
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki kewenangan untuk 

berkreasi dalam mencari sumber penerimaan sendiri, untuk mengatur dan 

mengelola daerah melalui pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal 

mengelola dan melakukan pembangunan tentunya akan diperlukan biaya yang 

besar dan daerah tidak bisa terus bergantung pada pemerintah pusat, maka pajak 

dan retribusi dijadikan alat pembiayaan untuk membiayai pengeluaran tersebut 

yaitu dengan cara memungut iuran wajib kepada rakyatnya yang tujuannya 

membiayai pengeluaran dan juga sebagai sumber pendapatan daerah.  

 

Pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan melalui tindakan pelayanan, 

pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-

undangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif 

belaka, oleh karenanya pajak dan retribusi sangat berkaitan dengan tata kelola dan 

masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian 

administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan 

adalah tentang pemungutan pajak dan retribusi (collection) di suatu daerah. 
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Terkait dengan pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi 

juga termasuk ke dalam penerimaan daerah dan untuk membiayai pembangunan 

di suatu daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (Zuraida, 2013:85). Retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan 

kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan 

dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan 

retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan 

oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang 

wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan. 

 

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis (Zuraida, 2013:86) yaitu retribusi jasa 

umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu jasa yang 

disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan bersama. Retribusi jasa usaha 

yaitu jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial, karena 

pihak swasta juga dapat menyediakan jasa tersebut, sedangkan perizinan tertentu 

adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut (Zuraida, 

2013:86). 

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan 

dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan atau jasa 

secara langsung dari pemerintah daerah. 

3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat 

dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak 

memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh 

jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

4.   Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah. 

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. 

 

Retribusi mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengatur 

(http://eprints.undip.ac.id>PERMANA, diakses tanggal 9 Mei 2015 pukul 12:05). 

Pertama, fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi, artinya 

retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama yang 

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kedua, fungsi pengatur retribusi artinya retribusi digunakan sebagai alat atau 

perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, sebagai pendapatan dan membiayai pengeluaran daerah selain 

pajak daerah salah satu jenis retribusi daerah dalam bentuk retribusi terminal. 

http://eprints.undip.ac.id/
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Retribusi daerah dalam bentuk retribusi terminal termasuk ke dalam jenis retribusi 

jasa usaha. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Retribusi 

terminal merupakan salah satu retribusi yang diharapkan oleh pemerintah daerah 

dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Objek retribusi 

terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang 

dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 

terminal, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah (Zuraida, 

2013:103). Retribusi terminal dikelola oleh suatu organisasi yang diberikan 

kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi terminal oleh 

pemerintah daerah yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

 

Dalam memungut dan mengelola terminal Dishubkominfo perlu melakukan 

kegiatan yang terlaksana dengan baik, agar pemasukan retribusi terminal di suatu 

daerah dapat mencapai target. Oleh karena itu perlu dilaksanakan optimalisasi 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan/target. Optimalisasi adalah suatu 

proses yang dilakukan dengan cara terbaik dalam suatu pekerjaan untuk 

mendapatkan keuntungan tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaan 

(http://eprints.ung.ac.id, diakses tanggal 12 Mei 2015 pukul 22.47).  

 

Setiap kegiatan dalam organisasi perlu direncanakan, diorganisir, diarahkan, 

dikoordinir dan diawasi agar tujuan tercapai secara efisien dan efektif. 

Optimalisasi dalam peningkatan retribusi terminal dapat dilakukan tentunya 

melalui pengelolaan yang baik yaitu dengan mengoptimalkan fungsi manajemen 

di dalam Dishubkominfo. Usaha manajemen tersebut pada hakekatnya melalui 
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sumber daya manusia agar segala sesuatu yang diharapkan dapat terlaksana 

dengan baik. Tugas manajemen dalam hal ini adalah menggariskan tujuan 

organisasi sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi secara dinamis dan 

kreatif menjalankan kegiatan-kegiatan secara optimal yang memang telah menjadi 

tanggung-jawabnya serta menyumbang bagi kelangsungan hidup dan keberhasilan 

organisasi tanpa paksaan (Reksohadiprodjo, 1983:15).  

 

Kota Metro merupakan salah satu daerah di provinsi Lampung yang mempunyai 2 

buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal induk 

mulyojati yang terletak di Metro Barat. Dua terminal ini untuk mendukung 

pelayanan angkutan penumpang (http://metrokota.go.id, diakses tanggal 18 Februari 

2014 pukul 19.34). Dalam rangka meningkatkan pembangunan kota, ekonomi dan 

pendapatan daerah, pemerintah Kota Metro membutuhkan biaya, biaya ini 

diperoleh melalui pendapatan daerah yang salah satunya adalah retribusi terminal. 

Retribusi terminal di Kota Metro diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam bab V pasal 

yang ke 7. Namun pada faktanya saat ini pemungutan retribusi terminal di Kota 

Metro masih belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi 

terminal di Kota Metro belum bisa mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel target dan realisasi pendapatan retribusi terminal yang 

digambarkan di dalam tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

http://metrokota.go.id/
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Tabel 1.1. Target penerimaan Retribusi Terminal Penumpang di Dinas 

Perhubungan dan Infokom Kota Metro Pada Tahun 2010 – 2014. 

 

No Tahun Target Realisasi Sisa Target 

1 2010 104.000.000 91.845.000 12.155.000 

2 2011 104.000.000 89.605.000 14.395.000 

3 2012 100.000.000 82.930.000 17.070.000 

4 2013 91.200.000 78.706.000 12.494.000 

5 2014 81.990.000 76.281.000 5.709.000 

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Metro , 28 Januari 2015 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2014 realisasi 

retribusi terminal penumpang di Kota Metro tidak pernah memenuhi target. 

Pemungutan retribusi terminal penumpang di Kota Metro harus dilaksanakan 

lebih baik lagi agar retribusi terminal benar-benar dapat memberikan kontribusi 

yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota 

Metro. Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen 

retribusi yang baik, karena manajemen dibutuhkan untuk merencanakan, 

mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam 

suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.  

 

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis 

lebih jauh dengan judul: 

“ Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus di Dinas 

Perhubungan dan Kominfo Kota Metro) ” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengoptimalisasian pemungutan 

retribusi terminal di Kota Metro? 

2. Bagaimana cara mengoptimalisasikan pemungutan retribusi terminal di Kota 

Metro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat 

pengoptimalisasian pemungutan retribusi terminal di Kota Metro. 

2. Untuk mendeskripsikan cara mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal di 

Kota Metro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk: 

A. Manfaat Akademis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu administrasi negara khususnya tentang pengelolaan keuangan 

daerah. 
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B. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada instansi yang 

bersangkutan dalam meningkatkan pengelolaan retribusi terminal dalam rangka 

meningkatkan PAD dan pelayanan transportasi umum. 




