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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Besarnya dana 

yang dikeluarkan oleh pemerintah  Indonesia setiap tahunya terus meningkat 

sejalan dengan globalisasi perekonomian dan dinamika pembangunan itu sendiri. 

Untuk  mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik 

Demokrasi, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

yang berbunyi ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

Negara mempunyai dua tugas yaitu tugas pembangunan dan tugas rutin dan 

terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan. 

Sedangkan Peranan perpajakan dalam keuangan Negara adalah sebagai 

Sumber penerimaan dalam negri. Terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak, 

apabila penerimaan dari dua sumber itu belum cukup untuk menutupi jumlah 

belanja Negara maka pemerintah dapat mencari sumber penerimaan eksternal 

berupa pinjaman luar negri. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan 

yang terbesar di samping penerimaan dari sektor Migas. Tidak mengherankan 

apabila dikatakan bahwa pajak merupakan jiwa suatu Negara, tanpa pajak suatu 
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negara akan lumpuh karena hampir seluruh Negara didunia ini mengandalkan 

penerimaanya dari sektor pajak. 

 Pembedaan penerimaan Negara yang berasal dari pajak dengan 

penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak didasarkan atas peranan 

perpajakan yang makin penting dalam keuangan Negara. Apalagi pada masa-masa 

sekarang pajak menjadi primadona (kurang lebih 60% sampai 70% hasil 

penerimaan Negara berasal dari pajak dalam membiayai pengeluaran Negara).1 

Menurut Teori Negara, Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang 

pelaksanaanya bersifat  memaksa warga Negara untuk mentaatinya dan tanpa 

adanya jasa timbal balik secara langsung.2 Agar pelaksanaanya dapat tercapai 

secara maksimal maka pajak harus di tetapkan dalam Undang-Undang agar hak-

hak wajib pajak terlindungi dari kesewenang-wenangan, juga sebaliknya Negara 

dalam hal ini disebut fiskus atau petugas pajak memperoleh legitimasi untuk 

memungut pajak dari masyarakat. Selain itu juga untuk menjamin pemberian 

sanksi bagi masyarakat yang melalaikan kewajiban perpajakannya maupun 

terhadap fiskus yang melakukan pelanggaran. 

Bila melihat perkembangan  penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), tampak bahwa pajak telah menjadi sumber utama 

penerimaan Negara. Hal ini menandakan bahwa kemandirian bangsa dalam 

pembiayaan pengeluaran Negara yang menjadi tujuan reformasi perpajakan di 

Indonesia semakin nyata dari waktu ke waktu. 

                                                            
1 Tunggul Anshary,hukum Pajak,( Malang: Bayu Media Publishing,2006),  hal. 2. 
2 Ibid 
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Untuk tetap meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, 

pemerintah berupaya manggali potensi pajak. Salah satunnya diwujudkan dengan 

cara mencari dan menerapkan jenis pajak yang  sesuai dengan kondisi bangsa 

Indonesia. Jenis pajak yang baru adalah  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1998. BPHTB 

sebenarnya merupakan jenis pajak lama yang pernah dipungut pada masa 

pemerintahan penjajah, tetapi dihapus seiring dengan berlakunya Undang-Undang 

Pokok Agraria, Sekarang diberlakukan kembali. BPHTB diberlakukan kembali 

karena sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia dewasa ini. BPHTB dikenakan 

atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, Dalam Penjelasan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

disebutkan bahwa, Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, di samping untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

yaitu  papan dan lahan usaha juga merupakan alat investasi yang sangat 

menguntungkan.  

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. 

Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat 

manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua 

kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu 

memerlukan tanah. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika 

pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 

disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi 

pemiliknya. Oleh  karena itu,  bagi mereka yang mempoleh hak  atas tanah dan 

bangunan, wajar bila menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang di perolehnya 

kepada Negara melalui pembayaran pajak dalam hal ini BPHTB. 

Dengan memperhatikan fungsi tanah yang demikian penting bagi 

penyelenggaraan kehidupan masyarakat ataupun bagi pembangunan, penggalian 

sumber penerimaan tersebut tentunya akan berarti sekali terutama sebagai sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun 

demikian pengenaan BPHTB haruslah tetap memperhatikan aspek keadilan bagi 

masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menganut perolehan hak 

atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. 

Agar terpenuhinya keadilan dalam pengenaan pajak bagi masyarakat kecil, 

Pemerintah menetapkan suatu besaran tertentu nilai perolehan objek pajak yang 

tidak dikenakan pajak. Apabila perolehan hak yang terjadi dengan nilai perolehan 

di bawah besaran tersebut maka perolehan hak tersebut tidak terutang pajak. Pajak 

terutang di hitung dari selisih antara nilai perolehan dengan besaran tertentu 

tersebut. Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif,  

maka baik kepada Wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang 
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melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibanya, dikenakan sanksi 

menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

BPHTB merupakan jenis pajak yang di hidupkan kembali dalam hal balik 

nama atas pemilikan tanah dan bangunan (Ordonansi Bea Balik Nama Stablat 

1924 Nomor 291). Yang dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas 

harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan atas harta tetap 

yang ada di wilayah Indonesia termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang 

ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia.  

BPHTB merupakan pengganti Bea Balik Nama atas Harta Tetap berupa hak atas 

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

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria. Dengan melihat kondisi masyarakat dan perekonomian nasional, 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang perlu diadakan 

pungutan  pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan nama 

BPHTB. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang sebagian 

besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan 

Daerah guna membiayai Pembangunan Daerah dan dalam rangka memantapkan 

Otonomi Daerah. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memfokuskan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “TINJAUAN YURIDIS BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM 

TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Tinjauan Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)” 
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B. Pembatasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya 

diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis 

dalam membuat penulisan, mengingat kewenangan yang di miliki Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tidak hanya di Wilayah Karanganyar saja 

tetapi juga Sragen dll, maka penelitian ini hanya dibatasi dalam lingkup 

permasalahan: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan Di Wilayah Karanganyar 

2. Penelitian ini hanya membahas bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB 

dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Karanganyar dan 

pelaksanaannya. 

3. Penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB 

dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di dalam Undang-Undang dan 

ruang lingkupnya. 

4. Penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana bagi hasil antara pusat dengan 

daerah dan cara penghitungan  pajak BPHTB di Wilayah Karanganyar 

5. Penelitian ini hanya membahas bagaimana peranan BPHTB sebagai sumber 

pendapatan Negara dan Daerah. 
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, 

karena digunakan untuk mempermudah peneliti serta digunakan sebagai pedoman 

agar sasaran yang ingin dicapai jelas, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, 

berdasarkan pada hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah 

dan bangunan di Karanganyar dan pelaksanaannya. 

2. Bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah 

dan bangunan di dalam Undang-Undang dan ruang lingkupnya. 

3. Bagaimana bagi hasil antara pusat dengan daerah dan cara penghitungan  

pajak BPHTB di Wilayah Karanganyar 

4. Bagaimana peranan BPHTB sebagai sumber pendapatan Negara dan Daerah. 

 

D. Tujuan penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui apa yang sebenarnya di cari oleh peneliti sehingga memberikan 

arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian 

bertujuan untuk dapat  mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian 

manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing hukum 

penelitian.3 Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penelitian  ini adalah: 

                                                            
3 Sumarjati Hartono.Metodologi Penelitian Hukum: Yogyakarta: UGM press,1994, hal. 4. 
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1. Menjelaskan bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual 

beli tanah dan bangunan di Karanganyar dan pelaksanaannya. 

2. Menjelaskan bagaimana pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual 

beli tanah dan bangunan di dalam Undang-Undang dan ruang lingkupnya. 

3. Menjelaskan bagaimana bagi hasil antara pusat dengan daerah dan cara 

penghitungan  pajak BPHTB di Wilayah Karanganyar 

4. Menjelaskan bagaimana peranan BPHTB sebagai sumber pendapatan Negara 

dan Daerah. 

 

E. Manfaat penelitian 

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat 

sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Adapun manfaat dari 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan  pada umumnya dan ilmu 

hukum pada khususnya. Serta menjadi bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, khususnya mengenai Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah 

Dan Bangunan. 

2. Manfaat Praktis 

Memperoleh data dan informasi guna dianalisis  atau sebagai 

pengetahuan, agar dapat digunakan penulis dalam menjawab masalah yang 
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penulis kemukakan serta memberikan wawasan bagi masyarakat dan 

pemerintah mengenai BPHTB dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.  

  

F. Kerangka pemikiran 

Penyusunan peraturan perpajakan oleh Pemerintah dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, dengan dasar pemikiraan 

falsafah hidup bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum, yaitu pancasila. 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara 

diatur dengan Undang-Undang.4 Pasal tersebut mewajibkan Undang-Undang 

sebagai dasar pemungutan pajak, sebab dalam hal pemungutan pajak dikenal 

falsafah ”No taxation without representation” yang berarti pemungutan pajak 

harus ditetapkan bersama oleh pemerintah dan rakyat. Undang-Undang sebagai 

Peraturan Perundang-Undangan yang disusun bersama oleh Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memenuhi ketentuan ini, bila DPR 

menyetujui suatu pungutan pajak, rakyat dianggap menyetujui. 

Salah satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 

tentang perubahan ke tiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan acuan dan kaitan dalam 

pembentukan Undang-Undang BPHTB. Ketentuan penagihan yang ada di dalam 

Undang-undang KUP juga diacu Undang-Undang BPHTB dan penagihan 

                                                            
4  Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Amandemen.4 ps. 23A 
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pajaknya tentu berupa STB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang belum dibayar bertambah.5 

BPHTB yang diberlakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, yang 

termasuk kategori subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 

hak atas tanah dan atau bangunan. 

Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan system self assessment, 

yaitu Wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri 

utang pajaknya.6 Dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan dan melaporkan. Berdasarkan diterbitkannya surat ketetapan 

pajak. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5%(lima persen ) dari Nilai Perolehan 

Objek Pajak Kena Pajak(NPOPKP). Untuk menghitung BPHTB di gunakan Nilai 

Jual Objek Pajak(NJOP) PBB sebagai cerminan nilai pasar setiap objek pajak 

tanah dan bangunan di Indonesia. 

Pembayaran pajak yang terutang dibayar di Kas Negara melalui Bank 

pemerintah (BUMN atau BUMD) atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk 

oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak dan atau PT Pos 

Indonesia dengan  SSB.  

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

dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
                                                            
5  Waluyo, Perpajakan Indonesia,buku kedua edisi 5(Jakarta: salemba empat,2005) hal .163 
6 Mardiasmo Perpajakan edisi revisi(yogyakarta: Andi,2003) hal. 297 
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Tanah dan Bangunan. menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan (selanjutnya disebut dengan pajak) . 

Untuk lebih menghindari perbedaan pengertian istilah-istilah yang 

dipergunakan dalam skripsi  ini, berikut ini adalah definisi-definisi operasional 

dari istilah-istilah tersebut: 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah: Pajak yang dikenakan 

atas perolehan hak atas tanah dan bangunan  yang selanjutnya disebut pajak.7  

2. Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya  hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan.8 

3. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor  5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun dan 

peraturan Perundang-undangan lainnya.9  

4. Surat Ketepan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah: 

surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah pajak yang dibayar.10 

                                                            
7 Indonesia, Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, UU No. 20,LN 
No. 130  Tahun 2000, TLN No. 9, ps. 1 butir 1. 
8 Ibid. pasal 1 butir 2. 
9 Ibid pasal 1 butir 3. 
10 Ibid. pasal 1 butir 6. 
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5. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB) adalah: 

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan atau denda.11 

6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 

(SKBKB) adalah: surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 

yang terutang,jumlah kekurangannya pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar.12 

 

G. Metode penelitian 

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. 

Sehingga metode dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Sehingga dari pengertian Metode tersebut, dapat diartikan sebagai suatu  

cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara Penelitian itu 

sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang Ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan 

sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian,sebagian besar ditentukan 

                                                            
11 Waluyo, op.cit hal.429  
12 Ibid. 
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oleh ketetapan dalam penelitian metodenya. Adapun metode yang dipegunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis. 

Metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasar asas-asas 

hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada 

kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.13 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat Diskriptif, dimana dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas tentang 

berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang Bea perolehan 

Hak atas Tanah dan Bagunan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di 

Wilayah Karanganyar. 

 

3. Sumber Data  

a. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan objek yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Yaitu data-data yang berasal dari sumber 

utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata14 dari pihak 

                                                            
13 Rony Hanitijo S,Metode Penelitian hukum dan Jurimetri,Jakarta,1998.hal 97 
14 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rossdakarya offset.1996, 
hal.112.  
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yang terlibat dengan objek yang diteliti yaitu Para Pagawai Kantor 

Pelayanan  Pajak Pratama Karanganyar. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang tidak diperoleh sacara langsung dari sumber   pertama. 

Data sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan yang meliputi bahan-

bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis 

lainnya yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

• Undang-undang Dasar 1945 

• Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 

Tahun 2000 Tentang  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan UU No.21 Tahun 1997, LN 

130 Tahun 2000, 

• Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

• Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2000,Tentang Penentuan 

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu merupakan bahan yang memberikan penjelasan yang 

didapat melalui studi kepustakaan, yang meliputi buku-buku ilmiah, 

Jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memeberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Menurut Soerjono Soekamto Studi kepustakaan merupakan alat 

yang dilakuknan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, 

mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk 

mendapatkan data sekunder.15 

b. Wawancara 

Dengan melakukan wawancara secara intensif dan mendalam guna 

memperoleh data primer yang valid dari pihak yang terlibat dengan objek 

yang diteliti yaitu para Pagawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karanganyar. Kegiatan ini dilakukan dengan menentukan informasi 

terlebih dahulu yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. memahami dan menguasai pokok permasalahan secara keseluruhan 

2. terlibat dengan kegiatan yang diteliti 

3. mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai keterangan 

 

                                                            
15 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 22.  
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c. Observasi 

Adalah cara bagaimana melakukan pengamatan artinya mengamati, 

melihat, meninjau, dan mengumpulkan data yang diperlukan Dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar  

d. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun secara 

sistematis kemudian di klarifikasi menurut kebanarannya, dengan 

menganalisis secara normatif kualitatif, guna menemukan jawaban 

permasalahan penelitian. Melalui intervensi Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah yang berkaitan dengan BPHTB. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang 

didapat dari studi kepustakaan sehingga dapat memberikan uraian bersifat 

diskriptif. Kemudian dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan 

diberikan saran. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, 

yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 



17 
 

BAB I.   PENDAHULUAN. 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan: 

A. Latar belakang masalah  

B. Pembatasan Masalah 

C.  Perumusan Masalah 

D.  Tujuan penelitian 

E.  Manfaat penelitian  

F. Kerangka pemikiran 

G.  Metode penelitian 

H.  Sistematiaka Penulisan 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENGERTIAN UMUM TENTANG PAJAK 

1. Definisi pajak 

2. Dasar Hukum Perpajakan 

3. Fungsi Dan Asas-Asas Pemungutan Pajak 

B. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

1. pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.  objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangnanan 

3.  Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

4.  Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

5. dasar pengenaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan  
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C. PENGERTIAN UMUM TENTANG  JUAL BELI 

1. Pengertian Jual Beli 

2. Jual Beli Tanah Dan Bangunan Sebagai Obyek Pajak 

3. Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Akta Otentik 

4. Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Akta Dibawah Tangan  

 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

1. Diskripsi Objek Penelitian  

a. Gambaran Daerah  

b. Keadaan Fisik Kabupaten Karanganyar  

c. Kondisi Non Fisik Daerah Karanganyar 

d. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Karanganyar 

e. Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Karangayar 

2. Data Hasil Penelitian  

a. Pengaturan BPHTB Di Karanganyar 

b. Pengaturan BPHTB Dalam Perundang-Undangan 

c. Bagi Hasil BPHTB Antara Pusat Dan Daerah Dan Cara Perhitungan 

Pajak BPHTP 

d. Peran BPHTB Sebagai Sumber Pendapatan Pusat Dan Daerah  
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B. PEMBAHASAN  

1. Pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah dan 

bangunan di Karanganyar dan pelaksanaannya. 

2. Pengaturan pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah dan 

bangunan di dalam Undang-Undang dan ruang lingkupnya. 

3. Bagi hasil antara pusat dengan daerah dan cara penghitungan  pajak 

BPHTB di Wilayah Karanganyar 

4. Peranan BPHTB sebagai sumber pendapatan Negara dan Daerah 

 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 




