
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Permasalahan pokok penerimaan BPHTB Kabupaten lampung Selatan periode 

tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah terjadinya penyimpangan antara data 

rencana dengan data realisasi dengan rata-rata penyimpangan pada periode 

tersebut sebesar 4,19 persen walaupun masih masuk dalam batas toleransi,serta 

terjadinya kesenjangan transaksi objek pajak sebesar 8,31 persen antara data yang 

menjadi dokumentasi KP-PBB Lampung Selatan dengan komulatif 17 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pada periode 2005-2009 potensi pajak yang hilang sebesar 8,31 persen. Hal 

tersebut dikarenakan karena perbedaan data yang menjadi dokumentasi KP-PBB 

Lampung Selatan dengan komulatif 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

3. Asas-asas pungutan pajak yang belum dilaksanakan secara maksimal adalah Asas 

Convenience of Payment dan Asas Efficiency.

4. Bedrdasarkan hasil pengamatan, beberapa kendala pada proses penerimaan 

BPHTB adalah:

a. Faktor Wajib Pajak
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Faktor ini menjadi dasar utama yang menjadi perhatian guna mencari solusi dan 

penerapan instrument pemungutan BPHTB agar para wajib pajak menjalankan 

sistem selfassesment secara benar dengan mencantumkan Nilai Transaksinya 

bukan NJOP pada Surat Setor Bayar.

b. Faktor Aparat Pemungut Pajak

1. KP-PBB

KP-PBB sudah selayaknya diberikan wewenang yang lebih agar mampu 

menjaring wajib pajak BPHTB.

2. Kecamatan/Notaris/PPAT

Berdasarkan hasil pengamatan Kecamatan/Notaris/PPAT merupakan 

penyebab timbulnya permasalahan penerimaan BPHTB. Selayaknya peran 

Kecamatan/Notaris/PPAT dalam proses pungutan BPHTB dikurangi.

3. Badan Partanahan Nasional (BPN)

BPN seharusnya melakukan peningkatan koordinasi kerja dengan KP-PBB 

agar dapat dijadikan parameter perkembangan penerimaan BPHTB 

berdasarkan jumlah penerbitan sertifikat balik nama,

c. Faktor Pengawas

Faktor pengawas yang dilakukan oleh Kanwil PBB pada wilayah setempat 

belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, karena masih bekerja secara 

manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan 

pengawasan.

5.2. Saran
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Mengingat potensi BPHTB dalam kaitannya dengan pertumbuhan pembangunan 

kontruksi dan transaksi bumi dan bangunan yang hilang sebesar 8,31 persen, maka 

sudah selayaknya sistem pembayaran BPHTB diperbaiki. Secara garis besar ada 3 

perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Sistem Administrasi Pemungutan

Perbaikan sistem administrasi pemungutan dilakukan dengan menginformasikan 

langkah-langkah pembayaran BPHTB. Dengan cara mengurangi keterlibatan instansi 

yang terlibat dalam pemungutan BPHTB. Penunjukan bank BUMN guna 

mempermudah akses pemantauan perkembangan penerimaan serta evaluasi 

penerimaan BPHTB, sekaligus juga memudahkan akses pemindah bukuan pembagian 

penerimaan BPHTB kedalam kas negara pada tingkat pusat, atau sebaiknya dengan 

menggunakan sistem online agar pembayarannya dapat lebih mudah dan dapat 

diawasi dengan lebih baik.

2. Petugas Pemungut Pajak

Petugas pemungut pajak BPHTB, yang dalam hal ini KP-PBB, diberikan wewenang 

yang lebih sebagai instansi yang resmi untuk menerbitkan blangko perjanjian jual beli 

pemindahan hak kepemilikan. Penerbitan blangko pengikatan akta jual beli dapat 

dijadikan instrument agar wajib pajak memberikan Nilai Transaksi bukan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP), sehingga KP-PBB dapat mendeteksi potensi pajak BPHTB serta 

dapat mencegah kemungkinan potensi yang hilang.

3. Wajib Pajak
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Sistem selfassesment yang digunakan dalam pemungutan BPHTB ini sangat menitik 

beratkan pada kesadaran para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan BPHTB. 

Dalam hal ini KP-PBB harus berperan aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai 

BPHTB untuk menjaring wajib pajak dan potensi pajak yang lebih luas. KP-PBB 

juga harus menerapkan Asas Convenience of Payment. Penerapan asas tersebut untuk 

menjaring wajib pajak berdasarkan waktu yang tepat para wajib pajak untuk 

membayar pajak BPHTB.


