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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Pajak Secara Umum 

3.1.1 Pengertian  Pajak 

Definisi Pajak menurut S.I. Djajadiningrat Pajak adalah sebagai sesuatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan umum  (Siti Resmi: 2014).  

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Siti Resmi: 2014). 

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldmann Pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan 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 (Siti Resmi: 

2014). 

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukanya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

Public investment. 
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3.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2014) Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) yaitu: 

1. Fungsi budgetair ( Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 

2. Fungsi regularend (pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2013) pajak merupakan peralihan kekayaan dari 

sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan 

berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus 

memenuhi beberapa syarat, antara lain:  

1. Pemungutan Pajak Harus Adil ( Syarat Keadilan ) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utan pajak yang telah 

ditetapkan. 
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2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang ( Syarat Yuridis ) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 

2 Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun bagi warganya. 

 

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian ( Syarat Ekonomis ). 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien ( Syarat Finansiil ) 

Syarat finansiil ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk 

menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan 

pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa 

memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan 

biaya pemungutan sekecil-kecilnya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana ( Syarat Sederhana ) 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat 

ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 

 

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut  Siti Resmi (2014) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Stelsel Pajak, 

Asa Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut:  

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 

A. Stelsel Nyata (riil) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak diberdasarkan pada 

objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya 
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baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah semua 

penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.  

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada 

penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. 

Kekurangan stelsel nyata adalah pajak dapat diketahui akhir periode, 

sehingga: 

1. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi 

pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu 

tersedia jumlah kas yang memadai dan 

2. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun 

sehingga jumlah uang beredar secara makro dan terpengaruh. 

  

B. Stelsel Anggapan (fiktif) 

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, 

sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan 

pajak yang terutang sebelumnya.  

Kelebihan Stelsel Fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menuggu sampai akhir suatu tahun. 

Kekurangan Stelsel Fiktif adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak 

akurat. 

 

C. Stelsel Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun 

besarnya pajak dihitung  berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

bakhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya 

lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus 
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membayar kekurangan tersebut. Dan sebaliknya jika besarnya pajak 

sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajaki menurut anggapan, 

kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi)ataupun 

dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. 

 

2. Asas Pemungutan  Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu: 

A. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap 

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia (wajib 

Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.  

 

B. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilabn yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggtal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan 

dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. 

 

C. Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara.  

 

3. Sistem Pemungutan  Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu: 

A. Official Assessment System 

Adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung 
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dan memungut pajak sepenuhnya berada pada aparatur perpajakan. 

yang mempunyai ciri sebagai berikut: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

B. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

mempunyai ciri sebagai berikut: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi. 

 

C. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

mempunyai ciri bahwa wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

3.1.5 Jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi (2014) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, yaitu: 

1. Menurut Golongan  

Pajak dikelompokkan menjadi dua: 
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 Pajak Langsung ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain. 

 Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lai atau pihak ketiga. Pajak 

tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa.  

Untuk menentukan apakah suatu termasuk pajak langsung atau 

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat tiga 

unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakanya. Ketiga 

unsur tersebut terdiri atas: 

1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak. 

2. Penanggung pajak adalah orang yang adalam faktanya memikul 

terlebih dahulu beban pajaknya. 

3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus 

dibebani pajak. 

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak 

langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih 

dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung. 

 

2. Menurut Sifat  

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

 Pajak Subjektif, pajak pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan 

subjeknya 

 Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan 

pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. 
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3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

 Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

 Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

 

3.2 Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 

angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian Pendapatan Asli 

Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah 

dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan 

melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis 

retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber 

pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

 

3.3 Pajak Daerah  

3.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah 

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
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daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai 

pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1. Pajak yang dipungut daerah berdasarkan pengaturan oleh daerah sendiri. 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh daerah. 

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang 

dan/atau peraturan hukum lainnya. 

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 

 

3.3.2 Dasar Hukum Dan Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 

28 tahun 2009 menjelaskan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Jenis-Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 sebagai 

berikut: 

1. Pajak Provinsi  

1.   Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air  

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

3.  Pajak bahan bakar 

4.  Pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan 

 

2. Pajak Kabupaten atau Kota 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restoran 

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5.  Pajak penerangan jalan 

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

7. Pajak parkir 
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8.  Pajak air tanah 

9. Pajak sarang burung walet 

10.  Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan 

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

3.4 Gambaran Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

3.4.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah Pajak yang 

dikenakan atas Perolehan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 

bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang 

pertanahan dan  bangunan. 

Dasar Hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

yaitu undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2000 tentang perubahan atas  Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 

yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Setelah adanya perubahan 

bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah di dialihkan dari Pajak 

Pusat menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kendal menindak lanjuti Undang-Undang tersebut dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011tentang Pajak Daerah. 

Terutama pada pasal 68 yang mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

 

3.4.2 Prinsip-Prinsip Kewajiban Dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Indonesia 

dilakukan dengan berpegangan pada lima Prinsip antara lain:  
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1. Pemenuhan Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah berdasarkan sistem Self Assessment yaitu wajib pajak menghitung 

dan membayar sendiri pajak terutangnya. 

2. Besarnya tarif yang ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek 

Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 

3. Agar pelakanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan berlaku secara efektif, wajib pajak dan pejabat umum yang 

melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

ditentukan oleh Undang-Undang akan dikenakan sanksi menurut 

perundang-undang yang berlaku. 

4. Hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

merupakan penerimaan Negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dalam rangka 

memantapkan Otonomi Daerah. 

5. Semua pungutan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di luar 

ketentuan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

tidak diperkenankan. 

 

 

3.4.3  Subjek Dan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

3.4.3.1  Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

  Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Subjek Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah dan atau bangunan. Pemerintah Kabupaten Kendal menindak lanjuti 

dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Pasal 70 tahun 2011 yang menjadi 

subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi 

atau Badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan dari peralihan hak 

baik dari jual beli, hibah atau waris yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2011. Subjek pajak tersebut jika dikenakan kewajiban untuk membayar 

pajak, maka menjadi wajib pajak. 
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3.4.3.2 Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 pasal 85 tahun 2009 tentang Objek Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Pemindahan hak karena: 

a)  Jual beli 

b)  tukar menukar 

c)  Hibah 

d)  hibah wasiat 

e)  Waris 

f)  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya 

g)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h) penunjukan pembeli dalam lelang 

i)  pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

j)  penggabungan usaha 

k)  peleburan usaha 

l)  pemekaran usaha 

m)  dan hadiah 

 

2. Pemberian hak baru karena: 

a)  kelanjutan pelepasan hak dan 

b)  diluar Pelepasan hak 

 

3. Hak atas Tanah 

a) Hak milik 

b) Hak usaha 

c) Hak guna bangunan 

d) Hak pakai 

e) Hak milik atas satuan rumah susun dan 

f) Hak pengelolaan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Pasal 69 Tahun 2011 

Yang menjadi Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemindahan hak karena: 

a) Jual beli 

b) tukar menukar 

c)  Hibah 

d) hibah wasiat 

e) Waris 

f)  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya 

g)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h) penunjukan pembeli dalam lelang 

i)  pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap 

j)  penggabungan usaha 

k)  peleburan usaha 

l)  pemekaran usaha 

m)  dan hadiah 

 

2. Pemberian hak baru karena: 

a)  kelanjutan pelepasan hak 

b)  dan diluar Pelepasan hak 

 

3. Hak atas Tanah  

a)  Hak milik 

b) Hak guna usaha 

c) Hak guna Bangunan 

d) Hak pakai 

e) Hak pengelola 
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3.4.4 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten kendal Nomor 11 Pasal 69 

Tahun 2011 yang mengatur Objek Bangunan yang dikecualikan atau tidak 

dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah Objek Pajak yang 

di peroleh sebagai berikut: 

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan guna 

kepentingan umum. 

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri. 

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

lain dengan tidak adanya perubahan nama. 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf dan, 

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 

3.4.5 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 pasal 71 Tahun 2011 yang 

mengatur dasar pengenaan terutangnya Bea Perolehan hak atas Tanah dan 

Bangunan ditetapkan meliputi: 

1. Jual beli adalah sejak tanggal di buat dan ditandatanginya akta. 

2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal di buat dan di tandatanganinya akta. 

3. Hibah adalah sejak tanggal di buat dan di tandatanganinya akta. 

4. Hibah wasiat adalahsejak tanggal di buat dan di tandatanganinya akta. 

5. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor bidang pertanahan. 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah nilai pasar. 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah nilai pasar objek 

pajak tersebut. 

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 
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9. Pemberian hak baruatas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 

10. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar 

objek pajak tersebut. 

11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 

12. Peleburan usaha adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 

13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 

14. Hadiah adalah nilai pasar objek pajak tersebut. 

15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam risalah lelang.   

Lebih lanjut diatur bahwa jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui 

atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan 

dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun terjadinya 

perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan 

bangunan. 

 

3.4.6  Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Pasal 72 Tahun 2011 yang 

mengatur Besarnya Nilai Perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang ditetapkan 

sebesar Rp. 60.000.000; untuk setiap wajib pajak. Dan Rp. 300.000.000, dalam 

hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi 

yang masih dalam hubungan keluarga sedarahdalam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas dan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami atau istri. 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak 

hanya dikenakan untuk 1 (satu) kali transaksi dalam 1 (satu) tahun, untuk 

transaksi berikutnya dalam tahun yang sama tidak lagi dikenakan Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 
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3.4.7 Tata Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Pasal 73 Tahun 2011 yang mengatur tarif 

Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar 

5% 

Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan terutang =  Tarif 5% x (NPOP – 

NPOPTKP). 

Contoh: 

1. Pada tanggal 22 Desember tahun 2012 wajib Pajak A Membeli tanah dengan 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 45.000.000; 

Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kenaa Pajak (NPOPTKP) yang berlaku di 

daerah kendal sebesar Rp. 50.000.000; 

Karena NPOP berada di bawah NPOPTKP  maka wajib pajak A atas perolehan 

Hak atas Tanah tersebut tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

 

2. Pada tanggal 22 Desember tahun 2012 Wajib Pajak B membeli tanah dengan 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 90.000.000; 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000; 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 30.000.000; 

Maka BPHTB yang terutang sebesar: 

= 5% X Rp. 30.000.000 

= Rp. 1.500.000; 

 

3.4.8 Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan pada 

prinsipnya menganut sistem SelfAssessment yang artinya wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan tidak 

mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang di bayarkan 

ke Bank Jateng yang ditelah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 
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dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

 

3.4.9 Prosedur Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 

Badan Keuangan Kabupaten Kendal terdapat dua tata cara pelaporan yaitu 

pelaporan Manual dan Pelaporan Online, sedangkan secara manual sebagai 

berikut: 

 

1. Prosedur Pelaporan  Manual 

Prosedur pelaporan Manual Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 

Siklus Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

 

Keterangan: 

a) wajib pajak mengambil Surat Permohonan Verifikasi SSPD BPHTB di 

Bakeuda yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Dengan syarat 

harus melunasi SPPT PBB P2 5 (lima) tahun terakhir. 

Pendaftaran & 

Pengisian SSPD 

Pelaporan Verifikasi dan 

Validasi 

Pembayaran ke 

Bank Jateng 

Pengambilan 

Sertifikat (BPN) 
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b) SSPD BPHTB Asli (rangkap 5). Dalam hal SSPD BPHTB Nihil maka SSPD 

BPHTB yang dilampirkan untuk diverifikasi adalah SSPD BPHTB yang telah 

di tandatangani dan distempel oleh Notaris/PPAT.  

c) Fotokopi KTP  Wajib Pajak. 

d) Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan Fotokopi KTP penerima kuasa (dalam hal 

dikuasakan). 

e) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga 

(Dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa) dalam hal transaksi waris. 

f) Fotokopi SPPT PBB Tahun Transaksi Perolehan Hak atau SK NJOP. 

g) Surat Pernyataan Jual Beli/Hibah/Waris yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak yang bertransaksi dan diketahui oleh Notaris/PPAT atau Camat/PPAT. 

h) Setelah semua lengkap wajib pajak melaporkan ke Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal untuk di Verifikasi atau Validasi. 

i) Wajib pajak jika di nyatakan lolos Verifikasi maka segera membayarkan Pajak 

terutangnya ke Bank Jateng. 

j) Setelah membayar pajak terutang Wajib Pajak melakukan pengambilan 

sertifikat ke BPN. 

 

2.  Prosedur Pelaporan Sistem Online 

Pemerintah Kabupaten Kendal telah menerapkan sistem baru yaitu aplikasi E-

BPHTB merupakan sistem yang dikembangkan untuk mempermudah kinerja 

instansi pemerintah dalam mengelola Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. 

Pengaturan dan pelaporan yang tertata merupakan tujuan dari dibuatnya aplikasi 

E-BPHTB ini. Aplikasi ini berbasis web yang disusun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan jaringan Local Area Network 

(LAN) yang memiliki fungsi sebagai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. Aplikasi ini di dasarkan pada kebutuhan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kendal sehingga akan mempermudah penataan dokumen dan 

pelaporan dan memiliki tampilan yang user friendly. 
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Gambar 3.2 

Siklus Pelaporan Sistem Online E-BPHTB 

Wajib Pajak BAKEUDA Bank Jateng BPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

Halaman 

utama 

Halaman 
pelayann 

Halaman 

infrmasi 

login 

Administ

rator 

User 

login 

pendaftar

an 

Isi sspd 

Lihat data 

sspd yang 

dikirim 

verifikasi 

Berkas 

Terima 

berkas 

Tdk lolos 

Isi ulang 

sspd 

Lolos 

veriikasi 

Persetujuan 

petugas 

Bakeuda 

Lihat 

persetujuan 

Print  

Berikan 

sspd 

Bayar ke 

bank jateng 

Lapor ke BPN  

dan buat 

sertifikat 
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Keterangan: 

 

Gambar 3.3 

Halaman Utama 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

 

Keterangan: 

1. Halaman utama ini berisi tentang Pelayanan untuk mengakses pelaporan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan bisa untuk pengecekan 

harga pasar tanah pada Daerah Kabupaten Kendal. 

2. Pembukuan adalah suatu proses administrasi Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan dan data pendukung lainya yang dapat diakses pada 

halaman ini. 

3. Hubungi kami adalah untuk mengirim pesan, saran, kritikan atau masukan 

yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 

kepada kami sehingga kami dapat mengetahui apa saja yang  akan kami 

perbaiki pada Kantor Badan Keuangan daerah Kabupaten Kendal. 
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Gambar 3.4 

Halaman Pelayanan 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

 

Keterangan: 

1. Pada halaman pelayanan ini berisi tentang syarat dan ketentuan verifikasi 

SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2. Untuk mengetahui lunas PBB 5 taahun tetakhir 

3. Dan dilampiri dengan: 

a) SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan asli (rangkap 5). 

Dalam hal SSPD nihil maka SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang dilampirkan untuk diveriikasi adalah SSPD Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan yang telah di tandatangani 

dan ditempel oleh Notaris /PPAT. 

b) Fotokopi KTP Wajib Pajak. 

c) Surat kuasa dari wajib pajak dan fotokopi KTP penerima kuasa(dalam 

hal dikuasakan). 

4. Fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga (yang 

dikeluarkan oleh kelurahan/desa) dalam transaksi waris. 

5. Fotokopi SPPT PBB tahunan transaksi hak atau SK NJOP. 



47 
 

 
 

6. Surat pernyataan jual beli/hibah/waris yang ditandatangani oleh kedua 

belah pihak yang bertransaksi dan dikethui oleh Notaris/PPAT atau 

Camat/PPAT. 

 

Gambar 3.5 

Halaman Informasi Pembukuan 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

 

Keterangan: 

1. Pembukuan adalah halam untuk melakukan suatu proses administrasi Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan data pendukung lainya yang 

dapat diakses pada halaman ini. 

 

Gambar 3.6 

Halaman Kontak Instansi 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 
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Keterangan: 

Halaman yang menerima segala pertanyaan serta kritik dan saran yang 

membangun seputar PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan 

pelayananya. 

 

Gambar 3.7 

Halaman Login 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

 

Keterangan: 

Halaman khusus user ini dibatasi berdasarkan tingkat pengguna, Hak akses dibagi 

menjadi tiga untuk pengguna fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi E-BPHTB 

diantaranya: 

1. Role Administrasi 

2. Role Pelayanan 

3. Role Pembukuan 
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Gambar 3.8 

Halaman Setelan Login 

 

Sumber: Badan Keuangan daerah Kabupaten Kendal, 2016 

Keterangan: 

1. Role Admistrator 

Role ini berfungsi bagi user yang mempunyai hak untuk mengatur setting-

anaplikasi yang meliputi dari: 

1. Pengaturan User dan Hak akses  

Digunakan untuk menambah, mengubah ataupun menghapus data user 

yang nantinya digunakan untuk login. Disini terdapat juga fasilitas 

pengelompokan user berdasarkan role tertentu yang nantinya 

digunakan memberikan hak khusus bagi user yang login. 

2. Pengaturan Master Data 

Berfungsi sebagai pengaturan data-data yang bersifat dinamis yang 

nantinya diperlukan dalam proses-proses yang digunakan. Adapun 

master data tersebut berisi tentang data kelurahan, data kecamatan, 

data pejabat, dan daftar perkiraan harga Tanah dan data-data lain yang 

di perlukan. 

2. Role Pelayanan 

Role ini berfungsi bagi user yang mempunyai hak untuk menggunakan 

aplikasi mengenai pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
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Bangunan, menu tersebut diantaranya Pendaftaran, Penelitian, Validasi, 

Pencatatan SSPD dan Laporan. 

 

Gambar 3.9 

User Login 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

Keterangan: 

Wajib Pajak melakukan loging dengan user yang sudah dibuatkan oleh petugas 

pajak dengan melakukan pengisian data yang harus dilengkapi. 

 

Gambar 3.10 

Pendaftaran Wajib Pajak 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 
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Keterangan: 

Wajib Pajak melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan 

data. 

 

Gambar 3.11 

Edit Data 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal,2016 

Keterangan: 

Jika wajib pajak melakukan kesalah dalam memasukan data maka bisa di edit 

pada halaman tersebut. 

 

Petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal melakukan Verifikasi 

Gambar 3.12 

Pemberkasan 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 
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Keterangan: 

Petugas verifikator melakukan pemberkasan data dengan memasukan nomer 

pelayanan, maka akan muncul nama pemohon wajib pajak. 

 

 

Gambar 3.13 

Penelitian 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2016 

Keterangang: 

Petugas verifikator melakukan penelitian dengan memasukan nomor pelayanan 

dan mencocokan kebenaranya.  

 

Gambar 3.14 

Verifikasi Data 

 

Sumber: Badan Keuangan daerah Kabupaten Kendal, 2016 
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Keterangan: 

Petugas verifikator melakukan verifikasi data jika lolos maka wajib pajak segera 

membayarkan pajak terutangnya ke Bank Jateng dan melaporkan ke BPN untuk 

mengurus sertifikat, jika tidak maka data yang masuk akan dikembalikan untuk 

melengkapi data tersebut. 

 

3.4.10 Tujuan Verifikasi 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menjelaskan beberapa tujuan 

verifikasi antara lain sebagai berikut: 

1. Mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi 

SPPT atau bukti pembayaran PBB lainnya. 

2. Mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam 

SSPD BPHTB dengan NJOP bumi permeter persegi pada basis data PBB. 

3. Mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 

dalam SSPD Bea Perolehan Hah atas Tanah dan Bangunan dengan NJOP 

bangunan per meter persegi pada basis data PBB. 

4. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan terutang yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP), 

NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/yang 

harus dibayar. 

5. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung 

sendiri. 

 

3.4.11 Tujuan Pembuatan Aplikasi E-BPHTB  

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menjelaskan ada beberapa tujuan dari 

pembuatan aplikasi E-BPHTB adalah sebagai berikut: 

1. Tertib yaitu mampu   merangkum   semua kegiatan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan di kantor pelayanan yang akurat,  mampu  
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menyajikan  data-data aplikasi  BPHTB  secara  lengkap,  detail dan 

terperinci. 

2. Efektif yaitu mampu  menjaring,  mendeteksi dan   menindaklanjuti   

terhadap   setiap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

kurang/ tidak dibayar oleh wajib pajak. 

3. Pelayanan Optimal yaitu mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik 

kepada wajib pajak yang efisien, efektif dan kinerja operasional pelayanan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk wajib pajak terutama 

pihak pembeli baik langsung maupun melalui Notaris/PPAT.  

4. Tertib Administrasi yaitu mampu menyusun penatausahaan pelayanan 

sehingga memudahkan dalam pemeriksaan dan pencarian data yang terkait 

dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

3.5 Perbandingan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

Secara Sistem Manual Dan Sistem Online (E-BPHTB) 

 Dalam Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan 

Keuangan Daerah kabupaten Kendal terdapat 2 cara pelaporan yaitu secara sistem 

manual dan sistem online (E-BPHTB), masing-masing tata cara tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti: 

1. Sistem Manual 

A. Kelebihan Sistem Manual 

a) Bagi wajib pajak yang tidak mengenal internet maka akan lebih 

mudah menggunakan sistem manual karena lebih mudah pengisianya. 

b) Lebih menguntungkan bagi pihak Notaris karena dapat memanipulasi 

data NJOP sehingga tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunannya nihil. 

c) Tidak terganggu oleh jaringan listrik dan jaringan internet saat terjadi 

permasalahan pada jaringan. 

 

B. Kelemahan SistemManual 

a) Data Wajib pajak tidak Tersimpan dalam Sistem. 
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b) Pemasukan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

berkurang karena banyak laporan yang nihil 

c) Banyak data yang tidak akurat. 

d) Sulit melakukan pemetaan daerah atau wilayah yang melakukan 

transaksi jual beli Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2. Sistem Online E-BPHTB 

A. Kelebihan Sistem Online E-BPHTB 

a. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Lebih terorganisasi 

lebih baik dan sistematis. 

b.    Penghitungan dilakukan secara cepat dan dan tepat karena 

menggunakan sistem komputer. 

c. Kemudahan dalam membuat laporan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap dan benar karena 

menggunakan sistem komputer. 

e.  Menghindari pemborosan kertas. 

f.  Membantu petugas verifikasi agar lebih mempermudah dalam meneliti 

data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

B. Kelemahan Sistem Online E-BPHTB 

a. Keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai 

sistem informasi. 

b. Kurangnya tenaga ahli di bidang sistem informasi. 

c. Kurangnya peningkatan pada sistem Informasi. 

d. Bila terjadi gangguan jaringan akan menghambat proses pelaporan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

e. Kurangnya sosialisasi tentang sistem informasi . 
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3.6 Upaya Pengoptimalisasian BPHTB Dengan Penerapan Sistem E-

BPHTB 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal melakukan pembuatan aplikasi 

baru yaitu sistem online E-BPHTB agar bisa lebih meningkatkan potensi Bea 

Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan. Adapun tujuan lain yaitu dapat lebih 

mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak 

terhutangnya.. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kendal belum bisa 

memaksimalkan aplikasi  tersebut, Ada beberapa upaya pengoptimalisasian Bea 

Perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut: 

A. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 

informasi mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal bisa melalu situs 

pdrd.kabupatenkendal.go.id 

B. Penerapan Pelayanan Pajak prima dengan cara memberikan kepastian 

layanan waktu, layanan kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat yang 

melakukan pelaporan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

C. Selalu memaksimalkan pada pelayanan karena kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Kendal, semakin bagus kinerja pada pelayanan yang telah diberikan maka 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.  

D. Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan kegiatan reklasivikasi nilai  

tanah sehingga akan menaikan setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

E. Dengan optimalisasi database Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dapat menentukan daerah mana yang berkembang. 

F. Peningkatan sarana dan prasarana agar bisa memaksimalkan aplikasi E-

BPHTB dengan sebaik mungkin . 

G. Peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam bidang 

perpajakan dan bidang teknologi sehinggan bisa lebih 
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mengoptimalisasikan kinerja yang ada di Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal. 

H. Penyederhanaan atau mengadakan sosialisasi sistem dan prosedur 

pelaporan dan Pembayaran pada aplikasi E-BPHTB. 

 

 


