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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang direkapitulasi dari jawaban responden 

mengenai Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris 

Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemungutan 

Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dikatakan “Kurang 

Maksimal” dalam memungut retribusi pasar di pasar Air Tiris Kabupaten Kampar 

yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 

2006 Tentang Retribusi Pasar yaitu: 

a. Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dikategorikan “baik” 

dengan persentase 36,75%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dalam 

perencanaan pemungutan retribusi sudah mendapat penilaian yang bagus 

dari pedagang dan diharapkan untuk kedepannya makin di libatkan lagi 

peran pedagang dalam hal perencanaan pengembangan pasar. Dari uraian 

hasil pernyataan responden mengenai perencanaan pemungutan retribusi 

dapat dikatakan baik karena dalam perencanaan pemungutan retribusi 

pasar sudah melibatkan pihak terkait. 

b. Tata Cara Pemungutan Retribusi dikategorikan “sangat tidak baik” 

dengan persentase 37,5%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan 

pemungutan retribusi di pasar Air Tiris masih perlu dilakukan pembinaan 
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terhadap sumber daya manusia yang yang dimiliki oleh pemerintah agar 

pemungutan tersebut dapat dijalankan dengan baik. 

c. Sanksi Administrasi Retribusi dikategorikan “cukup baik” dengan 

persentase 29,75%. Karena dalam kenyataannya pemerintah daerah kurang 

intensif melakukan pengawasan dalam hal pemungutan retribusi pasar dan 

masyarakat (pedagang) sebagai salah satu partner penting dalam hal ini 

kurang dilibatkan perannya dalam pengawasan pemungutan retribusi 

tersebut. Untuk itu kedepannya pemerintah dipandang perlu melakukan 

pembenahan dalam hal pengawasan pemungutan retribusi pasar agar upaya 

transparansi dapat diwujudkan. 

d. Pengawasan dan Pengendalian dikategorikan “sangat tidak baik” dengan 

persentase 25,5%. Karena dalam tahap ini dipandang juga belum 

memberikan dampak yang maksimal terhadap sistem pemungutan retribusi 

pasar. Sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan berbagai terobosan 

untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam hal pemungutan 

retribusi pasar. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban dari 100 orang responden yang di 

libatkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Analisis Efektifitas Sistem 

Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar  dalam kategori 

Kurang Maksimal dengan persentase 56,05%, dikategorikan  kurang maksimal 

dikarenakan beberapa faktor yang ditemukan dilapangan seperti: 
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a. Kurang maksimalnya pemungutan retribusi yang diterima dari pedagang. 

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah dalam 

melakukan pemungutan retribusi. 

c. Masih minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tentang 

kejelasan tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang. 

 

6.1 Saran 

Dari berbagai uraian dan hasil analisa yang peneliti jelaskan sebelumnya, 

maka peneliti mengemukakan beberapa saran dalam penelitian yang berjudul 

Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris 

Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 

Pasar Kabupaten Kampar harus lebih selektif dalam menempatkan Sumber 

Daya Manusia yang benar-benar mampu dalam sistem pemungutan 

retribusi pasar. 

2. Petugas pemungut retribusi hendaknya menjalankan tugas dengan baik 

dengan memberikan informasi yang akurat kepada pedagang tentang 

kejelasan informasi mengenai tarif retribusi khususnya retribusi pasar. 

3. Untuk kedepannya pemerintah semakin melibatkan pedagang dalam hal 

perencanaan  pengembangan pasar untuk kedepannya dan tidak melakukan 

penyelewengan berupa pungli di luar tarif yang tertera di karcis retribusi. 

4. Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam mengelola retribusi pasar. 

5. Kepada masyarakat (pedagang) agar meningkatkan kesadaran dalam 

pembayaraan retribusi, dimana hasil dari retribusi tersebut digunakan 
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untuk kepentingan umum (masyarakat) dan dana retribusi merupakan salah 

satu Pendapatan Asli Daerah yang mana tujuan akhirnya yaitu 

meningkatkan ekonomi dan memberikan kesejahteraan hidup kepada 

masyarakat. 

 


