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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

a. Pajak dipungut berdasarkan sistem Official Assesment

b. Wajib pajak mengambil dan mengisi blangko yang tersedia

dibagian informasi dan mengisi blangko dan melengkapi syarat-

syaratnya.

c. Wajib pajak mengambil nomer antrian kepada petugas yang

menjaga nomer antrian.

d. Wajib pajak ke loket pelayanan mengantarkan berkas.

e. Petugas pelayanan mengecek seluruh kelengkapan berkas kalau

tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk

dilengkapi kalau sudah lengkap maka proses akan dilanjutkan

petugas akan memberikan tanda terima berkas pengururusan

berkas.

f. Proses dilanjutkan ke bidang sarang burung walet tepatnya diseksi

pendataan dan informasi dibagian ini petugas akan melihat omset

dan menetapkan pajak terhutangnya.

g. Setelah selesai proses pendataan maka wajib pajak dikontrak oleh

petugas pelayanan.

h. Petugas pelayanan melakukan perekaman dan mencetak bukti

bayar Pajak Sarang Burung Walet  dan dibukti bayar terdapat
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jumlah pajak terhutang dan kurang bayar yang harus dibayarkan

oleh wajib pajak bukti bayar berjumlah 3 lembar lembar pertama

untuk wajib pajak dan lembar kedua ketiga untuk arsip berserta

omset yang ditinggalkan untuk dinas.

i. Bukti bayar ditanda tangani oleh bendahara penerimaan dan

mengambil arsip.

j. Setelah SPPT dicetak akan dilanjutkan oleh petugas pelayanan

untuk memberikan kepada Kepala Bidang agar ditandatangani.

2. Kendala-kendala yang terjadi di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru

adalah Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemahaman

pengisian formulir dan tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet,

Wajib Pajak tidak bisa ditemukan karena mayoritas pemilik sarang burung

walet tidak diketahui karena pemilik tidak tinggal diruko yang dijadi kan

tempat sarang burung walet, SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak yang

bersangkutan, Sering terjadi perbedaan hasil yang dididapatkan Wajib

Pajak dengan yang dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru dan Wajib pajak yang tidak berdomisili dikota Pekanbaru.
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4.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan

memberikan sedikit saran sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi langkah

awal untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pekanbaru, sarannya

adalah:

1) Petugas pajak harus melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar

mengetahui pajak terhutang baik dari media cetak dan elektronik.

2) Kerja sama sesama pegawai supaya upaya yang dirancangkan dan di

upayakan bisa berjalan dan terwujud dengan baik dan lancar.

3) Dan untuk wajib pajak perlu kiranya lebih proaktif dengan memberikan

data-data atau dokumen yang benar-benar untuk mendukung perhitungan

Pajak Sarang Burung Walet agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan

peraturan perpajakan yang berlaku.


