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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Isu dan masalah perkotaan kerap kali ditemui di kota-kota besar diseluruh 

dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Masalah 

perkotaan di negara-negara berkembang sangatlah kompleks dibandingkan 

dengan negara-negara industri maju. Bila dilihat dari segi sejarah, kota selalu 

menempati posisi sentral dalam perkembangan sejarah peradaban manusia. 

Kota merupakan pusat dari segala akitivitas, baik ekonomi, politik, sosial, 

budaya, dan lain sebagainya. Pertumbuhan suatu kota sangatlah cepat, maka 

perencanaan dan pengelolaan suatu kota sangatlah dibutuhkan. Masalah 

perkotaan juga kerap terjadi di Indonesia, terutama dalam segi ekonomi. 

Indonesia memiliki kota-kota besar yang ditempati oleh sebagian besar 

penduduknya, karena masyarakat menganggap bahwa kota merupakan pusat 

perekonomian dan menyediakan berbagai fasilitas, baik itu lapangan pekerjaan, 

tempat tinggal, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, lonjakan 

pertumbuhan penduduk di kota atau biasa disebut dengan urbanisasi tak bisa 

dihindari. Urbanisasi secara harfiah berarti pengkotaan, yaitu proses menjadi 

kota. Pengkotaan juga dapat diterapkan pada suatu negara, yang berarti 

meningkatnya proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan. 

Kemudian kota-kota itu sendiri yang tumbuh meluas, pinggiran-pinggiran yang 



2 

semula perdesaan berubah menjadi perkotaan. Dalam bahasa sehari-hari, 

urbanisasi diasosiasikan dengan arus migrasi penduduk desa yang masuk kota.1 

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Hal itu 

mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 

118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 

119.321.070 jiwa (50,21 persen). Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 

2010 mencapai 124 jiwa/km2, dan laju pertumbuhan penduduk pertahun dari 

tahun 2000 hingga 2010 mencapai 1,49 persen/tahun.2 Selanjutnya, data 

mengenai jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 

jiwa.3 Level urbanisasi yang dicapai oleh Indonesia meskipun masih berada 

dalam level pertengahan namun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

tinggal di daerah perkotaan terus meningkat pesat dari tahun ke tahun.4 Tingkat 

pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1961-1970 sekitar 

2,6%, pada tahun 1970-1980 sekitar 4,92%, pada tahun 1975-1980 sekitar 

4,88%, pada tahun 1980-1985 sekitar 5,39%, 1985-1990 sekitar 5,57%, pada 

tahun 1990-1995 sekitar 5,68%, pada tahun 1995-200 sekitar 5,79%, pada 

tahun 2000-2005 sekitar 5,89%, dan pada tahun 2005-2010 sekitar 6%.5 

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu kota akan memperluas 

pembagian kerja. Di negara maju, urbanisasi pada dasarnya merupakan fungsi 

                                                           
1 Pontoh, Nia K. & Kustiawan, Iwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB. 

Hlm 92. 
2 Badan Pusat Statistik. http://sp2010.bps.go.id/. Diakses 2 Maret 2017. 
3 Setiawan, Deni.  1 September 2016. DATA TERKINI, Jumlah Penduduk Indonesia 257,9 Juta, 

yang Wajib KTP 182,5 Juta. http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-

penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta. Diakses 2 Maret 2017. 
4 Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, 

Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of 

Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm 28. 
5 Ibid Hlm 29 

http://sp2010.bps.go.id/
http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta
http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta
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dari pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara 

atau suatu wilayah, makin tinggi derajat urbanisasinya (level of urbanization). 

Kawasan perkotaan mempunyai peranan yang besar terhadap ekonomi 

wilayah/negara. Sebesar 50-60% Gross Domestic Product (GDP) digerakkan 

oleh kegiatan ekonomi di perkotaan (industri, perdagangan, dan jasa). Hal ini 

ditandai dengan adanya perubahan/pergeseran struktur ekonomi dengan sektor 

primer (pertanian) berubah menjadi sektor sekunder (industri) dan sektor 

industri mengarah menjadi sektor tersier (jasa). Urbanisasi, dan pembangunan 

ekonomi memiliki hubungan sebab akibat yang sifatnya timbal balik. 

Pembangunan ekonomi dapat mempercepat proses urbanisasi dan sebaliknya 

proses urbanisasi dapat pula mempercepat proses pembangunan ekonomi.6 

Meningkatnya potensi ekonomi suatu kota tentu dapat memperluas 

jaringan industri dan perdagangan di suatu kota. Salah satu fasilitas pendukung 

agar potensi tersebut terus berkembang adalah sarana transportasi. Transportasi 

memudahkan pelaku ekonomi untuk melakukan perdagangan baik dari dalam 

maupun dari luar kota. Agar transportasi dapat berjalan dengan baik maka 

perlu dilakukan pengelolaan transportasi. Manajemen atau pengelolaan 

transportasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian transportasi untuk 

memindahkan/mengangkut barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi 

lain secara efektif dan efisien.7 

Dalam manajemen transportasi, pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat memiliki empat prinsip yakni, keamanan/keselamatan (safety), 

                                                           
6 Pontoh, Nia K.& Kustiawan, Iwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB. 

Hlm 93-94. 
7 Nasution, M. Nur. 2004. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 104. 
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tertib dan teratur (regularity), kenyamanan (comfort), dan ekonomis.8 

Departemen Perhubungan9 sebagai instansi Pemerintah (regulator) 

berkewajiban untuk membina terwujudnya sistem transportasi nasional yang 

handal, efisien, dan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut sasarannya adalah 

terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti kapasitas 

mencukupi, terpadu, tertib, teratur, lancar, cepat, tepat, selamat, aman, nyaman, 

biaya terjangkau, dan efisien dalam arti beban publik rendah dan utilitas yang 

tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi.10 

Permasalahan mengenai transportasi bermacam-macam, salah satu 

masalah yang sering ditemui adalah masalah perparkiran. Istilah perparkiran 

berasal dari kata parkir yang berarti keadaan kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.11 

Sedangkan, tempat parkir adalah tempat untuk menaruh kendaraan. Perparkiran 

menjadi masalah umum yang hampir dialami disetiap kota-kota besar di 

Indonesia. Dengan berkembangnya potensi ekonomi suatu kota tentu 

mengundang daya tarik pendatang untuk melakukan kegiatan ekonomi.12 Akan 

tetapi, semakin banyak pendatang yang berada di suatu kota maka kota tersebut 

perlu menyediakan lahan atau tempat dimana dapat menampung kapasitas 

kendaraan baik dalam keadaan terparkir ataupun bergerak. 

                                                           
8 Ibid Hlm 107 
9 Mulai tahun 2009 Nomenklatur Departemen telah berubah menjadi Kementrian. 
10 Ibid Hlm 110 
11 Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Bab1 pasal 

1 ayat 24. 
12 Sathu, Rachmanto. 2013. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi 

Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada 

Karcis Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Malang: Jurnal Hukum Perdata Bisnis, 

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Hlm 3. 
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Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi 

yang berkembang secara pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha di 

bidang pariwisata, pendidikan, industri, dan perdagangan. Dalam bidang 

pariwisata, Kota Malang memiliki tempat-tempat wisata yang indah dengan 

menawarkan suasana yang sejuk sehingga, banyak menarik perhatian 

wisatawan baik dari dalam maupun luar kota. Dalam bidang pendidikan, Kota 

Malang juga telah menjadi salah satu tempat favorit bagi calon-calon 

mahasiswa untuk meneruskan studi, hal ini dikarenakan Kota Malang memiliki 

berbagai macam pilihan perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun 

perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Kota Malang 

biasanya memiliki banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota, bahkan dari 

luar provinsi. Melihat hal tersebut, pergerakan penduduk di Kota Malang pun 

jadi tidak terkendali. 

Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi juga menjadi 

salah satu masalah yang dihadapi. Semakin mudah memiliki kendaraan pribadi, 

pengguna jalan raya akan semakin meningkat dengan pesat. Bukan hanya 

penggunaan jalan raya saja, akan tetapi lahan pemberhentian kendaraan pun 

mulai menjamur dan tidak beraturan.13 Hal ini menyebabkan terjadinya 

fenomena pembukaan lahan parkir secara legal maupun ilegal di tempat-tempat 

yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Misalnya di pasar, Bank/ATM, 

tempat belanja (supermarket), Mall, rumah sakit, ruko, jalan raya besar dan 

tempat-tempat yang lainnya. 

                                                           
13 Ibid 
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Dalam bidang industri dan perdagangan, industri di Kota Malang sangat 

beragam mulai dari skala mikro, kecil, menengah, dan industri berskala besar. 

Area perdagangan di Kota Malang pun cukup luas, hal ini terlihat dengan 

banyaknya mall, ruko, dan pasar yang tersebar di berbagai sudut Kota Malang. 

Dengan luasnya area perdagangan ini, secara otomatis membuat kawasan 

sekitarnya menjadi potensi ekonomi yang menarik, dan pusat Kota Malang 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk melakukan kegiatan 

ekonomi.14 Akan tetapi, seiring dengan banyaknya tempat industri dan 

perdagangan yang tersebar tidak diseimbangkan dengan tersedianya lahan 

parkir bagi para konsumen. Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan 

mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. 

Apabila pengelolaan parkir di suatu kota berjalan dengan baik, bukan 

hanya akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saja akan tetapi, parkir 

dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Daerah adalah hak 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun bersangkutan. Sedangkan, pendapatan asli daerah, selanjutnya 

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.15 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi.16 PAD bersumber dari: pajak daerah, retribusi 

                                                           
14 Ibid 
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bab I Pasal 1 ayat 13 dan 18. 
16 Ibid Bab II Pasal 3 ayat 1. 
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daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang sah.17 

Salah satu potensi retribusi daerah yang meningkat setiap tahunnya di Kota 

Malang adalah retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota 

Malang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 Kota Malang 

memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar 4 

miliar.18 Pada tahun 2016 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi 

parkir sebesar 6,3 miliar19. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan tarif retribusi 

parkir dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian pada tahun 2017 target Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar 7,5 miliar.20 

Setelah melakukan tata dan hitung ulang lokasi parkir pada tahun 2017, 

titik parkir yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Malang saat ini 

berjumlah 615 titik yang terdapat pada lima rayon pembagian wilayah parkir. 

Masing-masing rayon mewakili satu kecamatan akan tetapi, batasan tiap rayon 

parkir berbeda dengan batasan wilayah kecamatan. Batas tersebut disesuaikan 

dengan kondisi jalan. Tiap rayon juga memiliki target retribusi yang berbeda, 

hal ini disesuaikan dengan kondisi titik tersebut. Seperti rayon daerah Klojen 

dan Lowokwaru yang menjadi wilayah pusat ekonomi dan pendidikan. Rayon 

                                                           
17 Ibid Bab V Pasal 6 ayat 1. 
18 Sukarelawati, Endang. 23 Oktober 2015. Malang Ingin Naikkan Hasil Parkir Hingga 87 Persen. 

http://www.antaranews.com/berita/525143/malang-ingin-naikkan-hasil-parkir-hingga-87-persen. 

Diakses 2 Maret 2017. 
19 Abidin, Aflahul. 3 November 2016. Target Retribusi Parkir di Kota Malang Jadi Rp 7,5 Miliar. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/03/target-retribusi-parkir-di-kota-malang-jadi-rp-75-

miliar. Diakses 2 Maret 2017. 
20Ibid 

http://www.antaranews.com/berita/525143/malang-ingin-naikkan-hasil-parkir-hingga-87-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/03/target-retribusi-parkir-di-kota-malang-jadi-rp-75-miliar
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/03/target-retribusi-parkir-di-kota-malang-jadi-rp-75-miliar
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tersebut menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan dari sektor parkir. 

Berbeda dengan rayon daerah Kedungkadang yang selalu minus dari target.21 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum. Terdapat perubahan biaya parkir, biaya parkir motor 

yang awalnya 700 rupiah naik menjadi 2.000 rupiah, biaya parkir mobil yang 

awalnya 1.500 rupiah naik menjadi 3.000 rupiah, biaya mini bus/truk yang 

awalnya 3.000 rupiah naik menjadi 5.000 rupiah, dan biaya truk/bus besar yang 

awalnya 6.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Maka dengan adanya kenaikan 

retribusi parkir ini tentunya masyarakat berharap pelayanan yang diberikan pun 

semakin baik. 

Pelayanan parkir ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan dan 

kenyamanan parkir kepada penggunan parkir. Penilaian terhadap suatu 

pelayanan parkir melibatkan petugas parkir sebagai pemberi pelayanan parkir. 

Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan 

kendaraan yang diparkir.22 Masyarakat lebih mengenal petugas parkir dengan 

julukan juru parkir. Perlengkapan seorang juru parkir biasanya meliputi: peluit, 

pakaian seragam, id card, karcis, rambu kecil stop yang dipasang pada suatu 

tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas pada malam 

hari, dan rompi yang memantulkan sinar (scothlite) bila bertugas pada saat 

malam hari. 

                                                           
21 Abidin, Aflahul. 7 Januari 2017. Dishub Kota Malang Tata dan Hitung Ulang Lokasi Parkir, 

Sepanjang 2016 Ditemukan Puluhan Jukir Nakal. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/07/dishub-kota-malang-tata-dan-hitung-ulang-lokasi-

parkir-sepanjang-2016-ditemukan-puluhan-jukir-nakal. Diakses  10 Maret 2017. 
22 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Bab I 

pasal 1 ayat 10. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/07/dishub-kota-malang-tata-dan-hitung-ulang-lokasi-parkir-sepanjang-2016-ditemukan-puluhan-jukir-nakal
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/07/dishub-kota-malang-tata-dan-hitung-ulang-lokasi-parkir-sepanjang-2016-ditemukan-puluhan-jukir-nakal
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Juru parkir dibedakan menjadi dua yakni juru parkir resmi dan juru parkir 

liar. Juru parkir resmi memiliki surat penunjuk dan kartu tanda pengenal juru 

parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, sebaliknya juru parkir ilegal 

tidak memiliki dokumen tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat 

Parkir. Terhadap lokasi parkir umum dan khusus yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjuk sebagai petugas 

parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan kartu tanda 

pengenal juru parkir.23 Surat penunjuk dan kartu tanda pengenal juru parkir 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, dan dapat diperbaharui.24 Setiap 

petugas parkir yang telah diberikan surat penunjuk, wajib menggunakan rompi 

dan membawa surat penunjuk di dalam melaksanakan tugasnya.25 

Juru parkir dalam memberikan pelayanan parkir dengan menjaga 

keamanan kendaraan, helm, dan barang lain yang dititipkan. Akan tetapi, 

pelayanan parkir yang sering ditemui malah sebaliknya. Kendaraan yang 

diparkir rusak atau hilang, dan kehilangan helm bukanlah tanggung jawab dari 

juru parkir. Bahkan tak jarang penempatan jarak antar kendaraan yang diparkir 

sengaja berhimpitan karena ketersedian lahan parkir yang sempit. Hal ini 

menunjukkan pelayanan parkir belum berjalan secara maksimal. Selain itu, 

keberadaan juru parkir liar di Kota Malang juga semakin bertambah banyak. 

                                                           
23 Ibid Bab VIII pasal 15 ayat 1. 
24 Ibid Bab VIII pasal 15 ayat 3. 
25 Ibid Bab VIII pasal 15 ayat 4. 
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Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Malang jumlah juru 

parkir yang terdaftar oleh dishub berkisar 2000 orang.26 

Melihat permasalahan pengelolaan parkir yang begitu kompleks, dan 

betapa besarnya kontribusi dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli 

daerah. Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertugas untuk mengelola 

perparkiran, dan menjaga ketertiban bidang perhubungan perlu menentukan 

strategi, dan langkah yang tepat untuk dijadikan solusi masalah tersebut. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Dinas 

Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Malang”. Untuk melihat bagaimana tindak lanjut Dinas 

Perhubungan dalam memanajemen pengelolaan parkir di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan 

parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

                                                           
26 Prapandha, Raafi. 16 Januari 2017. Tak Mau Hilangkan Lahan Kerja Jukir, Dishub Tegas Tolak 

Adanya e- Parkir. http://www.malangtimes.com/baca/16594/20170116/170604/tak-mau-

hilangkan-lahan-kerja-jukir-dishub-tegas-tolak-adanya-e-parkir/. Diakses 11 Maret 2017. 

http://www.malangtimes.com/baca/16594/20170116/170604/tak-mau-hilangkan-lahan-kerja-jukir-dishub-tegas-tolak-adanya-e-parkir/
http://www.malangtimes.com/baca/16594/20170116/170604/tak-mau-hilangkan-lahan-kerja-jukir-dishub-tegas-tolak-adanya-e-parkir/
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1. Untuk mengetahui strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam 

pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam rangka 

pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan parkir perkotaan, dan 

pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk informasi penelitian yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan 

parkir perkotaan, dan pendapatan asli daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan 

rekomendasi dalam menentukan strategi dalam pengelolaan parkir, khususnya 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang. Diharapkan 

tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat 

selaku pihak yang terkena dampak atas kebijakan parkir tersebut. Sedangkan, 

manfaat yang didapat bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan tentang 

strategi dalam pengelolaan parkir, khususnya untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kota Malang. 
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E. Definisi Konsep  

a. Strategi 

Secara umum strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan 

tujuan dalam segala aktivitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, 

permainan, kompetisi, dan lain sebagainya.27 Strategi dianggap sebagai 

keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan 

guna mencapai tujuan di masa depan.28 Dalam lingkup organisasi, strategi 

dinilai sebagai proses sistematik yang telah disepakati dan ditujukan untuk 

membangun keterlibatan antar stakeholder utama mengenai prioritas yang 

hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.29 

Strategi dalam lingkup pemerintahan (publik) berbeda dengan strategi 

dalam perusahaan. Terdapat tiga perbedaan antara strategi perusahaan dan 

strategi publik yang diidentifikasi oleh Mulgan. Pertama, perbedaan dapat 

terlihat bagaimana mereka menilai waktu dan masa depan. Dunia bisnis 

menilai masa depan dengan tingkat diskonto yang jelas, konsisten, dan 

terukur. Pemerintah memiliki ukuran yang berbeda dan tidak konsisten, 

tergantung konteksnya. Hal ini tergantung dengan ada atau tidaknya proyek 

yang terkait langsung dengan kepentingan politik dari aktor pembuat 

keputusan.30 

                                                           
27 Hafidz, Muslim. 2010. Strategi Partai Demokrat dalam Memenangkan Pemilu 2009. Tesis. 

Depok. Manajemen Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Indonesia. Hlm 12. 
28 Wati, Indah. 2015. Strategi Pencitraan Politik dalam Pemenangan Pasangan Sutarmidji dan 

Edi Rusdi Kamtono, sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Tahun 2013. Jurnal 

S-1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungan Pontianak. Volume 

3 Nomor 1. Hlm 9. 
29 Ibid Hlm 13 
30 Muhammad, Suwarno. 2012. Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: 

Erlangga. Hlm 66-67 
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Kedua, pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip 

standarisasi, generalisasi, dan keajegan (rutinisasi). Tidak terbuka pintu untuk 

memberikan perlakuan berdasarkan keunikan dan keistimewaan. Pemerintah 

menggunakan prinsip pemberian pelayanan yang berlaku umum untuk semua 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik, tidak membedakan 

satu segmen masyarakat tertentu dengan yang lain dan/atau orang tertentu 

dengan yang lain. Pemerintah tidak memberikan pelayanan yang bersifat 

customized dan personalized.31 

Ketiga, rancangan strategi pemerintahan lebih banyak dimulai dengan 

penetapan tujuan yang hendak dicapai. Strategi pemerintahan terkesan klasik, 

dan tradisional, setelah itu penentuan cara-strategi, program, organisasi–untuk 

mencapainya. Pada saat tertentu bila ada ketidakcocokan, Pemerintah tidak 

memiliki keleluasan yang otomatis untuk mengubah tujuan menyesuaikan 

dirinya dengan alat yang tersedia. Sedangkan, organisasi bisnis memulai 

strategi dengan cara sebaliknya, dan dapat dengan mudah melakukan 

penyesuaian.32 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan strategi adalah 

perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengelola 

parkir Kota Malang, khususnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

b. Pengelolaan Parkir 

Pengelolaan merupakan suatu rangkai kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam 

                                                           
31 Ibid Hlm 67 
32 Ibid Hlm 67-68 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.33 Pengelolaan 

berhubungan dengan manajemen, manajemen adalah suatu kegiatan, 

pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedangkan pelaksananya 

disebut manager atau pengelola.34 Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti 

atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh 

pengemudinya.35 Sedangkan, tempat parkir adalah tempat untuk menaruh 

kendaraan. 

Pengelolaan parkir merupakan rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan setiap 

kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan 

dengan rambu atau tidak. Pengelolaan parkir diterapkan untuk meningkatkan 

kinerja transportasi, kondisi lingkungan, dan ekonomi kota.36 Pengelolaan 

parkir disetiap kota biasanya diatur dalam peraturan daerah, salah satu 

peraturan daerah Kota Malang terkait dengan pengelolaan parkir adalah 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Tempat Parkir. Hal ini ditujukan agar parkir memiliki rambu, dan kekuatan 

hukum untuk menjadi pengendali masyarakat agar patuh terhadap kebijakan 

parkir. 

                                                           
33 Herdiana, Dede Dian. 2015. Pengelolaan Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir di Pasar 

Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (Studi Kasus di Pasar Banjarsari Kabupaten 

Ciamis). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Galuh Ciamis. Volume 1 Nomor 1 Hlm 78. 
34 Wulandari, Septiani. 2015. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir pada 

Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. Journal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Volume 3 Nomor 1 Hlm 35-46. 
35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Bab1 pasal 

1 ayat 24. 
36 Herdiana, Dede Dian. 2015. Pengelolaan Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir di Pasar 

Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (Studi Kasus di Pasar Banjarsari Kabupaten 

Ciamis). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Galuh Ciamis. Volume 1 Nomor 1 Hlm 78. 
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c. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.37 Menurut Sutrisno, pendapatan asli daerah 

adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk 

menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. 

Mardiosmo menjelaskan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain 

sebagainya.38 

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi.39 Hal ini agar dapat 

mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar 

komposisi pendapatan asli daerah, semakin besar pula kemampuan daerah 

untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Akan tetapi, semakin kecil 

komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah, maka 

ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar.40 

 

                                                           
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bab 1 Pasal 1 ayat 13 dan 18. 
38 Alam, Hafis Baginda. 2017. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). 

Skripsi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Adiministrasi, Unversitas Brawijaya. Hlm 36. 
39 Ibid 
40 Ibid 



16 

F. Definisi Operasional 

1. Strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kota Malang 

a. Program yang telah dilaksanakan untuk pengelolaan parkir di Kota 

Malang 

b. Pembagian pengelolaan wilayah parkir yang menjadi tanggungjawab 

Dinas Perhubungan Kota Malang 

c. Prosedur pelaksanaan pengelolaan tempat parkir dan penarikan retribusi 

parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang 

d. Pembinaan dan pengawasan juru parkir di Kota Malang 

e. Kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

Kota Malang 

2. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kota 

Malang 

b. Keberadaan Juru Parkir Liar 
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G. Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir  

 
Sumber : Data hasil analisis yang telah diolah peneliti 

Catatan : 

Melalui Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 

Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Malang 

Pengelolaan Parkir Kota Malang 

 Pelaksanaan Pengelolaan 

Tempat Parkir 

 Pelaksanaan Penarikan 

Retribusi Parkir 

 Pelaksanaan Pengawasan 

dan Pembinaan 

Pendapatan Asli Daerah 

Kota Malang  

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Retribusi Jasa Umum 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir 

 

Pemerintah Daerah Kota Malang 

Strategi Dinas Perhubungan 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

 Tahun 2014  

Target 2,3 M-Realisasi 2,4 M-Persentase 102,97% 

 Tahun 2015 

Target 3,3 M-Realisasi 3,2 M-Persentase 96,69% 

 Tahun 2016 

Target 6,3 M-Realisasi 6,3 M-Persentase 100,03% 

 

Retribusi Parkir 
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Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Dinas Perhubungan Kota 

Malang sebagai pelaksana bidang perhubungan memiliki wewenang dalam 

pengelolaan parkir Kota Malang. Dinas Perhubungan dalam bidang parkir 

melaksanakan pengelolaan tempat parkir, penarikan retribusi parkir, dan 

melakukan pengawasan serta pembinaan. Retribusi parkir yang dihasilkan 

dihitung dan dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Malang untuk direkap dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli 

Daerah Kota Malang yang dihasilkan melalui retribusi parkir cukup besar, hal 

ini dapat dilihat melalui peningkatan target dan realisasi retribusi parkir itu 

sendiri. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2014 

memilki target 2,3 miliyar dengan hasil realisasi sebesar 2,4 miliyar dan 

persentase keberhasilan sebesar 102,97%. Pada tahun 2015 memilki target 3,3 

miliyar dengan hasil realisasi sebesar 3,2 miliyar dan persentase keberhasilan 

sebesar 96,69%. Pada tahun 2016 memilki target 6,3 miliyar dengan hasil 

realisasi sebesar 6,3 miliyar dan persentase keberhasilan sebesar 100,03%. 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, aktivitas soaial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 
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tulisan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari 

perspektif partisipan.41 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penggambaran secara mendalam tentang 

situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan 

wawancara.42 Penelitian ini ditujukan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih rinci terhadap suatu hal yang diteliti berdasarkan informasi dan 

pandangan yang diberikan oleh informan.43 Penelitian deskriptif seringkali 

berkaitan dengan gagasan, pendapat, dan kepercayaan orang yang 

diteliti/informan, dalam hal ini data yang diperoleh tidak berupa angka 

sebagaimana pada penelitian kuantitatif melainkan dalam bentuk narasi.44 

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai strategi yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek atau unit 

penelitian sebagai sumber data yang dapat diperoleh. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
41 Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. Equilibrium.Volume 5 Nomor 9. Hlm 1-8. 
42 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga. Hlm 22-24. 
43 Ibid Hlm 25. 
44 Ibid Hlm 25. 
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a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 

(langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.45 

Data primer berupa pendapat (orang) individu atau kelompok yang 

diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, 

peneliti juga melakukan studi langsung di lapangan dan mengumpulkan 

data dalam bentuk catatan.46 Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi di Bidang Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Malang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Badan 

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang atau 

pejabat yang ditunjuk, dan Juru Parkir yang berada di kawasan parkir Kota 

Malang. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang 

memiliki informasi atau data tersebut.47 Data sekunder diperoleh dalam 

bentuk dokumen-dokumen seperti jurnal, buku, arsip, internet, dan lain 

sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini.48 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi dan studi pustaka merupakan sumber data sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

                                                           
45 Ibid Hlm 86. 
46 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

225. 
47 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga. Hlm 86. 
48 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

225 
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a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis.49 Observasi dilakukan dengan mengamati 

(watching) dan mendengarkan (listening) perilaku seseorang selama beberapa 

waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat 

penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke 

dalam tingkat penafsiran analisis.50 Dalam penelitian kualitatif observasi 

terbagi menjadi beberapa macam, yakni observasi berpartisipasi (participant 

observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur 

(unstructured observation).51 Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mencari informasi pengelolaan parkir Kota Malang dengan melakukan survei 

lokasi yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan 

mendapatkan informasi.52 Wawancara melibatkan dua pihak yakni, 

pewawancara, dan terwawancara atau informan yang dianggap representatif 

dalam memberi jawaban. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab, peneliti mengajukan pertanyaan terkait permasalahan kepada 

informan, dan melengkapi data yang dibutuhkan. Jenis wawancara terbagi 

                                                           
49 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga. Hlm 101-102. 
50 A. Black, James, dan J. Champion, Dean. 2009. Metode & Masalah Penelitian Sosial. Bandung: 

PT. Refika Aditama. Hlm 286. 
51 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

226. 
52 A. Black, James, dan J. Champion, Dean. 2009. Metode & Masalah Penelitian Sosial. Bandung: 

PT. Refika Aditama. Hlm 286. 
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menjadi beberapa macam yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi 

terstruktur, wawancara tidak terstruktur.53 Wawancara dilakukan kepada 

Kepala Seksi di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang atau pejabat yang 

ditunjuk, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 

Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk, dan Juru Parkir yang berada di 

kawasan parkir Kota Malang. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya 

diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian 

yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah 

berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.54 

d. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku 

referensi, laporan atau penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan media lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dengan studi 

pustaka merupakan pengumpulan data pendukung yang mengaitkan teori 

dengan realitas. 

 

 

                                                           
53 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

233. 
54 Ibid Hlm 240. 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang atau individu yang dimintai 

keterangannya terkait pembahasan penelitian atau narasumber terpercaya yang 

menguasai pembahasan atau sebagai pelaksanan dalam suatu kegiatan yang 

diteliti dalam penelitian. Pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Seksi di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang 

b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang atau 

Pejabat yang ditunjuk 

c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk 

d. Juru Parkir yang berada di kawasan parkir Kota Malang 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh 

data yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas 

Perhubungan Kota Malang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Malang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

(Barenlitbang) Kota Malang, dan beberapa lahan parkir yang berada di Kota 

Malang. 

6. Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul 

kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif data dianalisis dengan 

menggunakan model interaktif (interactive models of analysis) yang 
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dikembangkan oleh Huberman dan Miles. Model interaktif terdiri dari tiga hal 

utama, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.55 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian 

berlangsung. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, 

menggolongan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak 

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan data untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

proses verifikasi.56 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.57 Penyajian data dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

                                                           
55 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga. Hlm 147-148. 
56 Ibid Hlm 150. 
57 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

249. 
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penyajian data, peneliti akan lebih mudah untuk memahami situasi yang 

terjadi dan tindakan yang harus dilakukan untuk selanjutnya.58 

c. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga

setelah diteliti menjadi jelas.59 Dalam proses ini yang dilakukan adalah

dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama,

pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (berbeda,

menyimpang).60 Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus

selama proses penelitian dilakukan. Sejak awal memasuki lapangan, dan

saat proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti berusaha menganalisis

data yang dikumpulkan hingga data yang dihasilkan merupakan jawaban

atas permasalahan yang ada dan menjadi kesimpulan final.

58 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga.Hlm 151. 
59 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

252. 
60 Ibid Hlm 151-152. 


