
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mayoritas penerimaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional,

baik berupa barang maupun jasa berasal dari pajak. Pajak dipungut pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah dan dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-

pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak sendiri ada

yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan ada yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pememerintah Daerah merupakan

sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah  yang

nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimna diamanatkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah Pajak

Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan



Bermotor. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, dan lain sebagainya.

Di Pekanbaru, pajak daerah yang dipungut antara lain adalah Pajak Hotel,

Parkir, Sarang Burung Walet, Restoran, Air tanah serta mineral bukan Logam dan

Batuan, Reklame, Hiburan, Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB. Salah satu pajak

yang dipungut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

kota Pekanbaru yang diatur dan dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru.

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak

daerah adalah BPHTB. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  adalah

pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan perolehan hak atas

tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek

dari BPHTB meliputi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat

pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,hadiah,dll. Serta perolehan

hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemberian hak baru karena perolehan

hak baru atas tanah dan atau bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak ataupun

perolehan diluar pelepasan hak.



Salah satu perolehan hak atas tanah dan bangunan  akibat pemindahan hak

adalah karena waris. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah

atau bangunan dalam garis keturunan lurus. Maksud dari garis keturunan lurus

disini adalah seperti ayah,ibu, suami,istri dan anak.

Di Pekanbaru perkembangan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) atas Waris adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan BPHTB Waris bulan Agustus – Oktober 2014

di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No Bulan Jumlah Penerimaan

1. Agustus 2014 Rp. 5.124.146.309,-

2. September 2014 Rp. 6.681.871.962,-

3. Oktober 2014 Rp. 8.135.536.680,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2
Penerimaan BPHTB Waris bulan Agustus – Oktober 2014

di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Jenis Transaksi
Jumlah Transaksi

Agustus September Oktober

Jual Beli 664 963 1.000

Warisan 28 51 70

Transaksi Lainnya 120 168 206

Total Transaksi 812 1.182 1.276

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan BPHTB atas

warisan lebih sedikit jika dibandingkan dengan transaksi jual beli ataupun jenis



transaksi lainnya, maksud dari transaksi lainnya adalah seperti transaksi atas

pemberian hak baru, hibah wasiat, hadiah, dan lelang. Hal ini mungkin

disebabkan BPHTB atas waris kurang populer jika dibandingkan dengan BPHTB

atas jual beli tanah atau bangunan.

Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB di

Kota Bogor, penerimaan BPHTB di Kota Pekanbaru jauh lebih sedikit.

Penerimaan BPHTB di Pekanbaru dan Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru dan Bogor Tahun 2013-2014

No Tahun Penerimaan No Tahun Penerimaan

1. 2013 Rp. 61.350.526.426 1. 2013 Rp. 222.470.000.000

2. 2014 Rp. 66.707.128.544 2. 2014 Rp. 408.360.000.000

Sumber : Dispenda Kota Pekanbaru Sumber : Dispenda Kota Bogor

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan BPHTB di Bogor

tiga kali lipat lebih besar jika dibandingkan  dengan penerimaan BPHTB di

Pekanbaru. Peningkatan tiap tahunnya juga sangat pesat, walaupun penerimaan

BPHTB di Pekanbaru juga meningkat,namun masih jauh jika dibanding dengan

Kota Bogor. Kesadaran masyarakat Bogor dalam membayar pajak dan

pemahaman mereka tentang pajak mungkin bisa menjadi salah satu penyebab

tingginya penerimaan BPHTB di Kota Bogor.

Besarnya penerimaan BPHTB di Kota Bogor ini berasal dari bebagai

transaksi salah satunya BPHTB atas Waris. Penerimaan BPHTB di Pekanbaru

bisa lebih ditingkatkan apabila wajib pajak sadar dan memahami tata cara



pemungutan pajak, terutama penerimaan dari waris, jika dilihat pada tabel 1.2

transaksi atas waris lebih sedikit dibanding transaksi lainnya. Kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang prosedur penetapan dan sistem pemungutan

BPHTB atas waris ini juga berpengaruh terhadap penerimaan BPHTB dalam hal

transaksi waris di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu,berdasarkan masalah diatas penulis tertarik menggali

kajian pengetahuan tentang : “Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Waris di Dinas

Pendapatan Daerah kota Pekanbaru ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Tata Cara Penetapan dan

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Waris

di Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana

cara penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) atas Waris pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penulisan



Beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis lebih dapat memahami dan

mempermudah penulis dalam menyelesaikan proposal ini, dengan demikian

dapat menambah wawasan penulis dalam bidang yang sedang penulis teliti.

2. Bagi Instansi

Dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga bisa

meminimalisir kemungkinan perselisihan dengan wajib pajak mengenai

BPHTB atas Waris.

3. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi yang jelas pada masyarakat mengenai jalannya

proses penetapan dan pemungutan BPHTB atas waris.

4. Bagi Akademik

Dapat memberikan bahan masukan,ilmu pengetahuan dan referensi

terutama tentang pajak daerah untuk pihak akademik

1.5 Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Jl. Teratai No. 81 Pekanbaru.



2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis rancangkan adalah dalam waktu dua

bulan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan penelitian data penulis menggunakan dua

metode, yaitu :

a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yaitu

pegawai yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen, seperti data-data, arsip-arsip dan gambar-gambar ataupun

bentuk lainnya.

1.6 Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif

yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, tetapi dalam

bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis

dalam bentuk Tugas Akhir.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan data

penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Setelah data dan informasi yang penulis butuhkan terkumpul, kemudian data

itu dikelompokkan menurut jenis data sesuai dengan kategori yang

dibutuhkan.

2. Kemudian data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk tabulasi yang

telah dipilih dan disusun dengan uraian lebih lanjut untuk mendapatkan

gambaran yang diperoleh.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, membagi empat (4) bab, yang tiap-tiap

babnya saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATANDAERAH

KOTA PEKANBARU

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta struktur orgnisasi di

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK



Pada bab ini berisikan tentang pengertian pajak, pengelompokkan

pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian

BPHTB, dasar hukum pemungutan BPHTB, objek pajak BPHTB,

Hak atas tanah yang perolehan hak atasnya menjadi objek pajak

BPHTB, objek yang tidak dikenakan BPHTB, NPOPTKP, tarif

BPHTB, cara pemungutan, penetapan, dak ketetapan BPHTB,

waris, pengenaan BPHTB atas waris, cara perhitungan BPHTB atas

waris, waktu pembayaran BPHTB, Pandangan Islam terhadap Pajak

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang

diperoleh dari penelitian yang telah penulis laksakan ditempat

peneilitian.

DAFTAR PUSTAKA


