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Penelitian ini dilakukan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah 

penerimaan retribusi terminal, kendala kendala yang di hadapi dalam 

penerimaan retribusi terminal dan upaya apa yang dapat di lakukan dalam 

penerimaan retribusi terminal bandar raya payung sekaki kota pekanbaru. tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi 

terminal, kendala kendala yang di hadapi dalam penerimaan retribusi terminal 

dan upaya yang di lakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi 

terminal bandar raya payung sekaki kota pekanbaru. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara,observasi dan documentasi. 

populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 6 orang sebagai key informan. 

Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. 

Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan 

menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang 

sesuai  dengan permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap 

hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan indikator seperti Besaran Tarif, Tata Cara 

Pemungutan, Pengawasan & Sanksi Administrasi. Dari hasil Analisis pengukuran 

terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

penerimaan retribusi terminal pada  tahun 2016 tidak dapat mencapai target dan 

hanya 66,4 % masih jauh target yang sudah di tetapkan, kendala yang di hadapi 

dalam penerimaan retribusi terminal ada banyak salah satunya masih banyak Po 

atau armada yang tidak masuk ke terminal sehingga berpengaruh terhadap 

operasional terminal dan PAD dari sektor retribusi terminal dan upaya yang 

harus di lakukan pihak terminal yaitu melakukan pengawasan kepada pihak Po 

atau Armada dan melakukan tindakan yang tegas agar pihak Po mau masuk ke 

dalam terminal dan melakukan bongkar muat dan menaikkan menurunkan 

penumpang di dalam terminal. 
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