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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Proses pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yaitu penganggaran, 

pemungutan, pelaporan, dan pengelolaannya sudah terorganisir. Seluruh 

prosesnya juga sudah terkendali dengan baik sehingga terjadinya kesalahan sangat 

minim. Selain itu, dilihat dari sisi aspek administrasi dan pemanfaatan hasil proses 

pengelolaan retribusi sudah berjalan dengan baik.  

Dari hasil analisis antara realisasi dan target penerimaannya pengelolaan 

retribusi di Pasar  Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang sudah berjalan dengan 

efektif. Jika dilihat dari realisasi penerimaan retribusinya setiap tahun mengalami 

peningkatan dan jika dibandingkan dengan targetnya sudah dapat tercapai dengan 

baik dari tahun ke tahun dan pada tahun 2012 dan 2013 mencapai lebih dari 

100%. Dari hasil perhitungan dan analisis tingkat efektivitas yang dilakukan 

pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen 

sudah berjalan dengan efektif. Tingkat efektivitas untuk setiap tahunnya 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan secara keseluruhan juga sudah 

efektif. Sedangkan berdasarkan potensinya pengelolaan retribusi di Pasar 

Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen juga sudah  mencapai hasil yang 
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cukup optimal karena tingkat potensi sudah hampir tercapai 100% dalam 

realisasinya. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini, data target dan realisasi pungutan 

retribusi pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang yang didapatkan peneliti 

terbatas di tahun 2009-2013. Selain keterbatasan tahun peneliti juga berfokus pada 

retribusi pasar khususnya stand pasar. Sehingga pembahasan yang peneliti buat 

dalam penelitian ini masih kurang optimal karena retribusi pasar tidak hanya pada 

stand saja melainkan masih banyak lagi antara lain retribusi kebersihan, retribusi 

keamanan, retribusi parkir dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kinerja 

pasar.  

C. Saran 

1. Pihak Pasar 

Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang diharapkan dapat 

mempertahankan efektivitas pengelolaan hasil retribusinya dan mendata 

jumlah pedagang setiap saat (ketika ada perubahan jumlah pedagang). 

Dengan pendataan pedagang setiap saat dapat diketahui jika masih ada 

pedagang yang masih belum terdaftar ataupun pedagang yang baru 

berjualan agar target efektif yang telah ditentukan dapat terus tercapai 

dengan baik. Pendataan pedagang setiap saat juga dapat mempermudah 

dalam memperhitungkan potensi pasar. Selain itu juga diharapkan dapat 

mempertahankan kinerjanya yang telah berjalan secara terorganisir.  
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2. Pihak Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya dan mengembangkan penelitian agar tidak hanya terbatas pada 

perhitungan efektivitas pengelolaan retribusi pasar khususnya stand saja, 

melainkan juga memperhitungkan efektivitas pengelolaan retribusi yang 

lain seperti retribusi kebersihan dan keamanan, retribusi parkir dan lain-

lain yang berhubungan dengan kinerja pasar. 

 


