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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas pokok 

pemungutan pajak sarang burung walet oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah 

dikecamatan Mandau kabupaten Bengkalis  maka dapat peneliti ambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dan pendataan belum maksimal karena banyak wajib pajak 

yang tidak mendaftar ke kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau karena belum mengerti prosedur pendaftarannya selain itu juga 

banyak identitas yang tidak jelas yang diberikan wajib pajak pada saat 

UPT Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendataan Dan tidak adanya 

tanggapan dari pihak UPT Dinas Pendapatan Daerah bagi wajib pajak 

yang belum mendaftar.  

2. Penagihan pajak yang dilakukan UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sudah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan 

sudah dilakukannya pelaporan realisasi pajak sarang burung walet, namun 

hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat masalah yaitu dari wajib 

pajaknya banyak wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayar 

pajak sesuai dengan yang ditentukan di dalam SPTPD dan seharusnya 

mereka melakukan pembayaran perbulannya tetapi mereka melakukan 

pembayaran pajak per 3 bulan karena menunggu masa panen nya hal ini 

disebabkan oleh kurangnya kasadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 
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3. Pengendalian dan Pengembangan pajak yang belum maksimal dilakukan 

oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, yang dibuktikan 

dengan tidak adanya dilakukan  pengevaluasian karena kurang nya petugas 

bagian lapangan selain itu sosialisasi juga dalam waktu terakhir ini tidak 

dilakukan karena sulit untuk mengumpulkan pengusaha sarang burung 

walet di kecamatan Mandau disebabkan oleh pengusaha burung walet 

banyak dari luar kota. 

 Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok 

pemungutan pajak sarang burung walet oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah 

dikecamatan Mandau kabupaten Bengkalis belum terlaksa dengan baik dilihat dari 

pendaftaran dan pendataan yang tidak maksimal padahal pemungutan pajak 

sarang burung walet tidak dapat dilakukan apabila pengusaha tidak terdaftar 

sebagai wajib pajak. Kemudian Penagihan pajak walaupun sudah terlaksana 

dengan baik namun masih keterlambatan wajib pajak membayar pajak, serta 

Pengendalian dan Pengembangan Pajak belum maksimal. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti 

akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya 

ditanggapi untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan 

tugas pokok pemungutan pajak sarang burung walet oleh UPT Dinas Pendapatan 

Daerah dikecamatan Mandau kabupaten Bengkalis sebagai berikut: 

1. Kepada pihak UPT Dinas Pendapatan Daerah dikecamatan Mandau 

kabupaten Bengkalis jika melakukan pendaftaran dan pendataan wajib 
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pajak diharapkan lebih maksimal lagi agar semua pengusaha sarang 

burung walet terdata sebagai wajib pajak.  

2. Kedepannya juga diharapkan UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Dapat menambahkan petugas lapangan, melakukan evaluasi dan 

sosialisasi terhadap wajib pajak agar petugas UPT Dinas Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau lebih maksimal dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi karena adanya pemautauan secara langsung terhadap wajib 

pajak 

3. Kepada wajib pajak diharapkan agar menyadari kewajibannya sebagai 

wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan 

peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

pajak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


