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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya dalam 

penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, peneliti menarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan dan penetapan target penerimaan pajak sarang burung walet 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru setelah 

mendapatkan target penerimaan yang telah dihitung oleh Pihak TAPD (Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah). Bidang TAPD menentukan target penerimaan 

pajak yaitu mengenai tata cara perhitungannya, sedangkan Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru hanya menjalankan target yang sudah yang sudah 

diberikan oleh TAPD dengan membagi target penerimaan pajak tersebut.  

Dimana target penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan sebagai acuan 

dan target setiap unit pelaksanaan pemungutan pajak pada Dipenda Kota 

Pekanbaru untuk melaksanakan kinerja dalam administrasi pemungutan pajak 

termasuk pajak sarang burung walet. 

2. Pendataan pengusaha walet dilakukan oleh Pegawai UPTD yang ada di 12 

kecamatan karena untuk memperkecil ruang lingkup pendataan sehingga  bisa 

lebih maksimal dalam melakukan pendataan pengusaha walet.Meskipun 

begitu pihak Dipenda Kota Pekanbaru juga melakukan survei lapangan untuk 

mengecek tempat-tempat yang berpotensi sebagai objek pajak. Hambatan 
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yang ditemukan dalam melakukan pendataan yaitu sulitnya menemui wajib 

pajak dikarenakan tempat penangkaran walet tersebut berada di gedung yang 

tidak ada pintu dan pintu gedung yang terkunci. Adapun  usaha dalam 

melakukan pendataan, Dipenda Kota Pekanbaru mendatangi UPTD yang ada 

di Pekanbaru untuk meminta data-data pengusaha walet. 

3. Dalam hal penegakan hukum (sanksi) bagi pengusaha walet yang terlambat 

membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% setiap 

bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak. Untuk sanksi 

yang diberikan kepada pengusaha walet yang tidak mengisi SPT secara tidak 

benar, maka pihak Dipenda akan memeriksa laporan omset penjualan wajib 

pajak walet. Dan sanksi pajak untuk pengusaha walet yang tidak membayar 

pajaknya ke Dipenda Kota Pekanbaru yaitu penarikan izin usaha dan 

penutupan tempat usaha walet. 

6.2 Saran 

Dari simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang 

diajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan perhitungan dan penetapan target pajak sarang burung 

walet, seharusnya tidak hanya mengacu kepada penetapan target tahun-tahun  

sebelumnya saja, namun menjadikan potensi pajak sarang burung walet yang 

riil di lapangan sebagai pedoman utama sebagai faktor penentu perencanaan 

penetapan target penerimaan. Hal ini dalam rangka mengoptimalisasi 

penerimaan pajak sarang burung walet Kota Pekanbaru. 
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2. Penggalian potensi dapat dilakukan anatara lain dengan melakukan pendataan 

secara lengkap, menyeluruh  dan mendalam. 

3. Seyogyanya pembinaan kualitas aparat pajak Dipenda Kota Pekanbaru dan 

Pegawai UPTDKota Pekanbaru melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan 

pendidikan harus diadakan secara rutin guna meningkatkan kualitas SDM. 

Selain itu, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak sarang 

burung walet dan pemenuhan perpajakannya baik melalui berbagai media 

massa maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama Wajib Pajak 

Walet. 

4. Dipenda Kota Pekanbaru juga seyogyanya perlu melakukan berbagai 

tindakan aktif dan tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 

dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Ketegasan 

dalam menegakkan peraturan seperti dengan melakukan penagihan atas 

tunggakan pajak dan penegakan sanksi dapat memperlihatkan bahwa Dipenda 

Kota Pekanbaru menangani secara tegas dan serius Wajib Pajak yang belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. 

 


