
 

 

ABSTRAKS 

Desti Fuji Lestari (1148010075): “Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal 

Karawang Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dari 

Tahun 2012-2015.” 

 

Sejak diberlakukannya Undang-undang tentang pemerintahan daerah dalam rangka 

otonomi daerah dimana pemerintah daerah mengurusi kebutuhannya sendiri termasuk 
pengembangan sumber pendapatan asli daerah agar lebih efektif, salah satunya adalah 

retribusi terminal. Efektivitas pengelolaan retribusi terminal merupakan unsur penting dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah 
telah bertanggungjawab kepada masyarakat yang menggunakan jasa yang telah disediakan 

oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa masalah berupa terdapat 
adanya pungutan liar dititik yang sudah ditutup penarikan retribusinya, target yang terlalu 

tinggi tanpa dibekali anggaran untuk memperbaiki fasilitas, terjadinya fluktuatif pada 
realisasi anggaran dari tahun 2012-2015, dan fasilitas yang kurang memadai sehingga 
menjadikan realisasi yang telah ditargetkan tidak mencapai 100%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh ketepatan 
penentuan waktu; ketepatan perhitungan biaya; ketepatan dalam pengkuran; ketepatan 

menentukan pilihan; ketepatan dalam berpikir; ketepatan dalam melakukan perintah; 
ketepatan dalam melakukan tujuan; dan ketepatan-ketepatan sasaran terhadap Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan  (Variabel X) 
menurut Makmur (2015:7-9). Dalam teori tersebut terdapat delapan dimensi yang beperan 

penting yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam 
pengkuran, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam 
melakukan perintah, ketepatan dalam melakukan tujuan, ketepatan-ketepatan sasaran. 

Sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah (variabel Y) menggunakan teori Abdul Halim 
(2004: 108) dalam teori tersebut terdapat dua dimensi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Pada penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner kepada 30 responden di Dinas 
Perhubungan UPTD Terminal Kabupaten Karawang. Pengujian data yang dilakukan dengan 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis secara 
parsial (uji T) dan secara simultan (uji F), dan analisis determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan penentuan waktu (X1), ketepatan perhitungan 
biaya (X2), ketepatan dalam pengukuran (X3), ketepatan dalam menentukan pilihan (X4), 
ketepatan dalam berpikir (X5), ketepatan dalam melakukan perintah (X6), ketepatan dalam 

melakukan tujuan (X7), serta ketepatan-ketepatan sasaran (X8) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun delapan dimensi tersebut 

memperoleh R-Square sebesar 0,958 atau 9,58,%, sedangkan sisanya sebesar 4,2% di 
pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi 
pengaruh yang sangat tinggi dari efektivitas pengelolaan retribusi terminal terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. 

Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaan, Retribusi Terminal, Peningkatan Pendapata Asli 

Daerah. 


