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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia 

sejak 1 januari 2010 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencapai 

sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan 

pembangunan. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan Negara dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian 

daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional. Dengan otonomi 

daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi 

semakin besar dan kuat, karena saat ini kondisi perekonomian menuntut 

adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali 

potensi perekonomian didaerahnya.  

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah dalam 

melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya dana (sumber 

daya keuangan). Sebagai daerah otonom, Kota Pekanbaru tentunya sangat 

berkepentingan terhadap daya dukung tersedianya dana (sumber daya 

keuangan) yang optimal, dalam rangka menjalankan berbagai tugas dan fungsi 

pelaksanaan pelayanan publik serta pembangunan bagi masyarakatnya.  

Seperti daerah-daerah otonom lainnya, dalam rangka menggalang 

sumber-sumber keuangan bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan 

masyarakatnya, sudah tentu pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk tidak 

banyak bergantung pada pendanaan yang bersumber dari pusat. Dengan kata 
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lain, Pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu mengoptimalkan sumber 

keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).    

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah memiliki arti yang strategis, karena di samping merupakan 

salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan 

otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana daerah untuk melaksanakan 

pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 

massyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditandai antara lain 

dengan meningkatnya daya beli dan kemampuan membayar pajak dan 

retribusi daerah.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk 

menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya, dengan tetap 

memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. 

Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diizinkan untuk 

memungut jenis pajak baru, diantaranya pajak sarang burung walet.  

Pemerintah Kota Pekanbaru merespon UU 28/29 dengan menerbitkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Sarang Burung Walet, dimana pajak sarang burung walet menjadi salah satu 

pajak daerah di Kota Pekanbaru.  

Dikota Pekanbaru usaha sarang burung walet sudah ada sejak sepuluh 

tahun terakhir. Tingginya harga yang ditawarkan dan banyaknya permintaan 

membuat usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru berkembang pesat. 
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Burung Walet yang bersarang dipinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-

rumah penduduk, ruko dan dibangun lainnya merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Dengan berkembang pesatnya usaha sarang burung walet ini 

pemerintah Kota Pekanbaru menarget kan penerimaan dari Pajak Sarang 

Burung Walet ini mencapai 1,8M. Namun target tersebut tidak bisa tercapai 

dan belum terlealisasikan dengan optimal, karna masih banyaknya pengusaha 

sarang burung yang kurang patuh terhadap kewajibannya, berikut daftar wajib 

pajak pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.1 

Daftar Wajib Pajak Pengusaha Burung Walet Di Kota Pekanbaru 

Tahun Anggaran 2014 – 2017 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

Terdaftar 

Jumlah Wajib Pajak Yang 

Patuh 

1 2014 202 98 

2 2015 351 201 

3 2016 192 478 

4 2017 172 893 
Sumber : Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru(2018) 

Untuk mengetahui lebih jelasnya target dan realisasi Pajak Sarang 

Burung Walet di Kota Pekanbaru tahun 2014-2017 lihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di 

Kota PekanbaruTahun anggaran 2014-2017 

No Tahun Target Realisasi % 

1 2014 350.000.000,00 19.935.000,00 5,70 

2 2015 1.200.000.000,00 20.535.000,00 1,71 

3 2016 1.147.692.000,00 17.520.000,00 1,53 

4 2017 1.738.141.338,00 23.265.153,00 1,33 

Sumber : Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru(2018) 
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Menurut tabel 1.1 diatas target dan realisasi pendapatan sarang burung 

walet di Kota Pekanbaru tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa 

perkembangan pendapatan pajak sarang burung walet ini masih dinilai 

Nihil/Nol, atau masih jauh dari target yang telah ditetapkan sehingga target 

pendapatan sangat sulit tercapai. Selain itu tidak tercapainya target PAD yang 

ditetapkan karena banyak pengusaha pajak sarang burung walet yang 

mendirikan usaha secara ilegal. dan  tidak mau membayar pajak dengan alasan 

belum menghasilkan padahal sudah ada di Peraturan Daerah No. 10 Tahun 

2011.  

Disamping itu Badan Pendapatan Kota sangat mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet ini tentunya mendapat 

permasalahan. Seperti saat petugas turun langsung ke tempat usaha sarang 

burung walet itu, petugas tidak pernah jumpa dengan pemiliknya. Dan juga 

banyak pengusaha dari Sarang Burung Walet ini tidak memiliki izin uzaha. 

Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Sarang 

Burung Walet ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, 

tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah, dan target dapat dicapai dan 

bisa membiayai Pembangunan Daerah.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan Mandiri yang merupakan syarat kelulusan dari Program Diploma III 
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Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul “Potensi dan Upaya 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

a. Bagaimana Potensi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Pekanbaru? 

b. Apa saja penyebab kurang optimalnya penerimaan Pajak Sarang Burung 

Walet dan Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ?  

c. Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Badan 

Pendapatan Daerah kota Pekanbaru ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui potensi Pajak Sarang Burung Walet dalam 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya penerimaan potensi 

pajak sarang burung walet dan upaya yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet.  

3. Untuk mempelajari tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet di Kota Pekanbaru.  

 



 6 

b. Manfaat Penelitian  

1. Sebagai informasi untuk mengetahui potensi penerimaan dari Pajak 

Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru.  

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Sarang Burung Walet.  

3. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang 

perpajakan.  

1.4 Metode Penelitian  

a. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru.  

b. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan 

bulan februari 2018.  

c. Jenis Data  

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung 

dari Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder 

umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain 

yang diperlukan melalui tempat lokasi penelitian yaitu Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  
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d. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.  

2. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara langsung 

yaitu tanya jawab langsung kepada Bapak Iwandri,SE ,M.Si, selaku 

sub bidang pajak sarang burung walet di kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru. 

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada catatan-catatan tersimpan, baik berupa 

catatan transkip, buku, surata kabar, dll. 

e. Analisis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data secara 

deskriptif, yaitu dengan mengolah atau menggambarkan data-data yang 

sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan ketentuan perundang-

undangan perpaajakan yang berlaku sehingga dapat di tarik kesimpulan.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai 

apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika 

penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan 

secara menyeluruh.  

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentang 

Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitiaan, metode penulisan penelitian, teknik 

pengumpulan data dan penulisan laporan.  

BAB II :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau 

gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 

kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit 

kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  

BAB III :  TINJAUAN TEORI  

  Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian pajak, pajak 

daerah, pajak sarang burung walet, objek pajak sarang burung 

walet, subjek pajak sarang burung walet, dasar hukum dan dasar 

pengenaan pajak sarang burung walet, tarif pajak sarang burung 

walet, pengertian pajak berdasarkan pandangan islam, target dan 

realisasi pajak sarang burung walet, sistem pemungutan pajak 

sarang burung walet. Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak 

sarang burung walet.  

BAB IV :  PENUTUP  

  Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


