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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang serius yang terjadi di Kota Malang adalah 

tata kelola parkir karena bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak berbanding 

lurus dengan jumlah pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari berapa banyak 

kendaraan masuk dengan seberapa banyak pendapatan dari retribusi parkir 

kendaraan. Selain itu banyaknya titik parkir yang ada dikota malang seharusnya 

dapat menyumbang banyak pada pendapatan asli daerah, namun kembali lagi 

ketidakseimbangan antara keluar masuknya kendaraan dan pendapatan 

menyebabkan suatu problematika serius di Kota Malang yang sampai sekarang 

belum ada titik terang.  

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masalah retribusi parkir yang 

pertama adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 

Retribusi naskah akademik, perda spesifik parkir, perwali). Selanjutnya adalah 

kebijakan kenaikan tarif retribusi (parkir) tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Terjadi kebocoran pada potensi 

Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi parkir. Realitas pengelolaan lahan 

parkir dikelola dan dimanfaatkan oleh sindikat, diantaraya paguyuban,  karang 

taruna, kelurahan bahkan oknum anggota dewan dan oknum dishub juga menjadi 

bagian
1
. 

Pengelolaan parkir telah diatur melaui Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Maka setiap 
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 Data awal melalui informan pada tanggal 4 Mei 2019 
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pengusaha atau sindikat lahan parkir harus melalui tahapan-tahaapan atau izin atas 

usaha lahan parkir kepada pemerintah daerah terkait sesuai dengan peraturan 

daerah tersebut. Parkir legal ataupun parkir ilegal masih banyak yang tidak sesuai 

dengan asas yang dianut oleh peraturan daerah tersebut, yang mana sudah jelas 

diatur dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan yang berbunyi “Pengaturan 

pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban 

terhadap masyarakat maupun lingkungan.” 

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor Dengan Target Dan 

Capaian Retribusi Tahun 2015 - 2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang. 

Pada tahun 2018 target pendapatan retribusi parkir sebesar 7,5 miliar, naik 

jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
2
. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Malang yang berasal dari retribusi parkir dinilai belum optimal, dan masih berada 

jauh dibawah potensi yang ada. Pemerintah Kota Malang menganggarkan 

pendapatan retribui parkir senilai Rp. 2,3 miliar naik mejadi Rp. 2,4 miliar pada 

ahun 2014, dan menjadi Rp. 3,3 miliar pada tahun 2015.  

Kemudian pada tahun 2016 pendapatan dari sektor terseut dinaikkan 

menjadi Rp. 6 miliar, dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 7,5 miliar. 

Dalam 3 tahun terakhir dapat kita lihat target untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 

tercapai, namun pada tahun anggaran 2015 pendapatan retribusi parkir tidak 

tercapai. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Malang mentargetkan PAD pada 

sektor retribusi parkir cukup signifikan yakni kurang lebih 6 miliyar dengan 

                                                             
2
suryamalang.tribunnews.com/2018/08/09/titik-parkir-bertambah-dinas-perhubungan-kota-

malang-yakin-target-rp-75-miliar-tercapai diakses tanggal 4 Maret 2019 

Tahun Jumlah Kendaraan Target Retribusi Capaian 

2015 441.125 3,3 Miliar Tidak Tercapai 

2016 456.693 6 Miliar Tidak Tercapai 

http://suryamalang.tribunnews.com/2018/08/09/titik-parkir-bertambah-dinas-perhubungan-kota-malang-yakin-target-rp-75-miliar-tercapai
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/08/09/titik-parkir-bertambah-dinas-perhubungan-kota-malang-yakin-target-rp-75-miliar-tercapai
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kebijakan menaikkan tarif retribusi parkir. Namun pada tahun 2016 realisasi 

pendapatan parkir tidak jauh berbeda dan tidak mengalami kenaikan.  

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Malang, titik lahan parkir 

yang dikelola pemerintah kota saat ini sudah bertambah. Sebelumnya tercatat ada 

titik lahan parkir sebanyak 615 titik, dan bertambah menjadi 664 titik parkir. 

Bedasarkan pantauan, untuk wilayah Kota Malang yang memiliki luas wilayah 

145,3 kilometer tersebut hampir di berbagai titik dijadikan lahan parkir. Tidak 

jarang, lahan parkir tersebut juga menggunakan fasilitas umum seperti trotoar 

maupun jalan raya
3
. 

Sekertaris Kota Malang menganggap titik parkir belum jelas. Adanya 

praktik jual beli lahan parkir membuat Sekertaris Kota Malang Wasto harus turun 

tangan. Dia dengan tega menyatakan segera melakukan penataan ulang 

perparkiran. Karena ada banyak keluhan yang masuk dari masyarakat terkait 

penataan parkir. Tak hanya itu, dia ingin menata ulang “penguasa”
4
 lahan parkir. 

Selama ini masih ada dua dualisme kepemilikan lahan parkir. Yakni, dinas 

perhubungan (dishub) dan badan pelayanan pajak daerah (BP2D). Tahapan yang 

akan dilakukan adalah memetakkan wilayah-wilayah lahan parkir yang menjadi 

milik Pemerintahan Kota Malang. Dari data selama ini, dishub menyebut ada 

sekitar 500-600 titik parkir. Namun, hingga saat ini belum jelas dimana saja titik 

tersebut. Tidak hanya itu, siapa saja yang mengelolanya juga belum ada 

penjelasan detail
5
. 

                                                             
3
 jatim.antaranews.com/berita/264085/pendapatan-retribusi-parkir-kota-malang-dinilai-belum-

optimal diakses tanggal 4 Maret 2019 
4
 “penguasa” diatrikan sebagai sindikat yang mempunyai peran besar dalam mengelola lahan 

parkir/preman. 
5
 radarmalang.id/tata-ulang-penguasa-lahan-parkir-di-kota-malang diakses tanggal 4 Maret 2019 
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Selain itu permasalahan parkir yang terjadi di Kota Malang bukan hanya 

masalah titik parkir, tetapi pungutan yang tidak sesuai dengan tarif parkir. 

Beberapa waktu lalu dalam pemberitaan media dijelaskan bahwa di Kota Malang 

oknum juru parkir alun-alun mematok harga parkir sebesar Rp. 50.000 untuk satu 

bus pariwisata. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang 

menyatakan bahwa besar tarif insidental Truk, Bus dan minibus dan sejenisnya 

sebesar RP. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
6
 Namun dari sudut pandang lain, 

seperti praktisi parkir dengan inisial “NN”
7
 mengatakan 455bahwa yang 

dilakukan juru parkir dengan tarikan Rp. 50.000 itu wajar, karena dilihat dari 

lahan yang sempit kemudian badan bus yang besar belum lagi waktu parkir yang 

sangat lama itu akan merugikan pendapatan dari juru parkir
8
. Namun lagi – lagi 

hal ini meresahkan warga sekitar yang menilai bahwa hal tersebut sangatlah tidak 

pantas dan melanggar aturan. 

Keuntungan parkir liar ini yang menyebabkan pengelolaan lahan parkir 

semakin menarik untuk dikuasai oleh preman. Keuntungan dalam penarikan liar 

ini justru menimbulkan kecenderungan penguasa/preman parkir liar untuk 

memperluas lahan parkirnya sehingga tidak memungkinkan akan menaikkan 

sindikat-sindikat tanah yang dimana dikelola oleh  bosisme. Bosisme (Bos Lokal) 

melakukan berbagai strategi untuk bisa bertahan hidup, memperluas dan 

mempertahankan kekuasaan dengan membentuk aliansi segitiga akomodasi, 

bersama aparat birokrasi dan politisi ditingkat lokal
9
. 

                                                             
6
 Perda Kota Malang Nomor  3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 20 

7
 “NN” inisial praktisi parkir 

8
 Data awal melalui informan pada tanggal 27 Juni 2019 

9
 Joel S. Migdal. 2004.State in Society. Cambridge University Press. Cambridge.  hlm. 88-93. 
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Dalam penelitian ini, bosisme adalah mereka para preman yang menguasai 

lahan parkir sebagai gudang penghasilan dan ini akan menjadikan lahan parkir 

sebagai ajang persaingan dalam mencari penghasilan. Pemerintah sampai saat ini 

telah mengevaluasi permasalahan terkait parkir, namun menurut saya disini bukan 

hanya program dan pengelolaan manajemen parkir dari pemerintah yang melulu 

disalahkan namun kuatnya sindikat parkir atau bosisme merupakan suatu 

permasalahan besar dimana mereka mampu mengelola hasil pendapatan untuk 

kepentingan pribadi maupun kelompoknya yang akhirnya mempunyai efek dalam 

hasil pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah. Tidak hanya itu hasil 

pendapatan retribusi yang melulu tidak tercapai juga salah satunya terjadi karena 

para sindikat ini melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, dimana mereka 

akan mendapatkan hak atas parkir dan bekerjasama dengan pihak pemerintah. 

Kelompok-kelompok sindikat seperti ini selalu melakukan perebutan 

sumber-sumber, kekuasaan dan jabatan dalam masyarakat. tidak dapat dipungkiri 

bahwa untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam jaringan ataupun masyarakat 

akan ada persaingan dan pertentangan dari kelomp ok-kelompok lainnya. 

Mempeoleh untuk kekuaaan merupakan suatu tujuan dalam kehidupan 

perpolitikan. Kelompok sindikat tersebut berusaha mendapatkan kekuasaan atas 

suatu daerah yang mempunyai potensi ekonomi. 

Terjadinya persaingan atau pertentangan antar kelompok sindikat, disisi 

lain ada pula terjadi sebuah fenomena tawar-menawar, kerjasama ataupun 

konsensus diantara kelompok sindikat tersebut. Tawar-menawar ata kejasama 

yang saling menguntungkan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan, kepentingan 

serta kebutuhan suatu kelompok sindikat tersebut. Salahsatu aspek yang 
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ditimbulkan oleh para bosisme adalah aspek fisik, tidak jarang para pemimpin 

organisasi menggunakan kekerasan sebagai kekuatan ancaman kepada orang lain 

(premanisme). Kekuasaan ini diperoleh dengan memberikan lapangan pekerjaan 

seperti penjaga keamanan, petugas parkir dan sebagainya, yang kebanyakan 

direkrut adalah pemuda-pemuda yang memiliki power dalam hal pertentangan. 

Bos atau pemimpin yang berada dalam hal kekerasan jalanan memiliki 

kekuatan dalam ruang lingkup organisasi sehingga penghalang yang bertujuan 

untuk merebut sumber daya ekonomi, seperti perang antar organisi. Hal tersebut 

dilakukan untuk merebut kekuasaan atas lahan parkir. Dimata masyarakat bosisme 

memiliki peran sebagai “penolong” yang dimana mereka membantu masyarakat 

sekitar untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan sumber 

ekonomi masyarakat sekitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi parkir di Kota 

Malang? 

2. Bagaimana politik pengelolaan parkir di Kota Malang? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui politik pengelolaan parkir di Kota Malang. 

1.4 Manfaat 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan 

diatas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini, dapat menjadi sumber pemikiran dan 

wawasan terhadap konsep yang berkaitan dengan retribusi parkir di Kota Malang 

dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya pada aspek kebijakan 

pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang. 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konsep bersandar pada tema penelitian dan latar belakang 

masalah, maka dapat ditemukan konsep yang perlu didefiisikan dengan tujuan 

agar peneliti dan pembaca memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Dalam 

penelitian ada beberapa konsep yang perlu untuk didefinisikan antara lain adalah: 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah suatu keputusan yang diputuskan oleh kelompok politik 

atau elite dalam merumuskan tujuan serta cara-cara bagaimana meraih tujuan 

tersebut agar tercapai
10

. 

Menurut David Easton kebijakan ialah: 

“keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin 

kelompok/organisasi seagai kekuasan untuk mengalokasikan nilai-nilai 

bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan”
11

. 

  

                                                             
10

Mirrian Budiharjo. 1992.Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. JakartaHlm. 12 
11

Said Zainal Abidin. 2004.Kebijakan Publik.Yayasan Panur Siwa. Hlm. 20 
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Henz Ealau dan Kenneth Previt merumuskan: 

“kebijakan seagai mputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang 

berkesinambungan dan brulang-ulang pada mereka yang membuat 

kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat”
12

. 

 

2. Pengelolaan  

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa: 

“pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi 

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”
13

. 

 

Pengelolaan adalah ilmu manajemen yang behubungan dengan proses 

mengurus dan menangani sesuatu sampai mencapai suatu titik yang ingin dituju. 

Menurut Suharsimi Arikunta: 

“pengelolaan adalah subtantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti 

suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, 

mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan 

penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan 

sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan 

pengelolaan selanjutnya”
14

. 

 

Menurut Suharsimi pengelolaan memfokuskan pada proses perencanaan, 

pengorganisasian ampai pada dimana suatu pengelolaan tersebut menghailkan 

sesuatu dan menjadi evaluasi sehingga dapat diempurnakan pada pengelolaan 

yang selanjutnya. 

  

                                                             
12

 Hesel Nogi S dan Tangkilisan.2003.Kebijakan Publik Yang Membumi.YPAPI dan Lukman 

Offset.YogyakartaHlm. 3 
13

 Daryanto.1997.kamus indonesia lengkap.Apollo.Surabaya Hlm. 348 
14

 Suharsimi Arikunta.1988.pengelolaan  kelas dan siswa.CV. Rajawali . Hlm. 8 
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3. Retribusi parkir 

Menurut Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah
15

: 

“Pungutan daerah ebgai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang kusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang priadi atau badan.” 

 

Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009
16

 tentang: 

 

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang parkir 

terdapat dalam kamus besar Bahasa Indoneia yaitu parkir adalah 

menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya.” 

 

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan retribusi parkir adalah penyediaan 

tempat parkir dan jasa pengatuan oleh pemerintah daerah dan pengguna jasa atau 

si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan 

peraturan daerah yang berlaku. 

Menurut Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah: 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan-batasan variabel sesuai dengan judul 

“Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang” dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan serta supaya pembahasan tidak menyimpang dan 

selalu berkaitan dengan judul yang tertera.  

1. Kebijakan Pengelolaan Retribusi parkir di Kota Malang 

a. Dasar kebijakan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang 

b. Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang 

                                                             
15

 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum bab I pasal I 

ayat 5 
16

 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintar dan Angkutan Jalan 
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c. Strategi pemerintah dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang 

2. Politik pengelolaan parkir di kota Malang 

a. Lokal bosisme dalam pengelolaan parkir 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terdapat empat kunci yang 

perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Setiap penelitian 

mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga 

macam yaitu bersifat permanen, pembuktian dan pengembangan
17

. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana 

penelitian ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan 

dilapangan yang dialami oleh informan
18

. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif menurut Sugiono adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain
19

. 

2. Lokasi penelitian  

Tempat penelitian atau lebih tepatnya lokasi penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh jawaban atas fenomena ataupun permasalahan yang akan 

diteliti serta diharapkan mampu dan sesuai untuk memberikan informasi terkait 

dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun beberapa lokasi penelitian yang di 

                                                             
17

 Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatis dan R7D.CV . Alfabeta.Bandung. 

Hlm.2 
18

 Meleong J. Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif.PT Remaja Rosadakarya. Bandung 

hlm 8 
19

 Sugiono. Ibid., Hlm. 5 
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nilai dapat memenuhi penelitian bertempat di Dinas Perhubungan Kota Malang, jl 

Raden Intan no. 1 Karanglo, Polowijen, Blimbing, Kota Malang dan beberapa 

titik parkir area Malang Town Square, Parkiran Merjosari, Pasar Besar.  Beberapa 

tempat yang berbeda ini telah dipertimbangkan. Guna didapatkan data riil untuk 

penelitian ini. 

3. Fokus penelitian 

Tujuan dari fokus penelitian diperuntukkan memberi batasan pada peneliti 

supaya proses pengumpulan data sesuai pada bidangnya dan juah pada 

pengumpulan data secara umum. Oleh sebab itu, fokus penelitian sangatlah 

penting karena dapat memandu secara runtut jalannya suatu penelitian. Dengan 

begitu, penulis dapat memilah dan meilih data yang sesuai dengan penelitian. 

Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang dan Lokal Bosisme 

adalah fokus dari penelitian ini. 

4. Subyek Penelitian 

Orang yang menjadi informan dan dapat memberikan informasi dengan 

baik tentang penelitian terkait, dan informasi tersebut dapat dikaji dapat disebut 

sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek 

penelitian purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan ampel penelitian dengan beberapa pertimangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa leih representatif
20

.  dengan 

subyek penelitian yaitu: 

a) Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang 

b) Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang 

                                                             
20

 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D. 

.Alfabeta .Bandung 
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c) Ketua Paguyuban (Bos Lokal) dan jejaring Parkir di Kota Malang 

d) Tukang Parkir Area Kelurahan Merjosari 

5. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland didalam buku Lexy J. Moleong: 

Yang dijadikan sebagai sumber data utama ialah sebuah argumen dan 

suatu tindakan yang ada di lapangan. Selain itu dapat ikuti juga dengan 

dokumen-dokumen tambahan atau hal yang dapat mendukung adanya 

data
21

. 

 

Beberapa hal yang dipergunakan sebagai sumber data ialah, informan, 

dokumen, ataupun responden yang bertujuan untuk menguatkan data yang ada 

maupun untuk memperdalam data yang diperoleh selama penelitian. Ada 2 

sumber data yakni: 

a) Sumber Data Primer 

Ciri-ciri data primer adalah data diambil dari hasil observasi di lapangan 

langsung ataupun yang diambil dari sumber pertama, Silalahi mengungkapkan 

bahwasanya first handinformal ialah dokumen asli atau orisinil dari  

narasumber
22

. Wawancara yang merupakan data primer dilakukan dengan dengan 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kepala Bidang Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Malang,  Ketua Paguyuban Parkir (Local Strongman) Kota 

Malang, Tukang beberapa juru parkir di Kota Malang. 

b) Sumber Data Sekunder 

Selain data primer, data sekunderpun sangat diperlukan guna untuk 

memperkuat apa yang ada pada data primer. Data ini dipergunakan untuk 

mendapatkan landasan teori, dapat berupa dokumentasi, dengan memanfaatkan 

                                                             
21

 Dr. Lexy J. Moleong,. 2014.Metodologi Kualitatif.PT REMAJA ROSDAKARYA,  Bandung 

Cetakan ke-32 Hlm. 157 
22

Silalahi, Ulber, 2010, Metode Penelitian Sosial.PT Refika Aditama.BandungHlm 289 
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beberapa sumber pendukung seperti jurnal, buku bacaan terkait, hingga surat 

kabar. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Proses mengggabungkan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dengan tujuan dapat memberikan suatu gambaran yang akan diteliti dalam 

penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data pada data kualitatif, dibutuhkan 3 

hal penting seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi.  

a) Observasi 

Menghimpun data dengan cara observasi, peneliti melakukannya dengan 

cara langsun turun ke lapangan , serta melihat langsung kegiatan pengelolaan 

retribusi parkir. Arti dari observasi disini ialah kegiatan mencatat secara rinci dan 

mengamati aktivitas/kegiatan yang ada terhadap indikasi yang terlihat pada objek 

penelitian
23

.Dapat mengetahui kenyataan secara langsung dilapangan tanpa 

adanya menipulasi serta ada hal yang ditutupi adalah tujuan dari sebuah observasi 

yang dinilai sangat penting dalam sebuah penelitian. 

b) Wawancara 

Moleong mengatakan bahwa wawancara adalah dialog antara peneliti 

dengan objek yang diteliti yang dimana objek yang diwawancarai memberikan 

jawaban
24

. Jenis wawancara semi terstruktur dipergunakan dalam penelitian ini 

karene wawancara ini bertujuan untuk pemahaman mengenai fenomena suatu 

permasalahan. Jenis wawancara ini juga sangat cocok dengan jenis penelitian 
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kualitatif karena tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu pemahaman dari 

fenomena yang ada. 

c) Dokumentasi 

Menurut Endang Poerwanti, dokumntasi ialah tahapan yang dipergunakan 

untuk menghimpun data dengan menggunakan arsip-arsip yang tertulis, bisa 

peroleh dari instansi pemerintah maupun segala macam sumber yang ada dan 

sesuai
25

. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang termasuk dalam 

kategori dokumentasi.  

7. Teknik Analisis Data 

Proses pengumpulan data secara runtut untuk memberikan kemudahan 

pada peneliti dalam pnarikan kesimpulan dapat disebut dengan teknik analisis 

data. Bogdan dan Sugiyono mengatakan bahwa analisis data ialah cara pencarian 

serta menyususn secara runtut data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 

peneliti, catatan di langan serta berbagai bahan yang lainnya. Menjadi mudah 

dimengerti serta temuan dalam penelitian ini peneliti dapat menginformasikan 

pada orang lain
26

.Induktif ialah sifat dari analisis data kualitatif, yakni 

menganalisis sesuai dengan data yang didapatkan. 

Huberman dan Miles menjelaskan bahwa analisis terbagi menjadi 3 proses 

aktivitas yang terjadi secara bersamaan yakni rduksi data, penyajian data, 

                                                             
25

 Endang Poerwanti. 1998. Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Malang, 

Cetakan ke-1. Malang. Hlm. 24 
26

 Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatis dan R7D.. CV . Alfabeta. Bandung. 

Hlm. 334 



 

15 
 

penarikan kesimpulan atau verifikasi
27

. Penjabaran dari ketiga proses tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan saat 

sebelum penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu 

secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data dilapangan, 

karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-

data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah 

peneliti sampaikan di sub-sib sebelumnya bahwa pengumpulan data yang 

dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan informan 

membuat dokumentasi dan membuat catatan lapangan.  

b) Reduksi Data 

Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

c) Display Data 

Dalam tahapan ini, peneliti akan memapaarkn atau mendeskripsikan data-

data yang telah diperoleh menjadi hasil dari penelitian ini. 
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d) Penarikan Kesimpulan 

Dalam proses ini selalu disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran 

kembali), sehingga disaat ditemukan ketidaksesuaian antara fenomena dan data 

dengan konsep dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali melakuan 

pengumpulan data atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data kembali, 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh. Dalam penarikan 

kesimpulan peneliti menggunakan kerangka teori yang dipakai sebagai kerangka 

berfikir riset.  

8. Validasi Data 

Validasi sering diartikan dengan kesahihan. Suatu alat ukur dikatakan 

telah memiliki validitas apabila alat ukur tersebut isinya layah mengukur objek 

yang seharusnya diukur dan telah memenuhi syarat tertentu
28

. Artinya ada 

kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. 

Validasi juga bisa diartikan sebagai seuah tindakan pemuktian melalui 

langkah-langkah yang sesuai ahwa perlengkapan atau mekanisme, kegiatan, 

prosedur, proses dan tiap bahan yang telah digunakn dalam pngawasan dan 

produksi akan selalu mencapai hasil yang diinginkan merupakan arti dari validasi. 
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