  kontribusi  merupakan  seberapa  besar

sumbangan penerimaan BPHTB dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Gowa. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan BPHTB maka

akan semakin besar pula PAD Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui bagaimana

dan berapa besar kontribusi BPHTB terhadap PAD, maka dapat digunakan rumus

sebagai berikut yang kemudian hasilnya  dikombinasikan melalui Tabel 1 untuk

mengklasifikasikan kriteria kontribusi.
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 Realisasi BPHTB
Kontribusi =     x 100%

   Realisasi PAD

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentasi Kriteria

Peresentasi Kriteria

0,00 - 10% Sangat Kurang
10,10% - 20% Kurang
20,10% - 30% Sedang
30,10% - 40% Cukup Baik
40,10% - 50% Baik

Diatas 50% Sangat Baik
Sumber: Dasri Munir, 2004:10





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Badan  Pendapatan  Daerah  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah

Kabupaten  Gowa  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan

Perangkat  Daerah.  Badan  Pendapatan  Daerah  sebagai  Penyelenggaraan

pemerintahan  di  bidang  Pendapatan  Daerah  mempunyai  peran  penting  dalam

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui upaya-

upaya penggalian potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa.
Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan,  dan  lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Pendapatan  Daerah

diarahkan  agar  dalam  penerimaan,  pengelolaan,  dan  pemanfaatannya  dapat

mewujudkan  Kabupaten  Gowa  sejajar  dengan  kabupaten  termaju  lainnya  di

Indonesia dan menjadi daerah andalan Sulawesi Selatan.

4.1.1 Struktur Organisasi
Peraturan  Bupati  Gowa  Nomor  69  Tahun  2016  tentang  Susunan

Organisasi,  kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Badan  Pendapatan

Daerah  Kabupaten  Gowa,  maka  tugas  pokok  Badan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Gowa adalah membantu Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah sesuai  peraturan perundang-undangan dan  pedoman

yang berlaku  untuk kelancaran tugas.

Dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  pokok  tersebut,  maka  Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
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3. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  urusan  pemerintahan  bidang

pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  bupati  terkait  tugas  dan

fungsinya.
Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berbentuk

stap dan line, yang mana hubungannya antara bagian yang satu dengan bagian

yang lainnya  masing-masing mempunyai  wewenang dan tanggungjawab untuk

menjalankan tujuan-tujuannya dan mempunyai hubungan kerjasama satu dengan

yang lainnya.  Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Gowa ini adalah sebagaimana terlampir.
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4.1.2 Tugas dan Pokok Fungsi

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

sebagai berikut :
1. Kepala Badan

Tugas pokok dan pokok fungsi Kepala Badan dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun  kebijakan  teknis,  operasional  dan  strategik  dalam

penyelenggaraan kegiatan badan;
b. Merumuskan program kerja  dinas  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan

tugas;
c. Mengkoordinasikan  dengan  unsur  terkait  lainnya  dalam  setiap

penyelenggaraan kegiatan badan;
d. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;
e. Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
f. Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
g. Memecahkan  masalah  dalam  setiap  penyelenggaraan  kegiatan  satuan

organisasi dalam lingkup badan;
h. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan  satuan organisasi dalam lingkup

badan;
i. Melaporkan  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  penyelenggaraan

kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
j. Melaksanakan  kebijakan  teknis,  operasional  dan  strategik  dibidang

penetapan  dan  penagihan  pajak  dan  retribusi  serta  potensi  pendapatan

lainnya.
2. Sekretaris

Tugas pokok dan pokok fungsi Sekretaris dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan  operasional  kerja  sekretariat  berdasarkan  rencana  dan

sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
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c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha,

perlengkapan,  keuangan,  asset,  perencanaan  dan  pelaporan  serta

pembinaan kepegawaian;       
d. Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub.

Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;
e. Mengatur  urusan tatausaha,  perlengkapan,  keuangan,  asset,  perencanaan

dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
g. Menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  dan  memberi  saran  kepada

atasan;
h. Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;   
i. Melaksanakan  pengawasan  inventarisasi  seluruh  barang  bergerak  dan

barang tidak bergerak lingkup badan;  
j. Melaksanakan  pengawasan  dan  pemberian  petunjuk  pemeliharaan

keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
k. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen

arsip badan.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan

dan  melakukan  penyusunan  program,  penyajian  data  dan  informasi,  serta

penyusunan laporan.
Tugas  pokok  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Pelaporan  sebagai

berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan pada  lingkup  bagian

perencanaan dan pelaporan; 
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c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan; 

d. Memeriksa hasil kerja  bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada bagian

perencanaan dan pelaporan;

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada bagian

perencanaan dan pelaporan;

f. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  bagian  perencanaan  dan

pelaporan  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  pelaksanan  kegiatan

bagian perencanaan dan pelaporan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan  dokumen RKA (Rencana

Kegiatan Anggaran) Badan; 

h. Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  penyusunan   dokumen  DPA

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan

dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan  barang,  urusan  rumah  tangga  serta  mengelola  administrasi

kepegawaian.
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirinci sebagai

berikut:

a. Merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan  pada  lingkup  bagian

umum dan kepegawaian;
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c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;

d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada bagian

umum dan kepegawaian;

e. Melaksanakan urusan kearsipan.

5. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas  pokok  membantu  Sekretaris  dalam mengumpulkan  bahan  dan  melakukan

pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian

keuangan;   

c. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan  dalam pelaksanan kegiatan pada sub.

Bagian keuangan;

d. Menyusun  laporan  hasil  pelaksanan  kegiatan  bagian  keuangan  dan

memberi  saran  kepada  atasan  atas  pelaksanan  kegiatan  sub.  Bagian

keuangan;

e. Melaksanakan program dan kegiatan sub. Bagian keuangan;

f. Melaksanakan pembuatan daftar gaji.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala

Bidang  yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Badan  dalam

mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
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Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan dirinci sebagai berikut :
a. Merencanakan  operasional  Bidang  Perencanaan  dan  Pengembangan

Pendapatan;
b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup

Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
c. Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang,

baik lisan maupun tertulis  agar tugas dapat dilaksanakan sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;         
d. Menyelia  permasalahan  pada  masing-masing  Sub.  Bidang  dalam

lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
e. Mengatur  operasionalisasi  dan  kelancaran  pelaksanan  pekerjaan  dalam

lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan;
f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanan pekerjaan pada dalam

lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

7. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan

Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan. 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dirinci sebagai

berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

b. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

c. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang Perencanaan

Pendapatan  dan memberi  saran kepada atasan  atas  pelaksanan kegiatan

Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
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d. Melaksanakan  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang perencanaan

pendapatan;

e. Melaksanakan  penyusunan  konsep  naskah/surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

f. Melaksanakan  pengarsipan  dokumen  dan  surat  yang  berkaitan  dengan

urusan perencanaan pendapatan;

g. Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

h. Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

i. Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;

j. Melaksanakan  perencanaan pengeloaan  Dana  Perimbangan  dan

pendapatan lainnya.

8. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Sub.  Bidang  Pengembangan  Pendapatan  Daerah  dipimpin  oleh  Kepala

Sub.  Bidang  yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang

Perencanaan  dan  Pengembangan  Pendapatan  dalam melakukan  Pengembangan

Pendapatan Daerah.
Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dirinci

sebagai berikut :

a. Merencanakan  kegiatan  pada  Sub.  Bidang Pengembangan  Pendapatan

Daerah;

b. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan  dalam Pelaksanan kegiatan pada  Sub.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
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c. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan

Pendapatan  Daerah  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan

kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

d. Melaksanakan  pengarsipan  dokumen  dan  surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Pengembangan Pendapatan Daerah;

e. Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

f. Merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah;

g. Menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

9. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub.

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan  Pendapatan  dalam  penerbitan  produk  hukum  dan  perundang-

undangan.
Tugas  pokok  Kepala  Sub.  Bidang  Hukum  Dan  Perundang-Undangan

dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan  kegiatan  pada  Sub.  Bidang  Hukum  dan  Perundang-

undangan;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan  pada  lingkup  Sub.

Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

c. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

d. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada  Sub.

Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
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e. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang  Hukum dan

Perundang-undangan dan memberi  saran kepada atasan atas  Pelaksanan

kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

10. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Dinas  dalam  mengoordinasikan

Pelayanan Pendapatan Daerah. 

Tugas  pokok  dan  fungsiKepala  Bidang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah

dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang

Pelayanan Pendapatan Daerah;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan

Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyelia  permasalahan  pada  masing-masing  Sub.  Bidang  dalam  lingkungan

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

e. Mengatur  operasionalisasi  dan kelancaran pelaksanan pekerjaan  dalam lingkup

bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

f. Mengkoordinasikan  dan  mengevaluasi  pelaksanan  pekerjaan  dalam  lingkup

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
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g. Menyusun laporan hasil pelaksanan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan

Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan

pekerjaan;

h. Melaksanakan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  terkait  dalam

rangka pelayanan pendapatan daerah;

i. Melaksanakan Pelayanan PBB-P2;

j. Melaksanakan Pelayanan BPHTB;

k. Melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub.

Bidang Pelayanan PBB-P2;

m. Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang

Pelayanan BPHTB;

n. Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang

Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

11. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.
Tugas pokok Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;

b. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan  dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Pelayanan PBB-P2;
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c. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub.

Bidang Pelayanan PBB-P2;

d. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-

P2  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan  kegiatan   Sub.

Bidang Pelayanan PBB-P2;

e. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2.

12. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.
Tugas  pokok  Kepala  Sub.  Bidang  Pelayanan  BPHTB  dirinci  sebagai

berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan   pada  lingkup  Sub.

Bidang Pelayanan BPHTB;

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

d. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan  dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Pelayanan BPHTB;

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub.

Bidang Pelayanan BPHTB;
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f. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang  Pelayanan

BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub.

Bidang Pelayanan BPHTB;

g. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

h. Melaksanakan  penyusunan  konsep  naskah/surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

i. Melaksanakan  pengarsipan  dokumen  dan  surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Pelayanan BPHTB;

j. Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

k. Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik

yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris;

l. Menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB;

m. Melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai

dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan;

n. Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan

melakukan koordinasi  dengan satuan kerja  perangkat  daerah terkait  dan

urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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13. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya
Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub.

Bidang  yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Pelayanan

Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.
Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dirinci

sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

b. Membagi  tugas  kepada masing-masing staf   pada  lingkup Sub.  Bidang

Pelayanan Pendapatan lainnya;

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

d. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang  Pelayanan

Pendapatan  lainnya  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan

kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

e. Melaksanakan  pengarsipan  dokumen  dan  surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Pelayanan Pendapatan lainnya;

f. Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

g. Melaksanakan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  terkait

dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya;

h. Mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB;

i. Melaksanakan  koordinasi  dengan  pemerintah  Provinsi  dan  Pusat  dalam

rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya.

14. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
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Bidang  Penetapan,  Penagihan  dan  Pembukuan  dipimpin  oleh  Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan,

penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas  pokok  dan  fungsi  Kepala  Bidang  Penetapan,  Penagihan  dan

Pembukuan dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang

Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan

dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengatur  operasionalisasi  dan kelancaran pelaksanan pekerjaan  dalam lingkup

bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

e. Mengkoordinasikan  dan  mengevaluasi  pelaksanan  pekerjaan  dalam  lingkup

bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan,

Penagihan  dan  Pembukuan  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  kelancaran

pelaksanaan pekerjaan.

15. Sub Bidang Penetapan
Sub.  Bidang  Penetapan  dipimpin  oleh  Kepala  Sub.  Bidang  yang

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Penetapan,  Penagihan  dan

Pembukuan  dalam  melakukan  penetapan  pajak  daerah  ,  retribusi  daerah  dan

pendapatan lainnya.
Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penetapan dirinci sebagai berikut :
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a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan   pada  lingkup  Sub.

Bidang Penetapan;

c. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan  dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Penetapan;

d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub.

Bidang Penetapan;

e. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan

memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang

Penetapan.

16. Sub Bidang Penagihan
Sub.  Bidang  Penagihan  dipimpin  oleh  Kepala  Sub.  Bidang  yang

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Penetapan,  Penagihan  dan

Pembukuan  dalam  melakukan  penagihan  pajak  daerah  ,  retribusi  daerah  dan

pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penagihan dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan   pada  lingkup  Sub.

Bidang Penagihan;

c. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan  dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Penagihan;
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d. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan

memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang

Penagihan;

e. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan.

17. Sub Bidang Pembukuan
Sub.  Bidang  Pembukuan  dipimpin  oleh  Kepala  Sub.  Bidang  yang

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Penetapan,  Penagihan  dan

Pembukuan  dalam  melakukan  pembukuan  pajak  daerah  ,  retribusi  daerah  dan

pendapatan lainnya.
Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pembukuan dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang

Pembukuan;

c. Memeriksa  hasil  kerja  bawahan  dalam  Pelaksanan  kegiatan  pada  Sub.

Bidang Pembukuan;

d. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan

memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang

Pembukuan;

e. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;

f. Melaksanakan  Pengarsipan  dokumen  dan  surat  dinas  yang  berkaitan

dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan;

g. Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Sub. Bidang Pembukuan.
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18. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan

dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
Tugas  pokok dan fungsi  Kepala  Bidang  Pengawasan dan Pengendalian

dirinci sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

c. Memberi  petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan

dan  Pengendalian,  baik  lisan  maupun  tertulis  agar  tugas  dapat

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengatur  operasionalisasi  dan  kelancaran  pelaksanan  pekerjaan  dalam

lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

e. Menyusun  laporan  hasil  pelaksanan  pekerjaan  dalam  lingkup  Bidang

Pengawasan  dan  Pengendalian  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas

kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

f. Melaksanakan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  terkait

dalam rangka  Penertiban  dan  Keberatan,  Pengawasan  dan  Pengelolaan

Benda Berharga.



57

19. Sub Bidang Penertiban dan Keberatan
Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang

yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Pengawasan  dan

Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan lainnya.
Tugas  pokok  Kepala  Sub.  Bidang  Penertiban  Dan  Keberatan  dirinci

sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;

b. Membagi  tugas  kepada  masing-masing  bawahan  pada  lingkup  Sub.

Bidang Penertiban dan Keberatan;

c. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada  Sub.

Bidang  Penertiban dan Keberatan;

d. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan

Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub.

Bidang Penertiban dan Keberatan;

e. Melaksanakan  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang Penertiban  dan

Keberatan.

20. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub.  Bidang Pengawasan dan Pengendalian  dipimpin  oleh  Kepala  Sub.

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian  dalam  melakukan  Pengawasan  dan  Pengendalian  pajak  daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok  Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian diatas

dirinci sebagai berikut :
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a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

b. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada  Sub.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

c. Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan

Pengendalian serta memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

d. Melaksanakan  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang Pengawasan dan

Pengendalian;

e. Melaksanakan  penyusunan  konsep  naskah/surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

f. Melaksanakan  pengarsipan  dokumen  dan  surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

21. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga
Sub.  Bidang  Pengelolaan  Benda  Berharga  dipimpin  oleh  Kepala  Sub.

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.
Tugas  pokok  Kepala  Sub.  Bidang  Pengelolaan  Benda  Berharga  dirinci

sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

b. Mengevaluasi hasil kerja  bawahan  dalam Pelaksanan kegiatan pada  Sub.

Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

c. Menyusun  laporan  hasil  Pelaksanan  kegiatan  Sub.  Bidang Pengelolaan

Benda  Berharga  dan  memberi  saran  kepada  atasan  atas  Pelaksanan

kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
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d. Melaksanakan  program  dan  kegiatan  Sub.  Bidang Pengelolaan  Benda

Berharga;

e. Melaksanakan  Penyusunan  konsep  naskah/surat  yang  berkaitan  dengan

urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga.

4.1.3 Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yaitu:
1. Visi: 

“Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan

Pendapatan Daerah melalu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik“.
2. Misi:
a. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan

asli daerah maupun dari pendapatan lainnya.
b. Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan

asli daerah.
c. Meningkatkan  upaya  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  dalam  menggali

sumber-sumber penerimaan daerah.
d. Meningkatkan  sistem dan  prosedur  dalam rangka  pemberian  pelayanan

public.
e. Meningkatkan  pengawasan  dan  pengendalian  dalam  pengelolaan

penerimaan daerah.

4.1.4 Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
Dalam rangka mewujudkan arah yang akan dicapai serta sebagai indikaor

keberhasilan  maka  dirumuskan  tujuan  yang  akan  ditetapkan  oleh  Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dana perimbangan sesuai dengan potensi Daerah

2. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat  melalui  peningkatan

kinerja istansi secara profesional.
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3. Peningkatan pendapatan asli Daerah secara optimal.
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4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Gowa  terdiri  dari

sumber-sumber penerimaan sebagai berikut:

Sumber PAD yang Pertama adalah Pajak Daerah. Adapun jenis-jenis dari

pajak daerah tersebut adalah:

1. Pajak Penerangan Jalan PLN

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

3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

4. Pajak Air Bawah Tanah

5. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Hotel

8. Pajak Restoran

9. Pajak Hiburan

10. Pajak Reklame

11. Pajak Sarang Burung Walet

Sumber yang kedua adalah Hasil Retribusi Daerah. Jenis-jenis Retribusi

Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

2. Retribusi Persewaan

3. Retribusi Harian Pasar

4. Retribusi Izin Gangguan

5. Retribusi Jasa Pemeriksaan, Pemotongan dan Kebersihan Hewan
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6. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Perkebunan

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

8. Retribusi Unggas

9. Retribusi Jasa Usaha Tempat Olahraga

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

11. Retribusi Tempat Penginapa

12. Retribusi Jasa Usaha Produksi Perikanan

13. Retribusi Pelayanan Persampahan

14. Retribusi Pelayanan Pemakaman China

15. Retribusi Terminal

16. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

17. Retribusi Izin Trayek

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Sumber PAD berikutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, yang terdiri dari :

1. Bagian Laba atas penyertaan modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

2. BUMD

3. PT. Bank Gowa

4. PD .Sarana Pembangunan Sia

5. PT . Permodalan Gowa

Sumber yang terakhir Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan:

1. Hasil Panjualan aset yang tidak dipisahkan

a. Pelepasan Hak atas Tanah

b. Penerimaan Jasa Giro

1) Jasa Giro Kas Daerah
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2) Jasa Giro Pemegang Kas

c. Pendapatan Bunga Deposito

1) Rekening Deposito Pada Bank

d. Pendapatan Denda Retribusi

1) Pendapatan Denda Retribusi Perjanjian Tertentu

2) Pendapatan Dari Pengambilan

3) Pendapatan Dari Pengambilan Gaji dan Tunjamgan

4) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Lainnya

e. Fasilitas Sosial dan Umum

2. Sewa Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Rig Pemda)

Sumber  Pendapatan  asli  daerah  kabupaten  Gowa  diperoleh  dari  sektor

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah atau hasil pengelola

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Semua sumber pendapatan asli  daerah tersebut perlu dikelola dengan baik dan

dialokasikan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan.

Pendapatan  asli  daerah  (PAD),  yaitu  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri  yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c.  Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasilnya  pengelolaan  kekayaan  daerah

lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba , deviden, dan penjualan saham

milik daerah serta,
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap

dan jasa giro.

4.2.2 Data BPHTB dan PAD Tahun 2014-2017 Kabupaten Gowa

Tabel 3.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gowa Tahun 2014-2017

Tahun Target PAD Realisasi PAD Persentase

2014 Rp131.625.273.43
1

Rp149.354.075.78
2

113.4%

2015 Rp147.011.276.458 Rp154.812.903.10
1

105.3%

2016 Rp168.865.893.97
7

Rp172.899.602.16
7

102.3%

2017 Rp168.310.461.01
4

Rp183.255.395.34
5

108.8%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (2018)

Berdasarkan dari  tabel uraian hasil  penerimaan Pendapatan Asli  Daerah

(PAD)  kabupaten Gowa dapat kita lihat bahwa PAD kabupaten Gowa dari tahun

2014  mencapai    angka   Rp149.354.075.782,   tahun   2015   mencapai    angka

Rp154.812.903.101, tahun 2016 mencapai angka Rp 172.899.602.167,80 dan di

tahun 2017 mencapai  angka Rp 183.255.395.345,75 dari  tahun ke  tahun PAD

Kabupaten Gowa meningkat.
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Tabel 4.
Target dan Realisasi BPHTB

Kabupaten Gowa Tahun 2014-2017

Tahun Target Realisasi Persentase

2014 Rp35.000.000.000 Rp32.861.075.353 93.8%

2015 Rp35.000.000.000 Rp37.215.288.899 106.3%

2016 Rp35.000.000.000 Rp38.906.023.724 111.1%

2017 Rp36.000.000.000 Rp40.128.117.782 111.4%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (2018)

Berdasarkan dari tabel uraian hasil penerimaan BPHTB  kabupaten Gowa

dapat  kita  lihat  bahwa  BPHTB  kabupaten  Gowa  dari  tahun  2014   mencapai

angka   Rp32.861.075.353,   tahun   2015   mencapai    angka Rp37.215.288.899,

tahun 2016 mencapai angka Rp  Rp38.906.023.724 dan di tahun 2017 mencapai

angka  Rp40.128.117.782 dari  tahun  ketahun  BPHTB  Kabupaten  Gowa

meningkat.
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4.3  PEMBAHASAN
4.3.1 Analisis  Efektivitas  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan

Kabupaten Gowa

Tabel 5.
Efektifitas Penerimaan BPHTB

Kabupaten Gowa Tahun 2014-2017

Tahun Target Realisasi Persentase Kriteria
Efektivitas

2014 Rp35.000.000.000 Rp32.861.075.353 93.8% Efektif

2015 Rp35.000.000.000 Rp37.215.288.899 106.3% Sangat
Efektif

2016 Rp35.000.000.000 Rp38.906.023.724 111.1% Sangat
Efektif

2017 Rp36.000.000.000 Rp40.128.117.782 111.4% Sangat
Efektif

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (2018)

Dari  data  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertumbuhan  BPHTB

Kabupaten  Gowa dari  tahun  ke  tahun  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan,  makin

giatnya pemerintah Kabupaten Gowa untuk mensosialisasikan status tanah dan

diberikan  kemudahan  administrasi  &  prosedural  untuk  perubahan  data  dari

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB), sehingga

optimalisasi dari penerimaan pajak bisa optimal.

Pada Tabel 5 di atas, dapat dilihat tingkat efektifitas penerimaan BPHTB

Kabupaten  Gowa  pada  tahun  2015-2017 mencapai  target.  Pada  tahun  2014,

walaupun tidak mencapai target tetapi kriteria efektifitasnya dapat dikategorikan

“efektif” karena mencapai persentase sebesar 93.8%.
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Adapun analisis efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Gowa Tahun

2014-2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2014
Berdasarkan  target  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan

Bangunan  Rp35.000.000.000 dengan  realisasi  yang  diperoleh  sebesar

Rp32.861.075.353, maka efektivitas BPHTB tahun 2014 dapat diketahui dengan

perhitungan sebagai berikut:
Rp32.861.075.353

Efektifitas =     x 100%
Rp35.000.000.000

   = 93.8%

Pelaksanaan pemungutan BPHTB tahun 2014  tidak mencapai target karena

terbatasnya penerimaan berkas oleh pemungut BPHTB, dimana setiap wajib pajak

hanya bisa memasukkan berkas maksimal 5 berkas dalam satu hari.  Selain itu,

masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  terutangnya

kepada pemerintah kabupaten Gowa.

2. Tahun 2015
Berdasarkan  target  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan

Bangunan  Rp35.000.000.000 dengan  realisasi  yang  diperoleh  sebesar

Rp37.215.288.899, maka efektivitas BPHTB tahun 2015 dapat diketahui dengan

perhitungan sebagai berikut:
Rp37.215.288.899

Efektifitas =     x 100%
Rp35.000.000.000

   = 106.3%
Pada  tahun  2015  penerimaan  BPHTB  kabupaten  Gowa  telah  mencapai

target karena telah ditetapkan peraturan baru, dimana penerimaan berkas BPHTB
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sudah  tidak  dibatasi  dan  telah  ditetapkan  denda  jika  wajib  pajak  terlambat

membayar pajaknya. Maka dari itu, persentase penerimaan BPHTB pada tahun

2015  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  106.3% dengan  kriteria

“sangat efektif”. 

3. Tahun 2016
Berdasarkan target penerimaan Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan

Rp35.000.000.000 dengan  realisasi  yang  diperoleh  sebesar  Rp38.906.023.724,

maka efektivitas BPHTB tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai

berikut:
Rp38.906.023.724

Efektifitas =     x 100%
Rp35.000.000.000

   = 111.1%

Penerimaan BPHTB pada tahun 2016 persentase kembali mencapai target

dan persentase meningkat sebesar 111.1% dengan kriteria “sangat efektif”. Sama

halnya pada tahun sebelumnya, 2016 mengalami peningkatan. Selain karena tidak

terbatasnya  penerimaan  BPHTB,   faktor  lain  juga  dipengaruhi  karena  petugas

pajak  BPHTB  memberikan  pelayanan  yang  cukup  memuaskan  kepada  wajib

pajak  sehingga  para  wajib  pajak  tidak  merasa  keberatan  dalam membayarkan

pajak  BPHTB.
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4. Tahun 2017
Berdasarkan target penerimaan Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan

Rp36.000.000.000 dengan  realisasi  yang  diperoleh  sebesar  Rp40.128.117.782,

maka efektivitas BPHTB tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai

berikut:
Rp40.128.117.782

Efektifitas =     x 100%
Rp36.000.000.000

   = 111.4%

Tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 111.4% dengan kriteria “sangat

efektif”. Penerimaan BPHTB Kabupaten Gowa tahun 2015-2016 telah mengalami

peningkatan secara signifikan., maka dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa

sudah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajaknya.

4.3.2 Analisis  Kontribusi  Bea  Perolehan Hak atas  Tanah  dan  Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Analisis Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gowa

Tahun 2014-2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2014

           Rp32.861.075.353
Kontribusi =  x 100%

           Rp149.354.075.782

       = 22%
Jadi, penerimaan kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gowa pada

tahun 2014 sebesar 22%.

2. Tahun 2015
           Rp37.215.288.899

Kontribusi =   x 100%
         Rp154.812.903.101
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       =  24,03%
Jadi,  penerimaan kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gowa pada

tahun 2015 sebesar 24,03%.

3. Tahun 2016
              Rp38.906.023.724

Kontribusi =   x 100%
             Rp172.899.602.167

               = 22,50%
Jadi,  penerimaan kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gowa pada

tahun 2016 sebesar 22,50%.

4. Tahun 2017
                     Rp40.128.117.782

Kontribusi =    x 100%
             Rp183.255.395.345

       = 21,89%
Jadi,  penerimaan kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gowa pada

tahun 2017 sebesar 21,89%.
Berdasarkan perhitungan di  atas,  dapat  diketahui  berapa  besar  kontribusi

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Gowa periode  2014-2017, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap PAD

Kabupaten Gowa Tahun 2014-2017

Tahun BPHTB PAD Kontribusi Kriteria

2014 Rp32.861.075.353
Rp149.354.075.78

2
22,00% Sedang

2015 Rp37.215.288.899
Rp154.812.903.10

1
24,03% Sedang
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2016 Rp38.495.218.724
Rp172.899.602.16

7
22,50% Sedang

2017 Rp40.035.205.274
Rp183.255.395.34

5
21,89% Sedang

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (2018)

Tabel 6.  Berdasarkan data di atas,  bahwa kontribusi penerimaan BPHTB

terhadap PAD pada tahun 2014 sebesar 22,00%, dan pada tahun 2015 mengalami

peningkatan  sebesar  24,03%,  namun  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan

sebesar  22,50%,  dan  pada  tahun  2017  kembali  mengalami  penurunan  sebesar

21,89%. Persentase kontribusi penerimaan BPHTB periode 2014-2017 terhadap

PAD tidak signifikan, hal ini disebabkan karena bertambahnya penerimaan pajak

dari sektor-sektor lain, terlihat dari realisasi PAD dari tahun ke tahun meningkat.

Jika dilihat dari kriterianya maka kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD

pada  tahun  2014-2017  dapat  dikategorikan  “sedang”.  Terlepas  dari  itu  semua,

Kabupaten Gowa telah berhasil  mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari

segi BPHTB.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
1. Efektivitas BPHTB Kabupaten Gowa periode 2014-2017 terus mengalami

peningkatan.  Berdasarkan  rata-rata  efektivitasnya,  hal  ini  menunjukan

bahwa kinerja efektivitas BPHTB Kabupaten Gowa Sangat efektif.

2. Kontribusi  penerimaan  BPHTB  terhadap  PAD  Kabupaten  Gowa  pada

tahun  2014-2017  tidak  signifikan  dan  menurut  kriterianya  dapat

dikategorikan  “sedang”.  Hal  ini  disebabkan  karena  berkurang  dan

bertambahnya  penerimaan  pajak  dari  sektor-sektor  lain,  terlihat  dari

realisasi  PAD  dari  tahun  ke  tahun  meningkat.  Walaupun  demikian,

kabupaten Gowa telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

dari segi BPHTB.

5.2       SARAN
Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Gowa di dalam Pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan maka dapat diperhatikan beberapa saran

berikut:
1. Perolehan pendapatan BPHTB secara nominal sudah tergolong baik, akan

tetapi  perlu  diadakan  upaya  untuk  melakukan  peningkatan  penerimaan

BPHTB dengan mengadakan program sosialisai kepada masyarakat serta

peningkatan  kesadaran  masyarakat  atas  kewajiban  wajib  pajak  yang

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan BPHTB terhadap perolehan

pendapatan daerah di kabupaten Gowa.
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2. Pemerintah kabupaten Gowa hendaknya meningkatkan kinerjanya, dengan

cara  memberikan pelayanan yang  ramah kepada masyarakat  atau  wajib

pajak agar wajib pajak nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran

pajak BPHTB yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah.
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