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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan 

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, 

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan Negara. Dan hak-hak dalam daerah yang bersifat istimewa, 

sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Era 

otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 

2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan 

yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.  

Otonomi daerah memberikan hak kewenangan maupun membuat 

aturan untuk mengurus rumah tangga sendiri dengan syarat berlandaskan 

pada acuan hukum yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya otonomi 

daerah harus dapat bertanggung jawab atas kewenangannya serta mampu 

mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada 

didaerah masing-masing. Kewenangan tersebut dapat dilakukan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan daerah serta 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam mendukung kegiatan 

tersebut pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber potensi yang ada 

pada daerahnya sendiri.  Kegiatan pemerintah ini mengeluarkan dana. Maka 

dari itu perlunya kecakapan pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang 

ada pada daerahnya guna menunjang kegiatan pemerintah. 
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Keuangan daerah   satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata 

daerah   dalam   mengatur   rumah   tangganya   sendiri.   Keuangan   daerah 

memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan 

di daerah. Kemampuan suatu daerah untuk dapat melaksanakan dan 

mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah harus mempunyai sumber-

sumber yang cukup. 

Hasil yang didapat dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk 

penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah memiliki kewenangan untuk 

menggali sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakannya 

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor yang sangat 

menentukan didalam mengelola keuangan adalah pengelolaan terhadap 

penerimaan pendapatan daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara, pendapatan 

negara adalah semua penerimaan negara atas retribusi, masing- masing 

pendapatan retribusi tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah yang 

berlaku serta berhak untuk negara memperoleh dan mengurus guna 

pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Maka diharapkan penerimaan 

negara atas retribusi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah. 
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Salah satunya dapat memanfaatkan potensi-potensi dari pendapatan retribusi 

parkir yang ada di daerahnya. 

Peranan  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dapat  dilihat  dalam  

pelaksanaan  otonomi  daerah  di mana peranan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi sumber utama dalam 

membiyai kegiatan pembagunan di daerah. Pemerintah daerah  harus 

dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah 

sendiri. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 

memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk 

berbagai kegiatan pembagunan yang bersipat mandiri. Berdasarkan hal itu, 

perlu adanya strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dalam hal 

retribusi daerah sebagai salah satu sumber di dalam Pendapatan Asli 

Daerah  (PAD). 

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) memberikan kontribusi   bagi   pendapatan   asli   daerah.   

Retribusi   daerah   memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada 

pemerintah daerah, demikian juga dengan retribusi parkir yang turut  

menyumbangkan pendapatan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal 

ini pun serupa terjadi di Kota Pekanbaru yang memiliki potensi sumber daya 

dibidang retribusi parkir umum. 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, 

Indonesia. Kota Pekanbaru ini merupakan kota perdagangan dan jasa yang 

berkembang pada saat ini dan mengalami tingkat pertumbuhan, imigrasi, dan 



4 
 

urbanisasi yang tinggi yang menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota 

metropolitan yang padat akan penduduk dan sebagai kota terbesar di 

Provinsi Riau. Saat ini juga Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat 

menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal 

social dalam mencapai kepentingan bersama unutuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Jalan Sudirman Kota Pekanbaru terbagi dalam wilayah administratif 

pada  Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota. Jalan Sudirman 

secara geografis memiliki posisi strategis berada pada Jalur Lintas Timur 

Sumatera dengan luas 7,69 km ini pun menjadi pusat kota serta menjadi titik 

sejarah perkembangan yang paling terlihat di Kota Pekanbaru.  Segala tingkat 

pertumbuhan mulai dari bangunan tinggi, kantor pemerintahan hingga 

dipenuhi pusat perbelanjaan ada di Jalan Sudirman ini yang menyebabkan 

selalu padat akan lalu lintas. 

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan berhenti atau 

diakhiri di tempat parkir. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir 

jalan berada disekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : pertokoan, 

sekolahan, pasar swalayan, rumah makan dan lain-lain. Untuk memberikan 

kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, 

diperlukan suatu standar pelayanaan perpakiran yang dapat dipergunakan 

oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas 

parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah. 

Pelayanan atas retribusi parkir tersebut disediakan oleh Dinas Perhubungan 
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Kota Pekanbaru dalam memberikan fasilitas parkir serta mengelola dan 

mengawasi langsung kondisi lapangan yang sebelumnya di percayakan 

kepada koordinator/juru parkir dalam memungut retribusi parkir. Namun 

untuk menjadikan suatu titik lokasi jalan perpakiran harus dioperasikan 

dengan memenuhi syarat teknis dan administratif.  

 

Tabel 1.1 

Titik Lokasi Parkir di Tepi di Jalan Umum Sudirman 

 

Nama Jalan Titik Lokasi Parkir 
Jumlah Juru 

Parkir 

Jl. Sudirman  di 

samping Mesjid AR 

RAHMAN 

    

    

Bank BTPN 

4 
Bank BNI Syari’ah 

Bank Bukopin. 

Toko Martin. 

Jl. Jend. Sudirman dari 

samping Bulog s/d 

simpang Soerabi 

Bandung 

RM. Serba Raso 

8 

Brownies Amanda 

Indah Warna 

Supermarket Computer 

Asuransi Ramayana 

Bank DBS 

Game Online. 

Bank BRI. 

Jl. Jend. Sudirman sisi 

Barat  

Adira Finance 
1 

Jl. Jend. Sudirman 

Sebelah Barat simp. Jl. 

T. Tambusai s/d Jl. 

Cempedak 

BPJS 

9 

Kimia Farma 

RM. Sederhana 

Depan RS. Syafira 

RM. Asam Pedas Baung 

RM. Saung Sunda 

Bank Mandiri 

Koki Sunda 

RM. Ranah Pesisir (Simpang 

Tiga). 

Jl. Sudirman sisi Timur 

dari Ujung Pelita Pantai 

s/d simp. Jl. Hangtuah. 

 

Komp. KFC, Komp. Bank 

Muamalat, Bank Panin 

Pekanbaru 
10 

Toko Mega Rasa Pekanbaru 
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Nama Jalan Titik Lokasi Parkir 
Jumlah Juru 

Parkir 

Biro Perjalanan dan Travel 

Tazkia Pekanbaru 

Perkantoran Bussan Auto 

Financial (BAF) Pekanbaru 

Plaza Soto Pekanbaru. 

Jl. Jend. Sudirman 

sebelah Timur :  

KK Indonesia 

6 

RM. Baresolok 

Nasi Goreng (sebelah RS. 

Awal Bros) 

Pusat Oleh-oleh Lancang 

Kuning 

RM. Abbas 

RM. Puti Buana. 

Jl. Jend. Sudirman dari 

simp. Pelita Pantai s/d 

simp. Pangeran Hidayat 

Indomaret 

11 

Kembang Tahu 

Bank BNI 

Radar 

Kedai Nasi Net 

Kedai Nasi Ampera 

Lontong Malam 

Toko Obat 

Alfamart 

Indomaret 

Nasi Goreng Ajo. 

Jl. Jend. Sudirman dari 

Pelita Pantai s/d simp. 

Hangtuah. Jl. Ashim 

Ashari Sari simp. Nilam 

s/d simp. Sudirman 

Sekoteng 

12 

Soto Baroda 

Bude Lami 

Nasi Goreng Ajo 

MC Donald 

KFC 

Vanhollano 

Apotek Kimia Farma 

Toko Mama 

Radar 

Kembang Tahu Bandung 

Nasi Goreng Ajo Taram. 

Sumber:  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017 

 

Parkir di pinggir jalan adalah kegiatan parkir yang dilakukan di tepi 

jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya 

dilakukan secara parkir paralel maupun parkir serong yang dinyatakan dengan 
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rambu maupun marka jalan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan bisnis 

yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko, kantor atau kegiatan lainnya 

yang ada di pusat kota Jalan Sudirman.  

Secara umum di Pasal 43 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan bahwa Fasilitas Parkir di dalam Ruang 

Milik Jalan hanya dapat di selenggarakan di tempat tertentu pada jalan 

kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu 

lalu lintas,  dan / atau marka jalan. Terlebih lagi jalan nasional maupun jalan 

provinsi. Maka dari itu seharusnya Jalan Sudirman yang di kategorikan 

sebagai jalan nasional yang telah difungsikan sebagai tempar parkir dan 

ditarik rertibusi tidak diperbolehkan.  

Dengan lebih dalam melihat kajian untuk pemungutan retribusi serta 

rencana penyesuaian Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang sehingga 

PAD parkir tidak menjadi beban target dengan permasalahan yang terjadi di 

area perpakiran dengan harapan terkait Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi pelayanan dibidang perhubungan darat yang dikelola oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya dapat mengoptimalisasikan 

potensi-potensi parkir serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru.  

Semakin tingginya pengguna kendaran bermotor baik beroda dua 

maupun empat, menyebabkan padatnya lalu lintas jalanan Kota Pekanbaru, 

maka semakin banyak pula lokasi-lokasi parkir sehingga seharusnya 

bertambahnya penerimaan retribusi parkir. Dibawah ini adalah tabel mengenai 
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capaian target dan realisasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru dari tahun 

2013-2017. 

Tabel 1.2  

Target dan Realisasi dari tahun 2013 - 2017 

 

No TAHUN TARGET REALISASI 

1. 2013 Rp5,799,996,000 Rp5,152,778,000 

2. 2014 Rp7,000,000,000 Rp5,353,190,000 

3. 2015 Rp6,200,000,000 Rp6,123,065,000 

4. 2016 Rp14,273,100,000 Rp8,202,555,000 

5. 2017 Rp8,700,000,000 Rp8,865,200,000 

Sumber:  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017 

 

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun 

terakhir target retribusi parkir tidak dapat terealisasi per tahunnya. Hal ini 

terjadi ketidaksepahaman antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan 

Pemerintahan Daerah dalam memberikan target retribusi parkir. 

Sedangkan mengenai pendapatan retribusi parkir khusus disepanjang 

Jalan Sudirman juga tidak banyak memberikan sumber pendapatan asli daerah 

yang lebih untuk meningkatkan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah 

pendapatan dalam jangka 3 tahun terakhir disepanjang jalan sudirman : 

Tabel 1.3 

Jumlah Pendapatan Retribusi Parkir di Jalan Sudirman 2015-2017 

 

No TAHUN  JUMLAH PENDAPATAN 

1. 2015 Rp. 932,000,000 

2. 2016 Rp. 710,450,000 

3. 2017 Rp. 987,100,000 

      Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017 

 

Selain itu tidak terealisasinya retribusi parkir juga disebabkan adanya 

parkir liar/illegal di Kota Pekanbaru maupun disepanjang Jalan Sudirman. 
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Parkir liar ini tidak mempunyai SPT (Surat Perintah Tugas) dari Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, dan menyelenggarakan parkir ditempat yang 

tidak ditetapkan. Sehingga hasil retribusi tersebut tidak disetorkan ke pihak 

terkait. Masalah lainnya adalah Juru Parkir menggunakan Kartu Tanda 

Anggota palsu dan ada juga yang menggunakan Kartu Tanda Anggota yang 

sudah kadaluarsa. Penyebab lainnya yaitu adanya satu lokasi (titik) parkir 

memiliki dua izin. Ada yang memilki izin dari Dispenda dan juga dari Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. Padahal, untuk retribusi parkir merupakan 

kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  

Tidak tercapainya target retribusi parkir juga disebabkan oleh Juru 

Parkir tersebut yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat pengguna 

jasa parkir, sehingga hasil retribusi dalam sehari yang akan disetorkan tidak 

sesuai dengan pendapatan aslinya. Dan menyetorkan hasil pungutan retribusi 

dalam sehari hanya sesuai banyaknya karcis yang diberikan kepada 

masyarakat pengguna jasa parkir. 

Dalam pendataan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tercatat 

juru parkir resmi ada lebih kurang 1.000 orang tetapi untuk parkir liar/illegal 

tidak diketahui. Menurut observasi saya dilapangan disepanjang Jalan 

Sudirman tercatat ada lebih kurang 12 orang parkir liar yang beroperasi pada 

hari libur. Parkir liar ini tidak memberikan karcis kepada masyarakat 

pengguna jasa dan tidak menggunakan atribut Juru Parkir 

Penerimaan dan pembayaran retribusi di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. Dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
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memberikan wewenang kepada koordinator parkir untuk memungut tarif 

retribusi parkir dan menyetor kepada juru pungut UPTD Perparkiran. 

Tabel 1.4 

Jumlah Koordinator Parkir dari tahun 2015 – 2017 

 

NO TAHUN JUMLAH 

1. 2015 96 orang 

2. 2016 100 orang 

3. 2017 120 orang 

Sumber:  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017 

 

Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bekerjasama dan menerima 

retribusi parkir dari pihak ketiga (pihak penyetor), dalam hal penerimaan 

jumlah retribusi parkir perbulannya kepada satu pegawai juru pungut di UPTD 

Perparkiran. Satu pegawai juru pungut ini dikhawatirkan akan kurang dapat 

mengoptimalisasikan dalam hal mengawasi perparkiran yang ada dilapangan 

terlebih lagi fungsi utamanya ialah mengontrol dan mengambil setoran 

retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Dalam data diatas menunjukkan bahwa di 

tahun 2017 terdapat 120 orang Koordinator parkir yang dihadapi hanya oleh 

satu pegawai juru pungut untuk mengelola retribusi parkir di kota pekanbaru 

dengan berbagai masalah keterlambatan penyetoran, perhitungan penyetoran 

dan sebagainya. Seharusnya pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

memberikan sanksi yang tegas apabila penyetor tidak mampu menyetor 

retribusi parkir dalam waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru guna meningkatkan pengelolaan retribusi parkir serta 

meningkatkan sistem evaluasi kinerja koordinator parkir telah tepat sesuaikah 

dengan kajian atau layak dengan peraturan maupun tahapan syarat menjadi 

koordinator parkir guna tercapai dan terealisasinya target retribusi parkir.  
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Banyak permasalahan parkir kendaraan bermotor yang menarik untuk 

diteliti, khususnya tepat di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Mengenai 

kesemrawutan serta fasilitas yang diberikan pemerintah kota dan tarif yang 

dipungut dari masyarakat pengguna jasa layanan parkir.  Setiap kendaraan 

yang tidak bergerak untuk sementara ataupun masyarakat selaku pengguna 

jasa layanan parkir akan dikenakan tarif parkir dan berhak mendapatkan 

fasilitas parkir. Namun kenyataannya fasilitas parkir pada tempat tertentu 

tidak jelas dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Hal yang nyata penulis lihat 

permasalahan dalam pelayanan retribusi parkir di Kota Pekanbaru khusunya 

tepat di Jalan Sudirman adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas parkir 

Fasilitas parkir yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota 

untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum seperti lahan parkir, marka 

pembatas jalan, rambu-rambu parkir. Tetapi dibalik itu terbukti adanya badan 

jalan yang tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dijadikan tempat parkir 

dikarenakan rambu dilarang parkir tetap dijadikan tempat parkir serta tidak 

jelasnya rambu parkir roda dua dan roda empat di sepanjang tepi Jalan 

Sudirman Kota Pekanbaru serta tatanan tempat parkir yang tidak beraturan 

menyebabkan kemacetan. 

2. Tarif parkir 

Dibawah ini adalah tarif retribusi parkir ditepi jalan umum sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan 

di Bidang Perhubungan Darat. 
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Tabel 1.5 

Jenis Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

 

Jenis Kendaraan Tarif 

a. Sepeda motor Rp. 1000,- 

b. Mobil penumpang  Rp. 2000,- 

c. Mobil bus kecil Rp. 2000,- 

d. Mobil bus sedang Rp. 3000,- 

e. Mobil bus besar Rp. 4000,- 

f. Mobil barang pick up Rp. 2000,- 

g. Mobil barang sedang Rp. 3000,- 

h. Mobil barang besar Rp. 3000,- 

i. Kereta tempelan Rp. 3000,- 

j. Kereta gandengan Rp. 3000,- 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat 

 

Namun kenyataan dilapangan membuktikan bahwa tidak sesuai nya 

tarif yang ditentukan dengan yang di pungut pada masyarakat selaku penerima 

pelayanan retribusi serta yang disetorkan pihak ketiga kepada Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru berbanding terbalik. Disejumlah titiik lokasi 

parkir yang menaikan tarif retribusi kendaraan bermotor roda dua setara 

dengan tarif kendaraan mobil, dengan memberikan lembaran karcis palsu. Itu 

di sebabkan masih banyak nya parkir-parkir illegal di Kota Pekanbaru serta 

kecurangan dari para koordinator parkir maupun kelalaian dari Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru.  

3. Juru parkir tidak melengkapi atribut dan tidak memberikan karcis 

Untuk di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, penulis melihat sebagian 

juru parkir tidak menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta 

kelengkapan lain dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat pengguna 

jasa layanan parkir seperti yang tertera di SOP Dinas Perhubungan Kota 
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Pekanbaru. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 251, sudah menjadi kewajiban untuk 

juru parkir ; 

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan 

lainnya yang ditetapkan;  

b. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik 

sebelum maupun setelah parkir;  

c. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan 

kebersihan;  

d. Menyerahkan karcis retribusi parkir untuk sekali parkir dan menerima 

pembayaran;  

e. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

4. Adanya parkir liar/ illegal 

Parkir liar/ illegal  adalah tempat yang tidak memiliki izin resmi untuk 

melakukan perparkiran dan biaya ynag dibayarkan oleh pengguna jasa kepada 

petugas parkir tidak disetorkan kepada pihak Pemerintah, tetapi untuk 

kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Jalan 

Sudirman Kota Pekanbaru parkir liar/illegal masih terjadi seperti terlihat saat 

penulis melakukan observasi Juru Parkir melakukan kegiatan perparkiran 

ditempat yang tidak memiliki izin resmi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru serta tidak menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta 

kelengkapan lainnya yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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5. Pelayanan tidak maksimal 

Kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh juru 

parkir tidak maksimal, saat kendaraan melakukan parkir juru parkir tidak ada 

ditempat dan setelah ingin pergi barulah ada juru parkir meminta uang 

retribusi. Dalam mengatur parkir para juru parkir harusnya mengarahkan 

terlebih dahulu pengendara seaman mungkin setelah keluar barulah diminta 

uang retribusi kepeda pengendara. Bahkan juru parkir ada yang tidak sama 

sekali mengarahkan pengendara saat keluar. Terlihat juru parkir seperti 

preman berpakaian yang tidak rapi dan tidak sopan 

Dari berbagai pemaparan permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu penelitian dengan judul : 

ANALISIS PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU 

(STUDI KASUS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SUDIRMAN). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Sudirman di Kota Pekanbaru ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, 

maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

”Untuk Mengetahui Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Sudirman di Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan 

menuliskannya secara ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang 

diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan 

wawasan dalam penerapan teori. 

2. Bagi Instansi, sebagai bahan informasi, masukan serta pertimbangan bagi 

pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

rangka peningkatan pelayanan ketertiban dan keamanan parkir tepi jalan 

umum sudirman  di Kota Pekanbaru. 

3. Bagi Akademis, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam 

bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Administrasi Negara dalam menerapkan disiplin keilmuan yang ada 

dengan berbagai langkah inovatif untuk masa mendatang dan diharapkan 

berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks 

permasalahan yang sama di masa yang akan datang. 

4. Bagi masyarakat atau pembaca, sebagai bahan pertimbangan kembali 

bahwa akan adanya peningkatan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

oleh instansi khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat lebih memahami hasil-hasil penelitian dan agar lebih 

terarahnya penulisan ini nantinya maka penulis membagi penulisan ini 
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kedalam beberapa bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub yang mempunyai 

kaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini merupakan landasan teori yang mendukung 

pembahasan. Isi dari bab ini terdiri dari Konsep Pelayanan, 

konsep keuangan publik, pengertian pendapatan asli daerah, 

retribusi daerah, retribusi parkir, pandangan islam tentang 

pelayanan dan retribusi serta beberapa defenisi-defenisi lainnya.   

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tekhnik 

pengumpulan data dan teknik analisa data. 

BAB IV   :   GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi umum Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, seperti visi dan misi, tugas 

pokok, fungsi organisasi dan struktur organisasi. 

BAB V   :   PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian terkait Pelayanan Retribusi Parkir di Jalan 

Sudirman Kota Pekanbaru. 
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BAB VI   :   PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


