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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan proses perubahan berencana yang dilakukan 

secara sadar menuju suatu kondisi yang lebih baik dan direalisasikan melalui 

berbagai aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan Nasional yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya 

untuk meningkatkan harkat, martabat serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil 

dan makmur, merata baik spiritual maupun material. 

Upaya untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional tersebut maka di era 

otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pengganti Undang Undang No 12 Tahun 2008, Undang Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masing-

masing sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 1999. Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, 

kedua Undang Undang tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan 

harapan Undang Undang ini dapat mengatasi segala perbedaan persepsi yang 

banyak muncul di daerah-daerah dan perkembangan keadaan yang muncul dalam 

upaya penerapan Otonomi Daerah. Semua itu dapat menjadi landasan 
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penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan wadah pengembangan mekanisme 

pemerintahan yang mampu menggapai tuntutan pelaksanaan pembangunan di 

daerah, yaitu pembangunan yang merata lewat pemberdayaan dan pengembangan 

potensi daerah masing-masing. 

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi segala aspek yang ada 

faktor keuangan menjadi salah satu yang sangat dominan, karena faktor keuangan 

yang berbentuk anggaran daerah adalah sebuah rencana kerja pemerintah daerah 

dalam mewujudkan pembangunan daerah, maka dalam suatu periode tertentu dan 

bagi pembangunan daerah dapat menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab, apabila 

keuangan daerah dikelola dengan baik akan meningkatkan kondisi perekonomian 

di daerah dan akan tercapai tujuan yang ideal menurut Undang Undang. 

Kaho (2003: 184) menjabarkan bahwa, “ Prospek otonomi daerah dimasa 

akan datang ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah/faktor 

keuangan daerah. Otonomi Daerah tanpa ditopang oleh kemampuan keuangan 

daerah itu hasilnya akan lemah sekali.” 

Aspek keuangan ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, 

karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. 

Pentingnya posisi keuangan ini menurut Pamudji dalam Kaho (2003:125) 

ditegaskan bahwa : Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik tanpa didukung dengan biaya yang cukup untuk memberikan 

pelajaran dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar 
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kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus 

rumah tagganya sendiri. 

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada Undang Undang Nomor 33 

Tahun 2004 itulah yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi 

bertambahnya wewenang pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan 

urusan yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat kemudian dialihkan kepada 

daerah. Salah satu contohnya adalah perubahan yang terjadi pada pengelolaan aset 

negara (Pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh Pemerintah Pusat maka 

dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan mendapatkan pelimpahan 

kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset negara. 

Perubahan ini meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara 

yang dulu dikuasai / dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 

Diharapkan kemunculan Undang Undang Pemerintahan Daerah mampu 

melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Daerah pun harus mampu menjamin lancarnya 

pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, sehingga terbukanya peluang 

bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal 

dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam 

konteks ini Pemerintah daerah mampu untuk menawarkan fasilitas investasi, 

memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang 

menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian desentralisasi 
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akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu 

ke waktu. 

Pemasukan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-

upaya dalam pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus tergali. 

Penerimaan Daerah yang merupakan Sumber Keuangan Daerah diatur dalam 

Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Bab 5 Pasal 6 meliputi : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : 

a) Hasil Pajak Daerah. 

b) Hasil Retribusi Daerah. 

c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang   dipisahkan. 

d) d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana Perimbangan. 

3. Pinjaman Daerah. 

4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah. 

Berdasarkan Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut di atas, haruslah 

dapat dimanfaatkan oleh daerah dan komponen yang ada tersebut supaya terus 

dapat dikembangkan agar kontribusinya maksimal, baik yang berasal dari pajak 

daerah, retribusi atau potensi lain yang dapat digali lebih baik. Komponen yang 

mendukung Pendapatan Asli Daerah itu yang dapat digunakan untuk membiayai 

kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang memiliki potensi tersebut setelah pajak. Adapun yang dimaksud dengan 
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Retribusi Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi yaitu 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan ataudiberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

Jenis Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56) meliputi : 

1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Contoh : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi 

pelayanan pendidikan. 

2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh : retribusi 

tempat pelelangan, retribusi  terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah 

raga. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh : retribusi 

izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek,  retribusi izin gangguan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Objek Retribusi meliputi : 

a. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jenis retribusi jasa umum antara 

lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dll. 

 

b. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:  

1. pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan 

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,  

2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis 

retribusi jasa usaha antara lain retribusi tempat pelelangan, 

retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga. 

3. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain 
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retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, 

retribusi izin trayek. 

Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk dalam 

retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan 

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat 

kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, 

dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Selain retribusi terminal juga 

terdapat retribusi daerah lainnya yang bisa di maksimalkan untuk memberikan 

masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru.Berikut tabel target dan realiasi retribusi terminal di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 

Data Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Dari Tahun 

Anggaran 2013 - 2016 di Kota Pekanbaru 

NO TAHUN 

ANGGARAN 

TARGET REALISASI PERSENT

ASE 

1 2013 Rp. 508.794.667 Rp. 540.502.508 106,2% 

2 2014 Rp. 515.000.000 Rp. 555.971.519 107,9% 

3 2015 Rp. 835.113.867 Rp. 605.429.723 72,4% 

4 2016 Rp. 835.113.867 Rp. 555.128.152 66,4% 

Sumber : Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementrian 

Perhibungan RI 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan 

retribusi terminal di Kota Pekanbaru dari tahun anggaran 2013 - 2016 belum 

mencapai target yang sudah ditentukan. Dimana meski pendapatan retribusi pada 

tahun 2014 telah mencapai target. Yang mana target yang ditetapkan yaitu Rp 
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515.000.000 dan dapat terrealisasi sebesar Rp 555.971.519 dengan persentase 

107,9%  tapi pada tahun 2015 kembali tidak bisa mencapai target. Dimana target 

yang ditetapkan sebesar Rp 835.113.867 dan hanya terrealisasi sebesar Rp 

605.429.723 dengan persentase 72,4% dan pada tahun 2016 tidak dapat mencapai 

target lagi dengan target yang sama di tahun 2015 yaitu Rp 835.113.867 dan 

hanya terealisasikan Rp 555.128.152. dengan persentase 66,4 % untuk itu 

Berdasarkan hasil diatas penyebab lain belum mencapai target dikarenakan 

beberapa hal sebagai berkut : 

a. Lokasi terminal yang kurang strategis, karna yang letaknya yang jauh 

dari pemukiman masyarakan sehinggan membuat Po dan masyarakan 

tidak mau mengguanakan terminal yang ada. 

b.Pengusaha angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi ( AKDP) maupun 

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) lebih memilih menaikan dan 

menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga terminal bayangan 

lebih maju dari BRPS 

c. Masih lemahnya pengawasan armada angkutan membuat Po atau pemilik 

angkutan lebih memilih membuka terminal bayangan. 
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Tabel 1.2 

Data Nama Po Terminal Bayangan 

NO NAMA PO TERMINAL BAYANGAN 

1 Winda 

2 Almasar 

3 Rajawali 

4 Perkasa 

5 JMJ 

6 Pelita Jaya Putra 

7 Karmila Pratama 

8 CV. Idola 

9 Handoyo 

10 PT. Rapi 

11 Putri Riau 

12 Sumba Putra 

13 Indah Karya 

14 Sempati Start 

15 PT. Mandala 

16 Putra Samosir Jaya 

17 Dumai Express 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbarutahun 2015 

Dari tabel diatas di ketahui bahwa terminal bayangan di kota pekanbaru 

masih ada dan masih beroperasi sampai sekarang, hal tersebut membuat 

pengoptimalan terminal bandar raya payung sekaki tidak berjalan dengan baik. 

Sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi terminal. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

dan melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerimaan Retribusi Terminal  

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan  

permasalahanpenelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peneriaman Retribusi terminal pada Terminal Bandar Raya 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerimaan Retribusi Terminal 

Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

3. Apa Upaya Dalam Meningkatkan penerimaan Retribusi Terminal pada 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubung dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui penerimaan Retribusi terminal pada Terminal Bandar 

Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerimaan 

Retribusi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi 

Terminal pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu 

memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji dan memahami 

masalah retribusi daerah khususnya permasalahan pengelolaan retribusi 
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terminal untuk meningkatkan realisasi retribusi terminal di Kota 

Pekanbaru 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan gambaran bagi pihak-pihak yang ada pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam rangka menangani 

dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi daerah 

khususnya retribusi terminal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, penelitian, penelitian 

terdahulu, pandangan islam, kerangka pemikiran serta formulasi 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini di uraikan beberapa diantaranya : lokasi dan waktu 

penelitian, jenis sumber dan data, populasi dan sampel dan 

metode analisis. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menjadi lokasi penelitan 

kajian ini. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna 

memperoleh kesimpulan dari pemecahan masalah penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil 

penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun bagi objek 

penelitian agar bisa menjadi lebih baik.  

 


