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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, study ini mengalisisis 

bagaimana penerimaan retribusi terminal, kendala yang di hadapi dalam 

penerimaan retribusi terminal dan upaya untuk meningkatkan retribusi terminal 

bandar raya payung sekaki kota pekanbaru. Berdasarkan uraian analisis diatas 

dapat di peroleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :  

1. Pada indikator besaran tarif retribusi yang di buat untuk meningkatkan 

penerimaan retribusi terminal sudah di lakukan dengan baik dan sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada yaitu peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 

tentang retribusi terminal, dan besaran tarif yang di tetapkan tidak terlalu 

memberatkan masyarakat, walaupun tarif yang di tetapkan sudah bisa di 

laksanakan dengan baik tetapi realisasi penerimaan retribusi terminal pada 

tahun 2015 dan 2016 yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan  

sedikitnya mobil armada yang masuk ke terminal, dan banyak Po yang 

membuat terminal bayangan di luar terminal utama membuat masyarakat 

lebih memilih ke terminal bayangan karna jarak yang lebih dekat. Dan ada 

beberapa PO atau armada yang tidak beroperasi lagi dan sangat berpengaruh 

terhadap PAD.  

2. Pada indikator tata cara pemungutan retribusi terminal, pelaksanaan 

pemungut  retribusi terminal sudah mengacu kepada aturan yang ada dan 
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dalam pemungutan sudah menggunakan SKRD tetapi masih ada petugas yang 

tidak mengikuti prosedur/ perauran yang ada seperti memungut berlebih dari 

yang sudah di tetapkan. Membuat pemungutan yang di lakukan tidak sesuai 

dengan peraturan yang sudah di tetapkan. 

3. Pada indikator pengawasa dan sanksi administrasi, pengawasan yang di 

lakukan pihak terminal masih kurang masih kurang dan belum dapat berjalan 

dengan maksimal karna ketegasan petugas dalam melaksanakan pengawasan 

masih kurang dan nyatanya sekarang terminal masih terlihat sepi dan pihak 

armada lebih banyak melakukan operasional menaikan dan menurunkan 

penumpang di luar terminal. Dan pemberian sanksi yang di lakukan belum 

berjalan dengan baik, dan dapat kita lihat sekarang bahwa masih banyak 

armada yang di luar terminal dan tidak terkena sanksi, dan apabila meraka 

bisa mau masuk dapat menambah PAD dari sektor retribusi terminal 

4. bagaimana kendala kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya 

pengawasan oleh pihak terminal untuk mengarahkan kendaraan agar mau 

masuk terminal, tidak bisa menentukan sedikit/banyaknya jumlah armada 

yang masuk terminal setiap harinya karena di tentukan sepi ramainya jumlah 

pengunjung. Dan masih kurangnya kesadran wajib retribusi untuk membayar 

retribusi yang sudah di tetapkan. 

5. bagaimana upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal 

yaitu dengan menindak tegas pihak Po atau armada yang masih berada di luar 

terminal, dan harus menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam 
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terminal.  Tidak boleh lagi adanya terminal bayangan yang membuat terminal 

utama menjadi sepi membuat penerimaan retribusi belum terrealisasi.  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan peneliti 

kepada pihak Terminal selaku pengelola terminal Bandar Raya Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru, kepada pihak Po atau armada dan kepada masyarakat  meliputi : 

1. Saran yang peneliti berikan kepada pihak terminal bandar raya payung sekaki 

kota pekanbaru bagaimana pihak terminal untuk dapat memaksimalkan 

potensi yang ada, dan meningkatkan pengawasan dan ketegasan petugas agar 

membuat pihak Po atau armada mau masuk ke terminal dan memaksimalkan 

fasilitas yang ada di terminal membuat peneriman retribusi terminal dapat di 

maksimalkan dengan baik. Dalam hal pemungutan pihak terminal harus 

memungut sesuai aturan baik yang masuk atau di sekitar terminal dan aparat 

terminal harus membuat sanksi yang tegas kepada pihak Po atau armada yang 

masih tidak mau masuk ke dalam terminal yang melanggar prosesur/peraturan 

yang ada sehingga upaya peningkatan retribusi bisa tercapai. 

2. Saran yang peneliti berikan kepada pihak Po atau armada adalah taatlah 

kepada peraturan yang sudah di tetapkan sebelumnya, karna peraturan di buat 

untuk di patuhi buka di langgar, bagaimana kesadaran pemilik Po atau 

armada untuk mau masuk ke dalam terminal karna tidak semuanya harus 

dengan kekerasan, dengan ramainya terminal pelaksanaan operasional di 

dalam terminal rancar juga menambah pendapatan asli daerah (PAD).  
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3. Saran yang peneliti berikan kepada masyarakat, sebagai masyarakat yang 

baik dan patuh kepada aturan yang di tetapkan pemerintah sebaiknya kita 

dalam menggunakan angkutan umum haruslah menggunakan terminal yang 

sudah di buat oleh pemerintah, jangan hanya saja sebagai banguna besar dan 

luas tetapi sepi dari pengunjung dan penumpang karna lebih memilih terminal 

bayangan, untuk itu kesadaran kita sebagai masyara yang baik dengan 

ramainya terminal membantu peningkatan retribusi terminal dan menambah 

pendapatan asli daerah (PAD) yang tempat tinggal sekarang ini. 

 

 


