
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Retribusi Minuman 

Beralkohol Di Kota Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut. Retribusi 

dipungut di wilayah Kabupaten Karimun, Bupati menunjuk satuan kerja perangkat 

daerah kabupaten karimun untuk melakukan tugas menagih biaya retribusi dan 

disetor ke kas daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

Pihak Perusahaan pertama, melakukan pembayaran kepihak Bank setelah 

medapatkan bukti pembayaran dari pihak Bank kemudian Pihak Perusahaan 

kembali membawa bukti pembayaran tersebut kembali ke Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke bagian Bendahara. Setelah itu akan 

diproses selama 15 menit hingga selesai. Penerimaan retribusi dipungut 

berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, sebagaimana yang 

telah ditetapkan oleh Perda no 9 tahun 2011 Dalam pemungutan retribusi 

berdasarkan dokumen seperti, karcis, kupon, dan kartu langganan  namun 

dokumen tersebut pada nyatanya tidak ada  karena penyetoran retribusi ke dinas 

tersebut  langsung melalui bank dan menerima bukti pembayaran untuk 

memberikan tanda bukti ke bendahara penerimaan, bahwa wajib retribusi sudah 

membayar retribusi minuman beralkohol. Dokumen yang dipersamakan seperti 

karcis, kupon dan kartu langganan itu biasanya cara membayarnya ada yang 

perbulan, perminggu dan per hari. Kalau ada yang perhari seperti karcis 
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sedangkan perbulan memakai kartu langganan. Kalau yang pertahun tidak 

mungkin memakai karcis maka dari itu memakai SKRD seperti yang dilakukan 

pemungutan retribusi minuman beralkohol. Makanya ada yang namanya STRD 

lalu pihak perusahaan datang ke pihak kami baru lah di tetapkan.Kalau untuk 

sanki itu sebesar 2 % jiika selama satu tahun sudah jatuh tempo pembayaran 

namun belum membayar maka diberi tenggang watu tiga puluh hari, jika, mereka 

tidak datang juga maka diberikan teguran sebanyak tiga kali, jika tujuh hari dia 

tidak datang juga maka maka di kenakan denda 2% dari yang ditagih. Kalau untuk 

sanki lain jika perusahaan tidak membayar juga makan izinya di cabut jika dia 

melanggar tidak sesuai aturan maka di berikan sanksi yang lebih tinggi seperti 

peraturan mentri tentang SIUP-MB berdasarkan peraturan mentri perdagangan. 

 

6.2 Saran  

 Adapun saran yang dapat penulis  sampaikan berdasarkan hasil penelitaian 

yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut: 

1. Menjalin komunikasi yang lebih baik antara pegawai dinas terkait dan para 

perusahaan agar terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat 

menciptakan kerja sama yang baik yang dapat memacu dan meningkatkan 

kinerja pegawai dan retribusi daerh 

2. Pemantauan atau pengawasan langsung sebaiknya dilakukan secara rutin 

dan berkala. Ini dilakukan agar hasil dan pelaksanaan kerja para pegawai 

dapat diukur secara baik. Dengan adanya pemantauan langsung secara 

rutin dan berkala diharapkan masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan 
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yang ada dalam pelaksanaan pemungutan retribusi minuman beralkohol 

dapat segera diketahui dan teridentifikasai. 

3. Evaluasi dilakukan secara rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik 

dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecah 

masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permaslahan yang 

terjadi didalam pemungutan retribusi minuman beralkohol. Kegiatan 

evalusi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk 

pelaksanaan kerja yang akan datang dapat memberi kontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan retribusi minuman 

beralkohol di Kota Tanjung Balai Karimun. 

4. Perlunya penegakan peraturan dan pemberian sanksi yang tegas sebagai 

bentuk kedisiplinan kepada para perusaan untuk membeyar retribusi tepat 

agar waktu. Pemberian sanksi harus lebih tegas dan tepat sesuai dengan 

tingkat kesalahan yang dilakukan agar para perusahaan bisa bertanggung 

jawab lebih baik. 

5. Memberikan sosialisasi kepada para perusahaan dalam rangka 

meningkatkan pemahaman dalam pembayaran retribusi sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Karimun. 

 

 

 


