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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor. 10 Tahun 20111, 

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang 

termasuk Marga Colloce yaitu Collocelia Fuchliap Haga, Collocelia Maxina, 

Collocelia Esculanta dan Collocelia Linchi. 

Dari hasil penelitian tentang Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak 

Sarang Burung Walet diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah dilakukan 

perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima Badan 

Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dengan potensi pajak sarang burung 

walet yang ada, ternyata potensi pajak sarang burung walet masih diatas 

realisasi yang diterima Badan Pendapatan Daerah, nilainya pun selalu 

lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima Bapenda. Hal ini terjadi 

karena masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh Bapenda, masih 

ada potensi pajak yang belum terjangkau.  

2. Pada saat potensi pajak sarang burung walet dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan pemerintah, hasilnya ternyata dari tahun 2014 hingga 

2017 pemerintah terlalu tinggi menetapkan target pajak sarang burung 

walet. Sebenarnya potensi pajak sarang burung walet tidak sampai sebesar 

target yang ditetapkan pemerintah tersebut. Terlihat bahwa realisasi yang 
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diterima Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dari tahun 2014 

sampai dengan 2017 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan 

pemerintah. 

3. Dalam proses pemungutan Bapenda Kota Pekanbaru mengalami beberapa 

kendala seperti wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan alasan 

belum menghasilkan dan kurang keuntungan yang didapatinya. 

4.2 Saran  

Sebagai badan yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan 

rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti, sarana dan prasarana 

pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Dimana disini Kantor 

Badan Pendapatan hendaknya mensosialisasikan lagi tentang Sistem dan 

Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet kepada masyarakat/wajib 

pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Potensi  Pajak Sarang Burung 

Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet.  

Dan juga untuk Wajib Pajak diharapkan kesadaran terhadap 

kewajibannya, dengan melaporkan izin pengusahaannya dan membayar pajak 

dengan tepat waktu agar target dan realisasi Badan Pendapatan Daerah 

tercapai.  

 

 

 


