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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Kontribusi Retribusi Pasar 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi”, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah  intensifikasi 

dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi terdiri dari beberapa cara yaitu 

memperbaiki aspek kelembgaan / organisasi pengelola pendapatan asli 

daerah, memperbaiki, memperbaiki aspek ketatalaksanaan,baik 

administratif maupun operasional, peningkatan pengawasan dan 

pengendalian, penetapan target, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 

untuk menumbuhkan kesadaran membayar retribusi pasar. Selain 

intesifikasi terdapat juga ekstensifikasi, namun upaya ini tidak sesuai 

dengan teori karena di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk saat ini 

tidak memungkinkan untuk menambah sector  retribusi baru, namun Dinas 

Pendapatan daerah Sub Dinas pasar tetap menjalankan upaya 

ekstensifikasi dengan cara mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar 

yang sudah ada. 

2. Tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 

20012 sampai tahun 2015 mencapai angka dengan kriteria sangat kurang.  
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3. Faktor – faktor pendukung dalam retribusi pasar, adalah adanya sistem 

pengawasan langsung dan rutin yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah 

Sub Dinas Pasar kabupaten Banyuwangi, Kemampuan aparatur pelaksana 

yang memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam retribusi pasar adalah 

kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar beban retribusi 

pasar selain itu masih banyaknya kondisi pasar yang masih terkesan 

kumuh serta fasilitas umum yang kurang memadai di area pasar. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, 

maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap 

pendapatan asli daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran 

bahwa: 

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pasar Kabupaten 

Banyuwangi memberikan reward atau hadiah kepada para wajib retribusi 

pasar yang membayat retribusi pasar tepat pada waktu, agar dapat 

menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat yang akan membayar 

retribusi pasar. 

2. Pemerintah harus lebih ekstra aktif dan lebih tegas bagi wajib pajak yang 

melakukan kecurangan pajak. Hal tersebut dilandasi dengan pemberian 

sanksi hukuman yang tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut. 

3. Memberikan sosialisasi lebih lagi bagi retribusi pasar akan pentingnya 

kedisiplinan akan membayar retribusi pasar agar terciptanya kesadaran 

masyarakat melaksanakan kewajibannya demi meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga 

kebersihan pasar guna untuk kenyamanan seluruh pengguna fasilitas pasar. 
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