
57 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Identitas Responden 

Dari hasil penelitian tentang Analisis Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat, 

Penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas responden. 

Identitas responden ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran 

yang signifikan antara yang diberikan oleh responden terhadap analisa yang 

dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini. 

5.1.1 Tingkat Usia 

Secara teoritis faktor usia sangatlah berpengaruh dalam mengambil 

sebuah tindakan dalam memutuskan permasalahan, dengan demikian dalam 

memutuskan suatu pilihan akan sangat berpengaruh, semakin tinggi usia 

maka tindakan yang diambil semakin baik karena tingkat kematangan 

emosional seseorang dalam berfikir, selain pola pikir, tingkat usia juga 

berpengaruh kepada kekuatan untuk stamina tubuh. Dari umur responden, 

peneliti dapat menganalisa bentuk pemikiran responden terkait dengan 

kinerja responden dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Dari 

hasil wawancara kepada UPT Dispenda dan Masyarakat Penangkar Sarang 

Burung Walet dapat diketahui tingkat usia responden. Untuk mengetahui 

identitas usia responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel V.1 : Jumlah Responden UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat berdasarkan usia 

NO Usia Frekuensi Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

21 – 30 Tahun  

31 – 40 Tahun 

41 – 50 Tahun 

51 – 60 Tahun 

2 

2 

2 

1 

28.57% 

28.57% 

28.57% 

14.28% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden berusia 21 – 30 

Tahun sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan jumlah responden yang 

berusia 31 – 40 Tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan responden yang berusia 

41 – 50 Tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan responden yang berusia 51 – 60 

Tahun sebanyak 1 orang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang 

dalam mengambil suatu kebijakan adalah faktor usia, dimana usia seseorang 

berkisar antara 20 (dua puluh) tahun kebawah merupakan usia yang belum 

labil artinya pada masa ini seseorang dalam tahap pencairan jati diri 

sehingga mengambil keputusan yang belum tepat baik dirinya maupun 

orang lain. Sedangkan usia kisaran 31 – 40 tahun memasuki tahap 

kedewasaan, dimana kebijakan/keputusan yang diambil selalu 

dikolaborasikan antara latar belakang pendidikan dan pengalamannya 

sehingga keputusan tersebut dapat diterima dari semua kalangan baik muda 

maupun yang tua. Kemudian masuk usia 40 (empat puluh) tahun keatas 

merupakan usia yang sudah melewati beberapa tahap sehingga sikap dan 
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tindakan dalam menentukan sesuatu permasalahan bersikap ketahi-hatian 

dan selalu berkaca dari pengalaman mereka. 

Tingkat usia tentu saja mempengaruhi hasil analisa peneliti karena 

faktor usia juga menentukan hasil kinerja responden. Berdasarkan tabel 

diatas dapat dilihat bahwa rata-rata responden berada pada usia produktif, 

semakin produktif usia seorang responden maka akan semakin baik pula 

hasil kinerja seorang responden. 

5.1.2 Jenis Kelamin Responden 

Untuk melihat lebih jauh jenis kelamin dari responden yang 

menggunakan jasa pelayanan UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan 

Rupat maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.2 : Jumlah Responden UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat berdasarkan jenis kelamin 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

5 

2 

71.43% 

28.57% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data Olahan  Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden 

paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 5 (lima) orang sedangkan 

jenis kelamin perempuan hanya berjumlah 2 (dua) orang. Dilihat dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemakaian jasa layanan 

laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dimana partisipasi laki-laki 

lebih dominan pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat. 
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5.1.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta 

berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan seseorang. Tingkat pendidikan responden merupakan salah satu 

hal yang penting karena dengan pendidikan akan dapat mengukur 

kemampuan seseorang dalam menganalisa dan memecahkan suatu hasil. 

Dimana setiap individu memiliki basik penalaran yang berbeda-beda dalam 

memberikan penjelasan maupun analisa. Pemahaman yang berbeda-beda itu 

ditentukan oleh latar pendidikan dan keterampilan yang yang dimiliki oleh 

seorang manusia. Untuk dapat memberikan penjelasan dan analisa yang 

tepat sasaran makan kualitas pendidikan akan sangat menentukan hasil dari 

sebuah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh 

identitas tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel V.3 : Jumlah Responden UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

SLTA/Sederajat 

S1 

5 

2 

71.43% 

28.57% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sedrajat berjumlah 5 

(lima) orang, sedangkan tingkat pendidikan S1 berjumlah 2 (dua) orang.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Responden UPT 

Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat dalam tingkat pendidikan 
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belum dikatakan baik, karena Respondenya masih banyak lulusan tingkat 

pendidikan SLTA/sederajat. 

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Golongan/Pangkat 

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan 

golongan/pangkat maka dapat dilihat pada uraian tabel berikut : 

Tabel V.4 : Jumlah Responden UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat Berdasarkan Golongan/Pangkat 

NO Golongan Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

II/b 

II/c 

III/b 

Honorer 

1 

1 

1 

4 

14.28% 

14.28% 

14.28% 

57.14% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respinden yang memiliki 

pangkat II/b berjumlah 1 (satu) orang, responden yang memiliki pangkat II/c 

berjumlah 1 (satu) orang, dan responden yang memiliki pangkat III/b 

berjumlah 1 (satu) orang, sedangkan yang honorer berjumlah 4 (empat) 

orang. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat golongan 

dapat mempengaruhi loyalitas seorang responden, dari hasil penelitian pada 

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat bahwa golongan paling 

banyak masih berada pada tingkat honorer yaitu berjumlah 4 (empat) orang. 
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5.2 Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada UPT 

Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

Observasi. Dimana kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan 

dengan sistem pembayaran pajak walet yang dilakukan oleh pengusaha 

walet kepada pemerintah melalui UPT Dipenda Kecamatan Rupat. Berikut 

Tabel V.5 tentang Pedoman Observasi yakni sebagai berikut : 

Tabel V.5 : Pedoman Observasi 

Hasil Observasi Alternatif 

Ya Tidak 

 Penangkar Sarang Burung Walet memiliki izin usaha 

dari Kecamatan. 

 

√ 

 

 

 

 Sarang Burung Walet berjarak 50 meter dari rumah 

penduduk. 

 

√ 

 

 

 

 Musik (sound system) Sarang Burung Walet beroperasi 

dari pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 18.30 

WIB. 

 

 

 

√ 

 Penangkar Sarang Burung Walet mendapatkan 

persetujuan dari kiri-kanan kemudian depan-belakang 

rumah walet oleh warga. 

 

√ 

 

 

 

 Fasilitas yang ada sudah memenuhi kriteria dalam 

penagihan dan pembayaran pajak 

 

√ 

 

 

 

 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

  

√ 

 

 Penangkar sarang Burung Walet menjalankan usahanya 

namun belum terdata dalam UPT Dispenda Kecamatan 

Rupat 

 

√ 

 

 

 

 UPT Dispenda rutin melakukan pendataan terhadap 

Penangkar Pajak Sarang Burung Walet. 

  

√ 

 

Perentase % 

 

 

62,5% 

 

37,5% 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2017 
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Berdasarkan keterangan dari Tabel V.5 diatas, Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dilapangan, yakni 

Dari hasil penelitian bahwa Penangkar Sarang Burung Walet sudah 

memiliki izin Dari Pihak Kecamatan dan sudah terdata dalam UPT 

Dispenda. berdasarkan hasil wawancara kepada Wajib Pajak bahwa Wajib 

Pajak sudah terdaftar selama 5 (lima) tahun, dan ada yang baru 3 (tiga) 

tahun. Dalam aturan mendirikan bangunan walet harus sesuai dengan aturan 

yakni jarak dari rumah masyarakat dan sarang burung walet tersebut 50 

meter dan Peneliti melihat langsung Jarak antara Sarang Burung Walet 

dengan Rumah Penduduk saling berjauhan dan sudah menjalankan aturan 

dalam mendirikan Sarang Burung Walet. Peneliti mengamati seharusnya 

musik (sound system) Sarang Burung Walet beroperasi dari pukul 09.00 

WIB sampai dengan Pukul 18.30 WIB namun Penangkar Sarang Burung 

Walet tidak mematuhi aturan tersebut. Faktanya music (sound system) yang 

dinyalakan hingga malam hari. 

Dari hasil penelitian ini melalui observasi d mana melakukan 

pengamatan langsung terhadap hal persetujuan dari masyarakat sekitar 

dalam mendirikan Sarang Burung Walet ini bahwa sudah tertib dan berjalan 

sesuai aturan karena aturan dalam mendirikan Sarang Burung Walet tersebut 

harus mendapatkan persetujuan dari warga disekitarnya dan RT/RW, tanpa 

persetujuan dari warga maka Sarang Burung Walet tersebut tidak bisa 

dibangun. Dalam menjalankan tugas tentu harus ada fasilitas yang 

mendukung guna untuk memperlancar kegiatan tersebut, Berdasarkan 

pengamatan Peneliti melihat langsung Fasilitas yang ada dan peneliti 
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mendapatkan informasi dari Penangkar Sarang Burung Walet bahwa disaat 

kegiatan penagihan fasilitas yang ada sudah memenuhi kriteria seperti 

Handfone untuk melakukan dokumentasi saat menjalankan tugas dan sarana 

seperti kendaraan yang diperlukan saat penagihan.  

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tentu Wajib Pajak harus 

berpatisipasi dalam membayar pajak dan instansi terkait harus menetapkan 

berapa persen target yang harus di capai, dari hasil penelitian Peneliti 

mendapatkan data dari UPT Dispenda bahwa realisasinya tak melewati 

target yang ditetapkan dikarnakan Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

banyak yang tidak membayar Pajak.  

Di Kecamatan Rupat khususnya dalam usaha Penangkar Sarang 

Burung Walet tidak semua Penangkar Sarang Burung Walet sudah terdata 

dalam UPT Dipenda Kecamatan Rupat. hal ini jelas terlihat saat penulis 

melakukan penelitian di Kecamatan Rupat dan menemukan Penangkar 

Sarang Burung Walet yang belum terdata dalam UPT Dispenda. 

Berdasarkan wawancara kepada Penangkar Sarang Burung Walet yang 

belum terdata yaitu dikarenakan Penangkar Sarang Burung Walet yang 

belum terdata tersebut belum mengantongi izin usaha dari kecamatan. 

Peneliti juga tidak melihat UPT Dispenda rutin dalam melakukan pendataan 

terhadap Penangkar Sarang Burung Walet, hal ini akan berdampak pada 

Pendapatan Daerah karena tidak ada pertambahan dalam Wajib Pajak. 

Seharusnya UPT Dispenda rutin dalam melakukan pendataan agar Target 

Pajak Sarang Burung Walet meningkat. 
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Dapat disimpulkan berdasarkan Hasil Observasi yang peneliti 

lakukan selama kegiatan penelitian bahwa sudah berjalan dengan baik 

dengan hasil persentase 62,5% atau sama dengan 7 (tujuh) dari 9 (Sembilan) 

item dan sisanya jumlah yang belum berjalan dengan baik dengan jumlah 

persentase 37,5%. 

5.2.2 Pendaftaran dan Pendataan 

Pendaftaran dan Pendataan Merupakan kegiatan wajib pajak yang 

memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada 

Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya 

maka Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak 

secara jabatan. Pendapatan secara jabatan dimaksud untuk memberi nomor 

pengukuhan dan Nomor Pokok Pajak Daerah (NPWPD). 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai 

Pendaftaran usaha secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaporkan 

sendiri usahanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai 

usahanya melalui kepada salah satu Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu 

Bapak Abdul Gani, beliau mengatakan bahwa : 

“iya, saya harus mendaftarkan usaha kami ke UPT Dispenda 

setelah saya mendapat Surat Izin usaha dari kecamatan. Bila 

terlambat dalam mendaftar maka  usaha saya didaftarkan secara 

jabatan dengan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD).” (Wawancara, 26/02/2017). 

 

Berikut tanggapan responden yang belum mengantongi izin 

mendirikan bangunan dan belum terdata di UPT Dispenda Kecamatan Rupat 

yaitu bapak Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa: 
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“Sebelum saya mendaftar ke UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat, saya mendaftar ke pihak Kantor Camat Rupat 

terlebih dahulu, supaya kami mendapatkan Izin usaha, jika saya 

belum mendapatkan Surat Izin usaha maka Pihak UPT Dinas 

Pendapatan Daerah belum bisa mendaftarkan usaha saya. Hingga 

saat ini saja, sayasudah mendirikan usaha ini selama 6 tahun namun 

belum mengantongi Izin Usaha dari pihak kecamatan” (Wawancara, 

24/02/2017). 

 

dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mendaftarkan 

Wajib Pajak Walet sudah baik yang dilakukan oleh pihak UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat. Namun hal itu bertentangan dengan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat yaitu Bapak Misyanto selaku 

Bendahara, beliau mengatakan bahwa : 

“kami tidak mengetahui tentang hal yang memiliki perizinan. 

Karena perizinan tersebut termasuk dalam izin Bangunan. Dan hal 

yang menyangkut dalam hal izin itu hanya pihak Kantor Camat yang 

tahu. Bagi Kami walaupun Pengusaha Sarang Burung Walet 

tersebut tidak memiliki izin, kami akan tetap melakukan pendaftaran 

dan pendataan. Agar mereka tetap membayar pajak pada Daerah.” 

(Wawancara,20/02/2017). 

 

Agar proses pendaftaran dan pendataan berjalan dengan baik 

tentunya pegawai harus memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap 

Wajib Pajak yang melakukan Pendaftaran dan Pendataan.  

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wajib 

Pajak tentang Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu Bapak 

Alim, beliau mengatakan bahwa: 

“Mereka sudah memberikan pelayanan yang baik kepada 

kami. Tidak ada sikap yang menyinggung kami selama itu.” 

(Wawancara, 26/02/2017). 
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Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada pihak UPT Dinas Pendapatan Daerah  yaitu Ibu Eka Octariany. PE. 

SE, selaku seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, beliau mengatakan 

bahwa : 

“kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik, walaupun 

terkadang banyak Wajib Pajak terkesan menghindar pada saat 

dilakukannya Pendaftaran dan Pendataan.” (Wawancara, 

20/02/2017).  

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan Pelayanan sudah 

dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berikut Dokumentasi yang dilakukan UPT Dipenda Kecamatan Rupat saat 

melakukan Pendaftaran dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak 

pada Gambar V.1 sebagai berikut: 

Gambar V.1 : Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

Saat melakukan Pendaftaran dan Pendataan, selalu ada kelemahan 

dan hambatan yang sering dihadapi oleh pihak UPT Dispenda Kecamatan 

Rupat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wajib Pajak 

tentang Hambatan dan kelemahan saat Pendaftaran dan Pendataan kepada 

Wajib Pajak yaitu Bapak suheimi, beliau mengatakan bahwa : 
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“usaha saya belum dapat izin dari kecamatan jadi saya juga 

belum mndaftarkan ke UPT Dipenda itu, lagi pula Pihak UPT 

Dipenda tidak pernah mendangai usaha kami d sini.” (Wawancara, 

26/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada pihak UPT Dinas Pendapatan Daerah  yaitu Ibu Eka Octariany. PE. 

SE, selaku seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, beliau mengatakan 

bahwa : 

 “kelemahan dan hambatan yang sering terjadi dalam 

pendaftaran dan pendataan ini, sering tidak ditemuinya pemilik 

Sarang Burung Walet Tersebut. Karna yang berada di lokasi Sarang 

Burung Walet hanya pengurusnya saja sedangkan pemiliknya selalu 

berada diluar kota dan luar negeri. Dan tidak mungkin kami pihak 

Dinas mengejar pemilik Sarang Burung Walet sampai keluar kota 

dan luar negeri, itu akan menghabiskan Dana yang lumayan besar. 

Namun kami pihak Dinas memberikan SPTPD Kepada Pengusaha 

nya. Namun SPTPD nya tak kunjung dikembalikan ke Dinas.” 

(Wawancara, 20/02/2017). 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam Hambatan dan kelemahan saat 

Pendaftaran dan Pendataan kepada Wajib Pajak masih terjadi dan belum 

optimal dalam kegiatan Pendaftaran dan Pendataan tersebut. 

Agar Penangkar Sarang Burung Walet paham akan prosedur dalam 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan dalam pembayarannya, maka 

UPT Dispenda melakukan sosialisasi terhadap Penangkar Sarang Burung 

Walet. 

Berikut hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wajib 

Pajak tentang sosialisasi yang dilakukan terhadap kepada Wajib Pajak yaitu 

Bapak Subhan, belau mengatakan bahwa: 

“kegiatan sosialisasi yang dilakukan UPT Dispenda, 

memang sudah dilaksanakan. tetapi kegiatan sosialisasi itu 
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dilakukan dalam 1 tahun sekali saja. namun tidak semua Wajib 

Pajak yang menghadiri acara kegiatan sosialisasi tersebut, jadi 

tidak semua tau akan hal dalam pembayaran tersebut.” 

(Wawancara, 26/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada pihak UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat yaitu Bapak 

Misyanto selaku Bendahara, beliau mengatakan bahwa : 

 “sosialisasi yang kami lakukan dengan cara memanggil dan 

mendatangi  pengusaha Sarang Burung Walet dengan memberikan 

arahan, seperti dalam bentuk biaya pajak yang ditetapkan, dan 

kapan Pajak itu harus dibayar, pokoknya yang berhubungan dengan 

Pajak. Sosialisasi itu dilakukan 1 tahun sekali.” (Wawancara, 

20/02/2017). 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi terhadap 

Penangkar Sarang Burung Walet belum baik dan belum tercapai sesuai yang 

diharapkan, karna kegiatan sosialisasi tersebut hanya dilakukan 1 tahun 

sekali dan tidak semua Wajib Pajak yang mengikutinya. 

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan seluruh wawancara tentang 

Pendaftaran dan Pendataan bahwa yang sudah berjalan baik hanya 2 (dua) 

item atau sama dengan 50% dan yang belum berjalan dengan baik hanya 2 

(dua) item atau sama dengan 50% juga. 

5.2.3 Penetapan dan Pemungutan 

 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 
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  Dari pengamatan peneliti dilapangan, sistem pemungutan yang 

terdapat pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah 

sistem Self Assesment, yaitu dimana dalam proses pembayaran pajak sarang 

burung walet dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri, artinya pihak 

Dispenda memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada para wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan SPTPD. 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tidak dapat diborongkan, 

artinya proses kegiatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tidak dapat 

diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian adanya kemungkinan 

bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan, antara lain : 

1. Pencetakan  formulir perpajakan 

2. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak 

3. Penghimpunan data objek dan subjek pajak 

Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

adalah: 

1. Kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terhutang 

2. Pengawasan 

3. Penyetoran pajak 

4. Dan pemungutan (penagihan pajak). 

wajib pajak harus membayar sesuai dengan tanggal yang telah 

ditetapkan. Wajib pajak tidak boleh membayar sekaligus dalam 1 tahun. 

Tidak boleh lambat ataupun cepat. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB atau 
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SKPDKBT, setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Pajak sendiri 

wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 

oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif jika Wajib Pajak 

yang terutang tidak membayar atau kurang bayar, jika SPTPD tidak 

disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

ataupun jika kewajiban SPTPD tidak terpenuhi, maka pajak yang terutang 

dapat dihitung secara jabatan. Sanksi adminstratif yang dikenakan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2011. 

Kegiatan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di kecamatan 

Rupat dilakukan oleh semua pegawai dan honorer yang ada di UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat. Semua pegawai dan honorer ikut 

selalu ikut serta dalam pemungutan tersebut. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu 

wajib pajak dalam prosedur pelaksanaan penetapan dan pemungutan Pajak 

Sarang Burung Walet di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat 

dilihat dari Wajib Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) secara jujur, jelas, benar dan lengkap yaitu Bapak alim, beliau 

mengatakan bahwa  : 

“UPT Dispenda mendatangi usaha saya dan menetapkan 

pajak yang harus dibayar yaitu dengan menghitung jumlah panen 

yang saya peroleh dan lalu hasilnya dikalikan 10%, kami diberikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) agar mengisi sesau 

dengan yang didapat.” (Wawancara, 26/02/2017). 
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Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat melakukan 

penelitian kepada UPT Dispenda yaitu Bapak Ismail Fahri selaku Bidang 

seksi pembukuan dan pelaporan, beliau mengatakan bahwa : 

“Pada saat melaporkan usahanya, kami tidak tahu apakah 

Wajib Pajak Burung Walet jujur dalam penghasilannya karena yang 

namanya uang setiap orang pasti enggan untuk mengeluarkannya. 

prosedur dalam penetapan dan pemungutan itu dengan cara 

dihitung dahulu biaya yang didapat, baru bisa ditetapkan berapa 

persen harga yang harus dibayarkan. Misalnya kami kami mendapat 

hasil berjumlah 2 juta, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan 

adalah Rp. 200.000. Wajib Pajak membayar sesuai dengan 

usahanya. Apabila 1 nama ada 2 tempat Penangkar Sarang Burung 

Walet, maka Penangkar Sarang Burung Walet yang satu lagi harus 

tetap bayar Pajak juga. Jadi bayarnya itu pertempat.”(Wawancara, 

20/02/2017). 

Dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan penetapan 

dan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di UPT Dinas Pendapatan 

Daerah Kecamatan Rupat dilihat dari Wajib Pajak dengan mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara jujur, jelas, benar dan lengkap 

belum berjalan dengan baik karena yang mengisi SPTPD tersebut 

diserahkan kepada Wajib Pajak. 

dari semua Wajib Pajak tidak semuanya yang aktif dalam 

pembayaran tersebut maka harus diketahui tingkat kesadaran Wajib Pajak 

untuk membayar Pajak Sarang Burung Walet tersebut. Berikut hasil 

wawancara saat penelitian kepada salah satu wajib pajak dalam tingkat 

kesadaran dalam membayar Pajak yaitu bapak Abdul Gani, beliau 

mengatakan bahwa : 

“jika kami mendapatkan penghasilan dari usaha kami, kami 

akan datang ke UPT Dispenda untuk membayarkannya. Terkadang 

malah pihak UPT Dispenda yang mendatangi kami. Namun jika 

kami tak mendapatkan hasil apa-apa, bagaimana kami harus 

membayarnya. Terkadang usaha kami nihil dikarnakan ada 
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predator yang membuat Burung Walet itu tak mau datang.” 

(Wawancara, 26/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat penelitian pada UPT 

Dispenda yaitu Bapak Misyanto selaku Bidang Bendahara, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Wajib Pajak ada yang sadar dan ada yang tidak. Maksud 

yang tidak sadar itu mereka tidak mau membayar pajak walet 

tersebut, banyak sekali alasan yang dilontarkan kepada kami. Ada 

sebagian dari pengusaha Sarang Burung Walet itu yang tidak mau 

datang ke Dinas untuk membayar sendiri, Sehingga kami pihak UPT 

DIPENDA melalukan sistem jemput bola. Dengan cara mendatangi 

tempat Sarang Burung Walet tersebut agar mereka mau 

membayarnya.” Wawancara, 20/02/2017). 

 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam 

membayar Pajak masih melemah dan belum tercapai sesuai yang 

diharapkan. Karena sedikit dari Wajib Pajak yang ingin membayar langsung 

ke UPT Dipenda dan lebih seringnya UPT Dipenda melakukan sistem 

jemput bola. 

Berikut Hasil Dokumentasi UPT Dipenda saat melakukan kegiatan 

sistem Jemput Bola dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada 

gambar V.2: 

Gambar V.2 : Pelaksanaan sistem jemput bola dalam Pemungutan 

Pajak Sarang Burung Walet 
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Sumber : UPT Dipenda Kecamatan Rupat, hasil penelitian 2017 

Selalu menjadi masalah dalam target dan realisasi Pajak Sarang 

Burung Walet karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh 

pihak UPT Dispenda. Berikut hasil wawancara saat penelitian kepada salah 

satu wajib pajak tentang Taget dan Realisasi yaitu Bapak Subhan, beliau 

mengatakan bahwa : 

“saya tidak mengetahui hal dalam target dan realisasi yang 

sudah ditetapkan. Saya hanya membayar jika memperoleh hasil. 

Tapi jika tidak ada hasil, kami pun tak bisa membayarnya.” 

(Wawancara, 26/02/2017). 

Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat penelitian pada UPT 

Dispenda yaitu Bapak Misyanto selaku Bidang Bendahara, beliau 

mengatakan bahwa : 

“rata-rata belum tercapai. Dikarenakan sebagian Wajib 

Pajak tidak membayar Pajak nya. Sehingga sulit untuk melewati 

target yang telah kami tetapkan.” (Wawancara, 20/02/2017). 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam Taget dan Realisasi belum tercapai 

sesuai yang diinginkan, dan Wajib Pajak tidak mengetahui berapa besar 

Target yang tetapkan oleh Dispenda tersebut seharusnya Dispenda harus 

memberikan jumlah target yang ditetapkan kepada Wajib pajak agar Wajib 

Pajak mengetahui Target tersebut. 

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan seluruh wawancara tentang 

Penetapan dan Pemungutan bahwa dari seluruh pertanyaan yang peneliti 
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lontarkan sebanyak 3 (tiga) item, dari seluruh item tersebut semuanya belum 

berjalan dengan baik dan belum optimal karena semuanya tidak berjalan 

sesuai yang di harapkan. 

5.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan yaitu pembayaran ataupun 

penagihan pajak harus dilakukan atau lunas. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 pasal 56 ayat (2) tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak oleh wajib pajak. Oleh 

karena itu penulis melakukan penlitian terhadap Tata Cara Pembayaran dan 

Penagihan Pajak Sarang Burung Walet. 

Berikut hasil wawancara saat penelitian kepada salah satu wajib 

pajak dalam tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Sarang Burung 

Walet yaitu yaitu Bapak Aidil Kadir : 

“saat saya ingin membayar Pajak Sarang Burung Walet, 

saya datang ke UPT Dispenda dan diberikan formulir SPTPD untuk 

di isi. Terkadang pihak UPT Dispenda yang menemui saya untuk 

membayarnya.” (Wawancara, 26/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat penelitian pada UPT 

Dispenda yaitu Bapak Ismail Fahri selaku Bidang seksi pembukuan dan 

pelaporan, beliau mengatakan bahwa : 

“tata cara dalam pembayarannya itu langsung dibayarkan 

ke kantor UPT DIPENDA dan mengisi formulir SPTPD dengan 

benar dan jujur. Dan apabila Wajib Pajak tak kunjung membayar, 

kami mendatangi ketempat usahanya sama dengan sistem jemput 

bola. Karna tidak semua Wajib Pajak yang sadar akan membayar 

pajak sendiri.” (Wawancara, 27/02/2017). 
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Dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pembayaran dan 

penagihan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan Dispenda sudah 

berjalan dengan baik. Karena Wajib Pajak Melaporkan Hasil dan membayar 

ke UPT Dipenda dan diberikan SPTPD oleh Wajib Pajak. 

Berikut Hasil Dokumentasi UPT Dipenda saat melakukan kegiatan 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada gambar V.3: 

 

 

 

 

Gambar V.3 : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

Sumber : UPT Dipenda Kecamatan Rupat,  Hasil Penelitian 2017 

Jika tanggal Pajak yang ditentukan tak kunjung dibayar, maka akan 

menjadi tunggakan, maka peneliti ingin mencari tahu Apakah ada wajib 

pajak yang tidak membayar tunggakan pajak sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan? dan apakah ada pendataan ulang kepada wajib pajak, serta 

apakah ada wajib pajak yang menutup usahanya tanpa melapor dahulu ke 

UPT. Berikut hasil Wawancara saat penelitian kepada salah seorang Wajib 

Pajak yaitu Bapak Abdul Gani, beliau mengatakan bahwa : 
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“pendapatan saya kebanyakan nihil jadi menunggak, 

jangankan untuk membayar pajak yang menunggak, pajak yang 

telah jatuh tempo saja kadang susah untuk saua bayar. Setau saya 

UPT Dispenda tidak ada melakukan pendataan ulang kepada kami 

hanya sekali pendataan saja pas diawal kemarin. Jelas ada. Karna 

saya punya teman  yang memiliki usaha walet ini juga namun di 

desa lain, usahanya belum terdata di UPT Dispenda namun 

sekarang usahanya sudah ditutup.” (Wawancara, 28/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat penelitian pada UPT 

Dispenda yaitu Bapak  Naharuddin selaku Bidang seksi Penagihan dan 

penerimaan pengelolaan lain, beliau mengatakan bahwa : 

“masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak walet 

yang terhutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena 

ada beberapa wajib pajak tidak asli penduduk Kecamatan Rupat 

dan juga karena iklim ataupun cuaca. Itulah yang menyebabkan 

banyak wajib pajak yang menunggak pembayarannya ataupun nihil. 

Dan untuk melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak belum 

pernah kami lakukan. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang sudah 

menutup usahanya ada yang tidak melaporkan ke UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat ini.” (Wawancara, 

20/02/2017). 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran Pajak Sarang Burung 

Walet masih belum berjalan dengan baik dan tidak ada pendataan ulang 

yang dilakukan oleh UPT Dispenda kepada Wajib Pajak serta menutup 

usahanya tanpa melapor ke pihak terkait. 

tidak semuanya berjalan sesuai apa yang diharapkan jadi harus 

mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembayaran dan penagihan 

tersebut, serta mencari tahu upaya UPT Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Rupat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung 

Walet. Berikut hasil Wawancara saat penelitian kepada salah seorang Wajib 

Pajak yaitu Bapak Subhan, beliau mengatakan bahwa: 
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“hambatan saat pembayaran dan penagihan yaitu saat 

petugas pemungut melakukan penagihan penghasilan kami tidak ada 

dan terkadang saat petugas pemungut datang, kami kadang lagi 

tidak berada di tempat karna ada urusan diluar. Kami tidak tau 

upaya apa yang dilakukan UPT Dispenda untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, yang saya tau mereka 

terkadang berusaha mendatangi kami dan melakukan penagihan.” 

(Wawancara, 28/02/2017). 

 

Hal ini didukung dengan hasil Wawancara saat penelitian pada UPT 

Dispenda yaitu Bapak Naharuddin Bidang seksi Penagihan dan penerimaan 

pengelolaan lain, beliau mengatakan bahwa : 

“banyak sekali hambatannya yang sering terjadi, pengusaha 

Sarang Burung Walet itu tidak mendapatkan penghasilan, tetapi 

lebih sering tidak menemui wajib pajak itu sendiri, karena yang 

punya usaha Walet di ruko-ruko bukan  mereka sendiri yang 

merawat usahanya ataupun tinggal disana tetapi orang lain atau 

pegawai yang dipekerjakan sebab wajib pajak tidak asli penduduk 

kecamatan rupat. dan kami juga pernah disuruh melihat sarang 

diatas apakah da hasil ataukah tidak, sehingga kami pihak UPT 

DIPENDA tidak bisa berbuat apa-apa karna hasilnya memang nihil. 

Dan upaya yang kami lakukan dengan cara mencari data yang baru 

guna untuk peningkatan lagi. kami banyak menemui ruko-ruko 

Sarang Burung Walet yang belum terdata, namun kami tidak 

menemui siapa pemilik dari ruko itu, yang kami temui hanya 

penjaganya saja. Bila ada penunggakan dalam pembayaran 

tersebut, maka tunggakan itu harus tetap dipungut.” (Wawancara, 

20/02/2017). 

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali hambatan yang 

ditemui Dispenda. Dan Dispenda sudah berupaya untuk peningkatan yang 

lebih baik dengan cara mencari data-data yang baru. 

Berikut Hasil Dokumentasi UPT Dipenda saat melakukan kegiatan 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada gambar V.4: 

Gambar V.4 : Pelaksanaan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet 
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Sumber : UPT Dipenda Kecamatan, Rupat Hasil Penelitian 2017 

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara tentang Tata 

Cara Pembayaran dan Penagihan bahwa dari seluruh pertanyaan yang 

peneliti lontarkan sebanyak 3 (tiga) item, dari seluruh item tersebut 

semuanya belum berjalan dengan baik dan belum optimal karena semuanya 

tidak berjalan sesuai yang di harapkan. 

5.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

5.3.2 Hasil Penelitian tentang Analisis Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan 

Rupat 

Dapat disimpulkan berdasarkan Hasil Observasi yang peneliti 

lakukan selama kegiatan penelitian pada Penangkar Sarang Burung Walet 

bahwa sudah berjalan dengan baik dengan hasil persentase 62,5% atau sama 

dengan 7 (tujuh) dari 9 (Sembilan) item dan sisanya dari pihak UPT 
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Dipenda belum melakukan kegiatan sesuai dengan yag di jarapkan dengan 

jumlah dengan jumlah persentase 37,5% atau sama dengan 2 (dua) item.  

Pengawasan dari pihak UPT Dipenda sangat lemah, tidak 

memperhatikan dan tidak mengawasi keadaan dilapangan seperti Musik 

Sound sistem Burung Walet tidak diberikan peringatan saat jam untuk di 

aktifkan sehingga Penangkar Sarang Burung Walet senantiasa menyalakan 

Musik Sound Sistem tersebut sampai malam hari bahkan ada yang 

menyalakan Musik Sound Sistemnya hingga 24 jam. Keadaan seperti ini 

akan mengganggu masyarakat yang berada disekitar Sarang Burung Walet 

tersebut. Karena di saat jam-jam Ibadah dan istirahat Musik Sound Sistem 

Burung Walet terus dinyalakan. Harus ada kebijakan dan pengawasan dari 

pihak terkait dalam masalah ini agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan. 

Dari Analisa peneliti terhadap Analisis Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet dilihat dari proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang 

Burung Walet pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat sudah 

baik. Namun masih ada Kinerja Pegawai yang belum optimalnya dalam 

melakukan pendataan karena masih ada ditemuinya Wajib Pajak yang 

belum terdata. 

Dalam proses Penetapan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung 

Walet pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat sudah baik. 

Hanya saja banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak terutang dan 

pajak yang telah jatuh tempo. Masih ditemuinya Wajib Pajak yang tudak 

jujur dalam dalam melakukan penetapan saat membayar pajak dengan 

mengisi Sarat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini disebabkan 
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kurangnya pengawasan UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat 

khususnya dalam pemungutan pajak Sarang Burung Walet Serta dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pendapatan Daerah yang 

telah dipilih oleh Pemerintah Daerah diberi tanggungjawab dan kepercayaan 

untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan 

oleh Kepala Dinas, sehingga akan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam 

hal tercapainya target pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

diutamakan tanggung jawab terhadap bidang masing-masing.  

Dalam tata cara Pembayaran dan Penagihan yang dilakukan UPT 

Dispenda sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih lemahnya sanksi 

yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Serta sulit 

ditemui Wajib Pajak terutang karena belum maksimalnya kinerja pegawai 

pada saat melakukan pendataan. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti membuat 10 

(sepuluh) pertanyaan kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah maupun 

kepada Penangkar Sarang Burung Walet. Hasil survey yang diperoleh 

peneliti bahwa banyak yang belum bejalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Karna hanya 30% menyatakan hasilnya sudah berjalan dengan baik dan 

sudah optimal namun sisanya 70% tersebut belum berjalan dengan baik dan 

belum sesuai dengan yang diharapkan, maka harus ada peningkatan lagi dan 

perbaikan dalam kegiatan dalam Pendaftaran dan pendataan, Penetapan dan 

Pemungutan maupun pada Tata Cara Pembayaran dan Penagihan. 

5.3.3 Pembahasan tentang Hambatan dalam Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Rupat 
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1. Sulitnya ditemui atau sering tidak adanya ditempat Wajib Pajak 

Sarang Burung Walet. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak yang 

asli penduduk Rupat hanya 40% dan pada saat melakukan 

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak hanya mendatakan nama 

dan alamat usahanya saja. 

2. Masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak yang terhutang 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal ini banyak Wajib Pajak yang 

menunggak dalam Pembayaran Pajak. 

3. Masih lemahnya sanksi yang diterapkan kepada Wajib Pajak Sarang 

Burung Walet. 

4. Tidak adanya pendataan ulang yang dilakukan UPT Dispenda 

kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet ataupun masih ada  Wajib 

Pajak yang menutup usahanya tanpa melapor dulu ke UPT Dispenda 

Kecamatan Rupat. 

5. Kurangnya kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan hasil usahanya. 

6. Harga Sarang Burung Walet tidak menetap karena tergantung iklim 

dan cuaca. Hal ini berpengaruh terhadap pemungutan karena 

pengenaan Pajak Sarang Burung Walet ini yaitu dari Hasil Burung 

Walet itu sendiri. 

7. Masih kurangnya Pegawai yang ada pada UPT Dinas Pendapatan 

Daerah Kecamatan Rupat. 

 


