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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan

mengenai Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten

Indragiri Hilir (studi kasus kecamatan tembilahan) dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini tentang pemungutan

pajak sarang burung walet di kabupaten indragiri hilir studi kasus kecamatan

tembilahan pada kantor Dinas pendapatan  Kabupaten indragiri hilir belum

berjalan secara optimal, dikarenakan ada beberapa dari siklus pemungutan

pajak sarang burung walet yang belum berjalan dengan baik yaitu dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Pendataan terhadap hasil penjualan pajak sarang burung walet dalam

Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indargiri

Hilir (studi kasus kecamatan tembilahan) yang dikeluarkan oleh pihak

Dispenda, diperoleh jawaban responden tertinggi 89 atau 17,8% dengan

kategori Sering. Hal ini dikarenakan hasil pendatan sebelum melakukan

pemungutan pajak sarang brung walet dapat membantu petugas

pemungutan secara menyeluruh.

1.2. Perhitungan dan penetapan dalam Analisi Pemungutan Pajak Sarang

Burung Walet di Kabupaten Indaragir Hilir (studi kasus kecamatan

tembilahan) di dapat jawaban responden tertinggi 105 atau 21% dengan
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kategori Sering. hal ini dikarenakan dalam penghitungan dan penetapan

Pajak Sarang Burung Walet telah sesuai dengan Perda no 22 tahun 2010

dimana pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan ratrif pajak (7%)

dengan banyaknya sarang burung walet yang dipanen kemudian dikalikan

dengan harga pasaran yang berlaku dipasaran berdasarkan jenis masing

masing sarang brung walet.

1.3.Pembayaran dan penagihan pajak dalam Analisis Pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir (studi kasus kecamatan

tembilahan) sesuai dengan Perda no 22 tahun 2010, dapat diperoleh

jawaban responden tertinggi 97 orang atau 19,4% dengan kategori Kurang

Sering. hal ini dikarenakan masih terdapat tunggakan setiap tahunya dalam

pelaksanan pemungutan pajak sarang burung walet, sedangkan dalam

pelaksanan pembayaran pada UPTD kurang melayani disebabkan

kurangnya petugas pada UPTD tersebut.

Dapat disimpulakan secara keseluruhan dengan mengunakan rumus

Arikunto bahwa Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten

Indargiri Hilir (studi kasus kecamatan tembilahan) berada pada kategori Kurang

Efektif dengan persentase 32,68%

2. Berdasarkan tujuan penelitan ke dua mengenai hambatan-hambatan yang

ditemui dalam sistem pelaksanan pemungutan pajak sarang burung walet

sebagai berikut:
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2.1.Pemerintah daerah belum mensosialisakan dengan baik menganai

Peratuaran Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet, dimana Dispenda

sendiri mengakui dalam setahun hanya sekali dilakukan sosialisasi.

Dikarenakan kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan minat

masyarakat sendiri kurang mengikuti sosialisai tentang perda tersebut

sangat sedikit.

2.2.Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah

dimana dinas melakukan pengawasan rutin dalam tiga bulan hanya sekali

dimana pengawasan sendiri dilakukan hanya ditempat tempat tertentu

tidak semua tempat diawasi oleh dinas terkait.

2.3.Sanksi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kurang baik, masih

banyak dijumpai masyarakat wajib pajak yang belum membayar pajak

dalam setahun bahkan ada yang menunggak sampai 5 tahun setalah jatuh

tempo yang ditetapkan. Dinas hanya memberikan sebatas teguran kepada

wajib pajak tersebut.

2.4.Masih banyaknya petugas pajak yang memungut uang pajak tidak sesaui

dengan peraturan daerah.

6.2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah

dikemukakan diatas, kiranya penulis dapat memberikan Saran berkaitan dengan

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus

kecamatan tembilahan yang menurut data serta penghitungan hasil penelitian
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masih memiliki kelemahan-kelemahan, maka penulis memiliki saran yang cukup

objektif diantaranya ialah :

1. Pemerintah daerah khususnya Dispenda harus sering mengsosialisasikan

Perda tersebut kepada masyarakat baik secara langsung maupun lewat

iklan, baliho, papan nama, dan lain-lain sehinga masyarakat paham dan

mematuhi perda tersebut. Dalam pelaksanaan pendataan harus diterapkan

alamat subjek pajak karena wajib pajak yang memiliki objek pajak lebih

dari satu tempat cenderung untuk menyewakan gedung tersebut sebagai

ruko dan pemilik ditempat lain sehingga juru pungut tidak menjadi

binggung dalam melaksanakan pemungutan.

2. Dispenda membentuk tim pengawasan yang ditugaskan untuk mengawasi

setiap kegiatan panen yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat,

dengan demikian tim pengawas mengetahui seacara langsung

pengahasilan dalam setiap panen yang dilakukan, dan Dispenda harus

lebih teliti dalam menetapkan pajak sehingga tidak akan menimbulkan

masalah dikemudian hari.

3. Untuk lebih meningkatkan realisasi Dispenda dapat menerapkan

pemberian penghargaan kepada setiap wajib pajak yang taat terhadap

kewajiban pajak mereka dan membayar dalam setiap tahunya sebelum

jatuh tempo.

4. Kepada masyarakat/penangkar harus memberikan keterangan yang

sebenarnya tentang fakta dilapangan  mengenai hasil panen sarang burung

walet, sehingga pihak dispenda dapat memaksimalkan pajak tersebut.
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5. Masyarakat sebagai penangkar sarang burung walet diharapkan dapat

berpartisipasi membayar tarif pajak, dan bersikap tegas kepada petugas

pajak yang meminta uang pajak yang tidak sesuai dengan aturan serta

melaporkan kepada pihak dinas pendapatan daerah agar diberikan sanksi.

6. Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang

lebih mendalam terhadap objek permasalahan ini.


