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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap  negara  menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah 

negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah 

negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu 

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara 

yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
1
 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 

(1) menyatakan bahwa “negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya di dalam ayat (2) menyebutkan 

“pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan 

terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma 

sentralisasi kearah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi 

yang lebih luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya 

untuk lebih memandirikan daerah serta pemberdayaan masyarakat (empowering).
2
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Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam 

sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisi. Sebagai konsekuensi 

dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan pusat dan daerah maka beberapa kewenangan keuangan 

(daerah) dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah (pemda).  Mulai saat itu 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, 

merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program 

pembangunan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat.
3
 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014 tentang 

pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuplik 

Indonesia tahun 1945. 

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah menurut 

Bintoro Tjokrohamidjojo adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

                                                             
3
 Leo Agustini, Poltitk Lokal dan Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233 



3 
 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
4
 

Hak mengurus daerah sendiri sebagai suatu daerah otonom, hak tersebut 

bersumber dari wewenang  pangkal dan usrusan-urusan pemerintahan pusat yang 

diserahkan ke daerah.
5
 

Berlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara 

bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik 

provinsi maupun kabupaten/kota telah memberikan keleluasan bagi pemerintah 

daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan 

daerahnya. 

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan 

kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak 

dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki 

struktur pembiayaan daerah juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan 

baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk 

lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah maka akan 

terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak dan retribusi melalui upaya 

mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan 

mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai. 

Kewenangan pemerintah daerah baik kota maupun provinsi untuk 

memungut biaya dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 
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tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedudukan dari undang-undang ini 

adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah sekaligus membatasi kewenangan 

daerah dalam memungut biaya dari masyarakat.
6
 

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada daerah 

untuk memungut biaya dari masyarakat salah satu bentuknya ialah pemungutan 

pajak daerah. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini 

akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 

pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri 

dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut 

oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan 

bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah 

tangganya sendiri secara bertanggung jawab.
7
 

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah kabupaten/kota dapat 

memungut beberapa jenis pajak untuk daerah kabupaten/kota yaitu: pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Atas dasar hukum inilah Pemerintah Kota 
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Pekanbaru menerapkan pajak pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet 

mengingat potensi sarang burung walet dikota Pekanbaru cukup memadai dan 

banyak diusahakan oleh masyarakat. Dari potensi yang besar tersebut diharapkan 

pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pemilik usaha sarang burung walet dapat 

membantu perekonomian daerah karena meningkatnya pendapatan asli daerah 

(PAD). 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara 

bebas dapat digunakan oleh  masing-masing daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Tetapi pada kenyataannya konstribusi 

pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja masih kecil. 

Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, 

oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, 

pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

salah satunya dengan menggali potensi daerah.
8
 

Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi 

Riau. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk 

pembangunan derah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan 

pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. 

Agar penerimaannya terus meningkat sehingga memperlancar 

pembangunan, maka pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan 

dasar pertimbangan ini maka Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya 
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pengembangan sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak sarang 

burung walet.  

Pemungutan atas pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru didasarkan 

pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei  tahun 

2011 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2011 pada tanggal 10 Mei  tahun 2011 yaitu Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di dalam pasal 2 ayat 

(1) menyatakan: 

“Dengan nama pajak burung walet dipungut pajak kepada pemilik atau 

pengusaha atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”. 

Di Kota Pekanbaru usaha penangkaran burung walet masih marak, ada 

begitu banyak masyarakat yang mengusahakan penangkaran burung walet 

tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat sebanyak 52 

lokasi penangkaran burung walet di Kota Pekanbaru. Namun dari sekian 

banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru hanya 10 

lokasi penangkaran burung walet yang terdaftar sebagai wajib pajak ke Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan rutin membayar pajak usaha 

penangkaran burung walet tersebut. Sedikitnya pemilik penangkaran sarang 

burung walet yang membayar pajak atas usaha penangkaran burung walet tersebut 

inilah yang menyebabkan target pajak dari sektor burung walet tidak terealisasi 

secara maksimal. Hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini: 
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TABEL I.1 

USAHA PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA 

PEKANBARU 

 

Jumlah lokasi 

penangkaran 

walet 

Yang terdaftar 

sebagai wajib 

pajak 

Yang tidak 

terdaftar sebagai 

wajib pajak 

52 10 42 

Sumber: olahan data lapangan, 2018 

Pajak sarang burung walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi 

perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. 

Mengingat daya jual yang terbilang cukup tinggi penerapan pajak terhadap sarang 

burung walet sangat berpotensi dapat membantu pertumbuhan pajak dan 

pendapatan asli daerah (PAD). Namun sangat disayangkan, realisasi penerimaan 

daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak burung walet sampai saat ini belum 

maksimal. Usaha penangkaran burung walet masih marak di Kota Pekanbaru, 

tetapi menjamurnya usaha ini tidak sebanding lurus dengan pendapatan asli 

daerah (PAD) dari sektor tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya 

telah menargetkan sejumlah penerimaan dari sektor pajak burung walet, namun 

target tersebut tidak pernah terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 
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TABEL I.2 

REALISASI PAJAK DAERAH SARANG BURUNG WALET KOTA 

PEKANBARU 

TAHUN 2015-2017 

 

2015 2016 2017 

Target Target Target 

1,200,000,000.00 1,147,692,000.00 17,381,413,388.00 

Realisasi Realisasi Realisasi 

20,535,000.00 17,520,000.00 23,265,153.00 

   

Sumber: Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, 2018 

Berdasarkan uraian yang penulis gambarkan pada latar belakang masalah di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Efektivitas 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet (Studi di Kota Pekanbaru).” 

B. Batasan Masalah   

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk 

memberikan arahan dalam penelitian ini maka perlu kiranya penulis memberikan 

batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai pemungutan pajak 

terhadap pengusahaan burung walet di Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di dalam latar belakang tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaiamana efektivitas Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet (studi di Kota 

Pekanbaru)? 
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2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet (studi di 

Kota Pekanbaru). 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang 

burung walet. 

2. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara 

lain : 

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi 

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pemikiran upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

hukum perpajakan dan ilmu hukum pada umumnya. 

3. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil 

penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian 

yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.
9
 Guna 

mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas 

permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat 

penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis  penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk 

proses penegakan hukum (law enforcement).
10

  

2. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek 

yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang 

dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.
11

  Adapun 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu teknik  purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan 

tertentu dari peneliti.
12
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TABEL I.3 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

No. Sub populasi Populasi Sampel Persentase 

1. 

Kasubid pajak hotel, hiburan, 

restoran, parkir, dan sarang 

burung walet 

1 1 100% 

2. 

Pegawai sub bidang pajak 

hotel, hiburan, restoran, 

parkir, dan sarang burung 

walet 

1 1 
100% 

 

3. Pemilik pengkaran sarang 

burung walet 

47 30 63,82% 

Jumlah 
49 32 263,82% 

 

3. Sumber data 

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 

dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
13

 

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan 

kasubid pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung 

walet sebanyak 1 orang dan pegawai sub bidang pajak hotel, 

hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet sebanyak 1 orang, 

melakukan observasi serta jawaban dari quiseoner yang disebarkan 

kepada pemilik pengkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku 

yang behubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
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bentuk laporan, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan.
14

 

c. Data tersier adalah data pendukung untuk menjelaskan data primer 

dan data sekunder seperti kamus hukum. 

4. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah adalah teknik pengumuplan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap 

gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu 

dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam 

situasi buatan yang khususnya diadakan.
15

 Dalam hal ini penulis 

melakukan observasi pada penangkaran sarang burung walet yang 

ada di Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

narasumber (responden).
16

 dalam hal ini wawancara akan 

dilakukan dengan kasubid pajak hotel, hiburan, restoran, parkir 

dan sarang burung walet sebanyak 1 orang dan pegawai sub 
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bidang pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung 

walet sebanyak 1 orang. 

c. Angket 

Dengan kuesioner peneliti menggali informasi dari responden 

(orang-orang yang menjadi subjek penelitian). Dengan demikian 

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan informasi (data) yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis 

penelitin.
17

 Angket ini akan di sebarkan kepada pemilik 

pengkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru sebanyak 30 

orang. 

5.  Analisis data 

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah 

mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari 

instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur, dikelompokkan sesuai 

dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah 

data berhasil dikumpulkan, diteliti  menyangkut kejelasannya, konsistennya 

dan hubungannya dengan pokok masalah lalu ditarik suatu kesimpulan 

dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan dari hal-hal umum ke 

khusus sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang 

menggambarkan bukan menggunakan statistik tetapi penganalisaan suatu 
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permasalahan dengan menggunakan hitungan matematika atau sejenisnya 

dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari 

bab pertama sampai dengan bab kelima yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang mencakup profil Kota 

Pekanbaru, keadaan geografis dan keadaan penduduk dan Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan tentang teori-teori 

yang berkenaan dengan unsur penelitian. Diantaranya adalah 

negara hukum, hukum, pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dasar 

hukum pemungutan pajak, asas pemungatan pajak, teori 

pemungutan pajak, fungsi pajak, sistem pengenaan pajak, tarif 

pajak, pengertian pajak daerah, prinsip pajak dearah, jenis pajak 

daerah, pajak sarang burung walet dan dasar hukum pemungutan 

pajak sarang burung walet serta tata cara perhitungan pajak sarang 

burung walet. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dituangkan tentang efektivitas Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak 

sarang burung walet (studi di Kota Pekanbaru) serta faktor yang 

mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan 

untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


