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1. PENDAHULUAN 

Terminal merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi pengaturan dan pengawasan 

arus lalu lintas angkutan jalan raya, di samping itu juga berfungsi sebagai tempat menaikkan 

dan menurunkan penumpang atau barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi 

dan  biasa disebut sebagai tempat beroperasinya angkutan umum. Umumnya di dalam satu 

kota dibutuhkan sebuah terminal untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi sesuai 

dengan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, teratur dan biaya yang terjangkau 

oleh masyarakat.  

 

Dalam UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat 13 

disebutkan bahwa “terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan 

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan”. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur No 19 tahun 2006 pasal 1 ayat 9 (Sembilan) disebutkan bahwa terminal adalah 

prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang 

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah 

satu  wujud simpul jaringan transportasi. 

 

Selain itu,proses penyusunan perda ditingkat kabupaten/kota jarang melalui tahap kajian 

tentang berapa besar konsekuensi biaya untuk mencapai tujuan dirumuskannya suatu perda. 

Oleh karena itu kurang optimalnya hasil pelaksanaan perda akibat tidak diperhitungkannya 

keterlibatan stakeholder terkait didalam perumusan perda tidak jarang mengakibatkan biaya 

lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.  

 

Di Kabupaten Sumba Timur terdapat tiga terminal yang mempunyai fungsi sebagai tempat 

menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang. Oleh karena itu, perlunya penataan 

kembali terminal di Kabupaten Sumba Timur diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

retribusi terminal sebagai salah satu penyumbang PAD di Kabupaten Sumba Timur. 

Pengertian retribusi terminal yang terdapat di dalam perda Kabupaten Sumba Timur nomer 

19 tahun 2006 pasal 1 ayat 7 yaitu “retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau fasilitas yang diberikan kepada umum 

dalam lingkungan terminal”. 
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Sebuah terminal penumpang umum mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: 

1. Menyediakan akses kendaraan yang bergerak pada jalur khusus 

2. Menyediakan tempat dan kemudahan perpindahan/pergantian moda angkutan dan 

kendaraan ke kendaraan lain 

3. Menyiapkan sarana sebagai simpul 

4. Menyiapkan tempat untuk menyimpan kendaraan (Soetrisno,2009:287) 

Untuk melaksanakan keempat fungsi pokok terminal diatas maka pemerintah daerah 

Kabupaten Sumba Timur membentuk suatu organisasi yang berbentuk dinas sesuai pelayanan 

yang akan diberikan. Salah satu dinas teknis yang berhubungan secara langsung dengan 

pelayanan publik yang berhubungan dengan jasa transportasi seperti terminal adalah Dinas 

Perhubungan. 

 

Adapun tugas dari dinas perhubungan untuk mengawal implementasi Perda retribusi terminal 

yaitu melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal 

dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pungutan retribusi daerah di terminal sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku.. 

 

Didalam penelitian, ini akan dikaji  sejauhmana  manfaat dan biaya  dari Perda No 19 Tahun 

2006 tentang retribusi terminal yang ditimbulkan bagi  pengguna jasa layanan terminal yaitu 

supir angkutan, penumpang dan pengusaha formal/informal. Pengguna jasa layanan terminal 

adalah mereka yang pernah menggunakan angkutan umum yang masuk terminal dan tidak 

masuk terminal ketika menuju ke tujuan mereka dengan membandingkan pengeluaran, biaya, 

waktu, penerimaan para pihak tersebut antara masuk terminal dan tidak masuk terminal. 

Mengacu hasil wawancara pada survey pendahuluan (lampiran 6) diperoleh gambaran bahwa 

penerimaan retribusi terminal belum pernah memenuhi target yang direncanakan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur. 

Tidak optimalnya penerimaan retribusi terminal sebagaimana hasil wawancara survey 

pendahuluan mendorong perlunya kajian manfaat biaya atas Perda tersebut dengan metode  

Regulatory Impact Assessment. Dalam metode RIA terdapat 7 tahap asesment; penelitian ini 

hanya fokus pada tahap ke 4 yaitu tentang  tentang Assessment atas manfaat dan biaya 

(keuntungan dan kerugian) untuk  opsi pengguna jasa layanan oleh angkutan kota maupun 
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angkutan bus / isuzu  umum yang diatur dengan  peraturan daerah nomer 19 tahun 2006 

tentang retribusi terminal. 

Mengacu pada latar belakang penelitian diatas maka dirumuskan persoalan penelitian  

sebagai berikut: 

 

1 Apakah ada perbedaan penerimaan retribusi terminal antara sebelum perpanjangan 

dengan setelah perpanjangan perda Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba 

Timur? 

2 Bagaimana manfaat dan biaya  implementasi Perda No 19 Tahun 2006 Tentang 

Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Timur? 

3 Bagaimana trend penerimaan retribusi terminal pemerintah daerah Kabupaten 

Sumba Timur sejak januari 2005 sampai dengan juli 2011? 

4 Apakah ada perbedaan respon antar berbagai pihak terkait retribusi terminal antara 

yang mendukung Perda dan yang tidak mendukung Perda? 
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2. TINJAUAN PUSTAKA  

Konsep Regulatory Impact Assasment (Kajian Dampak Regulasi) 

RIA Menurut W. Ridwan, I. Krisnadi di dalam RIA terhadap RUU Konvergensi TIK adalah 

alat fundamental untuk membantu  pemerintah untuk menilai dampak regulasi. RIA 

digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan  manfaat, biaya  dan efek dari 

peraturan baru atau yang sudah ada. Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan 

kebijakan dengan ikut data empirik berharga bagi keputusan kebijakan, dan melalui 

pembangunan kerangka keputusan rasional untuk mengkaji  potensi pilihan implikasi 

kebijakan peraturan.  

Menurut Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi Regulatory Impact Assesment adalah suatu alat 

yang fundamental untuk membantu pemerintah untuk menilai dampak dari sebuah regulasi. 

RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak 

peraturan baru atau yang sudah ada.  

Konsep Dampak Manfaat dan Biaya Sosial 

 Manfaat sosial adalah pengurangan atau hilangnya suatu masalah yang menjadi dasar 

dirumuskannya regulasi tersebut. (Regulatory Impact Anallysis  Guide Book; hal68-69) 

sedangkan biaya sosial dari sesuatu dapat didefinisikan sebagai berapa yang anda  korbankan 

untuk mendapatkan sesuatu tersebut (Regulatory Impact Anallysis  Guide Book, ;  hal 91-92). 

Sehubungan dengan teori ini,maka secara operasionalnya adalah dengan adanya kebijakan 

retribusi terminal yang mewajibkan angkutan masuk terminal dapat memberi dampak pada 

stakeholders baik itu berupa manfaat yaitu meningkatkan penerimaan retribusi terminal 

ataupun kerugian atau biaya yang diperoleh yaitu pengeluaran biaya angkutan, waktu yang di 

keluarkan untuk sampai ke tujuan dan penerimaan penjualan bagi pengusaha formal atau 

informal yang menggunakan angkutan masuk terminal atau tidak masuk terminal. Secara 

operasional manfaat dan biaya atau dampak negatif dan positif yang ada adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 1 : Definisi Operasional Manfaat dan Biaya Kebijakan Retribusi Terminal 

 

Stakeholders Manfaat  

(manfaat atau keuntungan yang dinikmati oleh 

stakeholder akibat diberlakukakannya kebijakan 

retribusi terminal) 

Biaya  

(kerugian yang ditanggung oleh stakeholder akibat 

diberlakukannya kebijakan retribusi terminal) 

Penumpang  Sebagian kecil (5%) penumpang menghemat 

pengeluaran biaya angkutan/ongkos transportasi 

dari rumah rata-rata sebesar Rp 10.000,00 

 Sebagian kecil (20%) penumpang lebih memilih 

angkutan yang masuk terminal 

 Sebagian kecil (35%) penumpang setuju atas 

kebijakan retribusi terminal 

 Sebagian besar (25%) penumpang mengalami 

penambahan ongkos transport dari rumah ke tujuan 

rata-rata sebesar Rp 2000,00 

 Keseluruhan penumpang(100%) mengalami 

penambahan waktu perjalanan rata-rata 15 menit 

 Keseluruhan penumpang(100%) mengalami 

penambahan waktu  tunggu kendaraan rata-rata sebesar 

14 menit 

 Sebagian besar (45%) penumpang lebih memilih 

angkutan yang tidak masuk terminal  

 Sebagian besar (65%) penumpang tidak setuju atas 

kebijakan retribusi terminal 

 

 

Supir Angkutan 

Umum 

 

 

 

 Sebagian kecil (3%) supir angkutan umum 

menghemat pengeluaran biaya BBM rata-rata 

sebesar 20liter 

 Sebagian kecil (41,6%) supir angkutan setuju 

atas kebijakan retribusi terminal 

 Prioritas yang di lakukakan sebagian kecil (60%) 

supir angkutan masuk terminal karena pesanan 

penumpang belum penuh dan sebagian kecil 

 Sebagian besar (80%) supir angkutan umum 

mengalami penambahan jarak tempuh ke tujuan rata-

rata sebesar 20.773 km 

 Sebagian besar (52%) supir angkutan mengalami 

penambahan waktu tunggu penumpang paling lama 

rata-rata sebesar 30 menit 

 Sebagian besar (82%) supir angkutan mengalami 

penambahan waktu tunggu penumpang paling cepat 
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 (40%) supir angkutan masuk terminal karena  

menunggu penumpang di pasar 
 

 

 

 

rata-rata sebesar 13,7 menit 

 Sebagian kecil (3%) supir angkutan mengalami 

penambahan pengeluaran BBM  

 Sebagian besar (58,3) supir angkutan tidak setuju 

masuk terminal  

 keseluruhan supir angkutan (100%) tidak masuk 

terminal karena ingin memburu waktu sampai ke 

tujuan 

 

Pengusaha 

Formal/Informal 

 Sebagian kecil pengusaha/pedagang formal 

dan informal mengalami peningkatan 

penerimaan berjualan rata-rata sebesar Rp 

500.000,00/bulan. 

 

 

 

 

 Sebagian kecil pengusaha/pedagang 

menghemat waktu tempuh dari rumah ke 

lokasi berjualan rata-rata sebesar 20 menit 

 

 

 

 

 

 

 Sebagian besar pengusaha/pedagang formal dan 

informal mengalami penurunan penerimaan 

berjualan rata-rata sebesar Rp 629.629,00/bulan 

 

 Keseluruhan pengusaha/pedagang formal dan 

informal mengalami penambahan jarak tempuh 

perjalanan dari rumah ke lokasi berjualan rata-rata 

sebesar 2,52 km 

 

 

 Sebagian besar pengusaha/pedagang mengalami 

penambahan waktu tempuh dari rumah  ke lokasi 

berjualan rata-rata sebesar 17 menit 

 

 Sebagian besar pengusaha/pedagang mengalami 

penurunan modal berjualan per siklus berdagang 

rata-rata sebesar Rp 2.950.000,00/bulan 

 

 Sebagian besar pengusaha/pedagang mengalami 

penambahan pengeluaran biaya angkutan/ongkos 
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 Sebagian kecil pengusaha/pedagang 

menghemat pengeluaran biaya angkutan rata-

rata sebesar Rp 5000,00 

transport untuk usaha pengadaan barang rata-rata 

sebesar Rp 2304,00 
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Konsep Retribusi Terminal  

Retribusi terminal menurut Bachrul Elmi (2002:49) adalah pungutan yang dikenakan kepada 

pemakai jasa layanan terminal yang disediakan pemerintah daerah. Sedangkan di dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No 19 tahun 2006 pasal 1 ayat 9 (Sembilan) 

disebutkan bahwa terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 

menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 

umum, yang merupakan salah satu  wujud simpul jaringan transportasi. 

Sehubungan dengan teori diatas maka secara operasional retribusi terminal yaitu pembayaran 

oleh angkutan umum baik yang masuk terminal maupun tidak masuk terminal atas 

penggunaan jasa layanan didalam terminal seperti penggunaan lahan parkir untuk menunggu 

penumpang.     

Konsep Penerimaan Retribusi Terminal ( sebagai Pendapatan Asli Daerah)  

Penerimaan retribusi terminal adalah pendapatan pemerintah daerah atas pembayaran 

penggunaan jasa layanan terminal sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah 

Kabupaten Sumba Timur. 

Pendapatan Asli Daerah menurut Sumiyoto (2009:22) merupakan suatu pendapatan untuk 

mewujudkan suatu daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik 

rutin maupun pembangunan.  

Mengacu pada teori diatas maka secara operasional pengertian dari Pendapatan Asli Daerah 

dapat di katakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan 

tanggung jawab salah satunya adalah penerimaan retribusi terminal.   

Konsep ( Perbedaan) Respon  

Perbedaan respon menurut Imam di dalam respon konsumen adalah: tanggapan akan barang 

yang ada baik suka atau tidak suka. Dalam hal ini ia menekankan pula bahwa ketika para 

konsumen memberikan tanggapan positif kepada suatu barang, maka ia akan membelinya, 

atau bahkan sebaliknya. Jika konsumen memberikan tanggapan negatif kepada barang 

tertentu maka konsumen pun tidak akan pernah membelinya. 

Mengacu pada teori diatas maka secara operasional perbedaan respon yaitu tanggapan 

berbagai pihak terkait Perda No 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal adalah komposisi 

masyarakat yang mendukung & tidak mendukung Perda No 19 Tahun 2006 tentang Retribusi 

Terminal dari setiap kategori pemangku kepentingan/stakeholder masyarakat Kabupaten 

Sumba Timur. 
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Nilai (uang/biaya) Waktu 

Nilai waktu didefinisikan sebagai jumlah waktu yang dipakai oleh pelaku perjalanan pada 

suatu ruas jalan yang kemudian dikonversikan ke nilai uang. Menurut Tjokroadiredjo (1990) 

usaha-usaha memberikan nilai atas waktu, didasarkan pada willingness to pay, khususnya 

mode choice situation.  

Guna menghitung besarnya nilai waktu,menurut Risdiyanto digunakan rumus berikut ini : 

Nilai waktu merupakan konversi waktu ke dalam jumlah rupiah, dihitung dengan pendekatan 

sebagai berikut : 

Nilai waktu = (PDRB per kapita per tahun / jam kerja dalam satu tahun) 

dengan: 

PDRB           : Pendapatan kotor daerah;  

Jam kerja      : 8 jam per hari;  

hari kerja      : 25 hari / bulan  

jumlah bulan : 12 bulan 

Biaya Waktu Perjalanan 

Biaya tempuh = waktu tempuh x nilai waktu 

Waktu tempuh : waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari rumah ke tempat 

berjualan ; dari rumah ke sekolah/kantor ; dari rumah ke tujuan/trayek perjalanan.  

Nilai waktu: Nilai Rupiah dari waktu setiap jam → (Rp 66.56 / menit)
1*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
*) (Risdiyanto,  “ PERBANDINGAN BIAYA TRANSPORTASI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DENGAN 

BIAYA PENUMPANG BUS TRANS JOGJA”  Simposium XIII FSTPT, Universitas Soegijapranata ) 
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Kerangka Pemikiran 

 Tindakan  Regulasi 

  

     Ekonomi  ECBA (Economic Cost Benefit Anallysis) 

Dampak       Sosial  SCBA (Social Cost Benefit Anallysis)  

 Politis   

 

Adapun beberapa hipotesa yang  hendak diuji dalam penelitian ini,meliputi: 

Hipotesa 1: 

Ho : penerimaan retibusi terminal sebelum terbitnya perda =  sesudah terbitnya perda 

Ha : penerimaan retribusi terminal sebelum terbitnya perda ≠  sesudah terbitnya perda 

 

Hipotesa 2: 

Ho : proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung Perda sama untuk setiap pihak 

terkait 

Ha : proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung Perda tidak sama untuk setiap 

pihak terkait 
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3. METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang 

menggunakan jasa layanan terminal di Waingapu.  

Jenis dan Sumber Data 

Identifikasi permasalahan di lakukan dengan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran 

yang lebih baik terhadap penyebab permasalahan, maka di perlukan informasi yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data diarahkan untuk mendapat 

data primer dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

(Djamahaen,2008:102). 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari 

responden. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan penumpang, supir 

angkutan dan pengusaha formal/informal yang menggunakan angkutan umum yang masuk 

terminal dan tidak masuk terminal, selain itu data primer juga didapat dari hasil kuisioner 

yang telah dibagikan kepada responden untuk memberi gambaran mengenai persoalan 

penelitian. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yaitu diolah dan disajikan 

oleh pihak lain dan didalam penelitian ini data sekunder yaitu penerimaan retribusi terminal 

sejak sebelum perda terbit dan sesudah perda terbit. Data sekunder ini diperoleh dari 

pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur. Metode pengumpulan data sekunder disebut 

juga metode penggunaan bahan dokumen, yaitu dengan meneliti dan menyalin data atau 

dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan konsumen atas kualitas 

jasa. 

Penentuan Populasi dan Metode Pengambilan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Kabupaten 

Sumba Timur di waingapu dan sampel yang di teliti adalah pengguna jasa layanan terminal di 

waingapu. 

Khusus untuk pemilihan sampel responden pengguna jasa layanan terminal jumlahnya di 

tentukan yaitu 180 sampel responden,yang artinya jumlah responden yang terpilih dapat 

mewakili keseluruhan pengguna jasa layanan lainnya yang dalam hal ini melihat dan 

merasakan akibat dari suatu permasalahan yang terjadi. Adapun penentuan jumlah responden 

yang terpilih tersebut menggunakan pendekatan Pearmain dan Swanson (1990) d 
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alam Renward(2006), menyatakan bahwa jumlah sampel minimum yang dapat digunakan 

untuk survey stated preference adalah 30 buah dan dianjurkan jumlah sampel yang diambil 

adalah 75-100 sampel agar hasilnya tepat.  

Teknik dan Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

RIA(Regulatary Impact Anallysis) yaitu penulis akan melihat dan menganalisis manfaat dan 

biaya atas kebijakan yang di keluarkan. Selain metode RIA dalam penelitian ini akan 

digunakan teknik analisis statistika deskriptif,uji 2 sampel dependen dan uji homogenitas chi 

square, Uji Homogenitas pada uji perbedaaan dan uji normalitas.  

 

Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan 

Satuan pengamatan adalah kelompok darimana data atau sumber informasi diperoleh 

(Supramono dan Gulo, 1990:70). Sedangkan satuan analisis adalah suatu keberadaan populasi 

yang tentangnya dibuat kesimpulan atau kerampatan empirik(Ihalauw, 1996:29) 

Didalam penelitian ini, satuan pengamatan yaitu data penerimaan retribusi terminal sebelum 

dan sesudah terbitnya perda nomer 19 tahun 2006 dan pihak-pihak yang terdampak dari 

kebijakan retribusi terminal (penumpang 60 sampel,supir angkutan 60 sampel dan  

pengusaha/pedagang formal/informal 60 sampel) dan satuan analisis yaitu dampak 

penerimaan retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dan dampak manfaat dan biaya 

terhadap para pengguna jasa layanan terminal atas kebijakan tersebut. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dilakukan dengan 

mendatangi langsung terminal angkutan umum yang berada di Waingapu dan melakukan 

wawancara langsung terhadap pengguna jasa layanan terminal terkait kebijakan retribusi 

terminal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur. Selain itu peneliti juga 

mendatangi langsung kantor dinas perhubungan, kantor badan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah dan badan pusat statistika di kabupaten sumba timur dengan tujuan antara lain 

mewawancarai para pembuat kebijakan retribusi terminal dan menelurusi laporan keuangan 

penerimaan retribusi terminal sebelum dan sesudah terbitnya perda nomer 19 tahun 2006 

tentang retribusi terminal.  
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Teknik Analisis Metode Regulatory Impact Assesment (Ria) & Tahapan Analisis 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assesment 

(RIA), dimana tahap analisis ini akan penulis gunakan sebagai alat untuk menerapkan 

beberapa aspek yang akan diteliti.  

Untuk dapat mengetahui suatu nilai manfaat dari sebuah kebijakan tentunya tidak mudah. 

Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui nilai manfaat dari suatu kebijakan yang diterapkan 

digunakan beberapa langkah. Langkah-langkah RIA(dibatasi pada 4 langkah) dalam menilai 

manfaat setiap alternatif solusi adalah : 

Langkah 1 : Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk 

menerbitkan suatu regulasi (melakukan tindakan). 

Dalam hal ini bagian masalah yang ingin diselesaikan adalah semakin banyak angkutan 

umum yang tidak berminat masuk terminal sehingga lahan parkir didalam terminal menjadi 

kosong. Faktor ini dianggap sebagai permasalahan yang harus terselesaikan, melihat dampak 

terhadap pendapatan asli daerah serta kenyamanan bagi penumpang.   

Langkah 2 :  Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan regulasi (satu 

arah) tersebut. 

Sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari adanya kebijakan ini adalah agar 

angkutan umum berminat menggunakan fasilitas yang telah disediakan didalam terminal 

seperti lahan parkir sehingga penggunaan terminal menjadi efektif didalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Langkah 3 :  Identifikasi berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut. 

Tindakan yang digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi adalah 

meningkatkan pengawasan petugas didalam dan di sekitar terminal.   

Langkah 4 :  Assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk 

setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa 

layanan terminal.  

 

Dalam kebijakan retribusi terminal yaitu antara angkutan yang masuk terminal dan tidak 

masuk terminal ada beberapa point manfaat dan biaya : 
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Tabel 2 : Manfaat Dan Biaya Menurut Indikator Dan Identitas Responden Terdampak Kebijakan Retribusi Terminal 

PEMDA KABUPATEN SUMBA TIMUR PENUMPANG 

No INDIKATOR MANFAAT BIAYA CONSTAN 

No INDIKATOR 

MANFAAT BIAYA CONSTAN 

          FR Value FR Value FR Value 

1 

Penerimaan 

Retribusi 

Terminal 

Sebelum 

perpanjangan 

perda 

dansesudah 

perpanjangan 

perda 

 

Mengalami 

peningkatan 

yang tidak 

signifikan 

yaitu hanya 

Rp 

20.848.900,-  

0 1 

Lama waktu 

perjalanan ke 

tujuan/menit/hari 

0 0 100% 

rata2 

meningkat 15 

menit 

0 0 

    
0 2 

Waktu tunggu 

kendaraan tiba-

berangkat/hari/menit 

0 0 100% 

rata2 

meningkat 14 

menit  

0 0 

  

        

3 

Ongkos transport 

yang di keluarkan 

dari rumah sampai 

ke tujuan 

5% 

menurunnya 

ongkos 

transport 

yang di 

keluarkan 

dari rumah 

sampai ke 

tujuan rata2 

sebesar Rp 

10.000 

25% 

bertambahnya 

ongkos 

transport 

yang di 

keluarkan 

dari rumah 

sampai ke 

tujuan rata2 

sebesar Rp 

2000 

70% 

pengeluaran 

untuk 

ongkos 

transport 

rata2 tetap 

sebesar Rp 

5000 
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SUPIR ANGKUTAN PENGUSAHA FORMAL/INFORMAL 

No INDIKATOR 

MANFAAT BIAYA CONSTAN 

No INDIKATOR 

MANFAAT BIAYA CONSTAN 

FR Value FR Value FR Value FR Value FR Value FR Value 

1 

Jarak tempuh 

sampai ke 

tujuan/km 

0 0 80% 

jarak tempuh perjalanan 

bertambah sebesar 

20.773 km 

20% 
rata2 tetap sebesar 

100 Km  
1  Penerimaan/hari 13% 

rata2 meningkat 

sebesar Rp 

500.000,00 

45% 

rata2 menurun 

sebesar Rp 

629.629,00 

42% 

rata2 tetap 

sebesar Rp 

775.000,00  

2 

Waktu tunggu 

penumpang 

paling 

lama/menit 

0 0 52% 

waktu tunggu 

penumpang paling lama 

bertambah rata2 sebesar 

30 menit 

48% 
rata2 tetap sebesar 

42 menit 
2 

Jarak tempuh dari 

rumah ke lokasi 

berjualan/km 

0 0 100% 
rata2 bertambah 2,52 

km 
0 0 

3 

Waktu tunggu 

penumpang 

paling 

cepat/menit 

0 0 82% 

waktu tunggu 

penumpang paling cepat 

bertambah rata2 sebesar 

13,70 menit 

18% 
rata2 tetap sebesar 

27 menit 
3 

Waktu tempuh dari 

rumah ke lokasi 

berjualan/menit 

7% 

berkurangnya waktu 

tempuh ke lokasi 

berjualan sebesar 20 

menit 

87% 

waktu tempuh ke 

lokasi berjualan 

bertambah sebesar 

17,69 menit 

7% 
rata2 tetap 

sebesar 41 menit 

4 
Pengeluaran 

BBM/pp 
3% 

rata2 

berkurang 

sebesar 

20 liter 

3% rata2 meningkat 20 liter 93% 
rata2 tetap sebesar 

60 liter 
4 

Omzet/modal per 

siklus berdagang 
0 0 52% 

menurunnya modal 

penjualan sebesar Rp 

2.950.000,00 

48% 

rata2 tetap 

sebesar Rp 

2.537.000,00 

                5 
Pengeluaran biaya 

angkutan 
5% 

berkurang sebesar Rp 

5.000,00 
38% 

bertambahnya ongkos 

transport sebesar Rp 

2.304,35 

57% 

rata2 tetap 

sebesar Rp 

7.516,67 
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4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

1. Penumpang Angkutan Umum (60) 

Penumpang angkutan umum yang di wawancarai didalam penelitian ini yaitu:  

 Penumpang yang menggunakan angkutan umum yang masuk terminal dan 

penumpang yang menggunakan angkutan umum yang tidak masuk terminal/jemput di 

rumah  

 Penumpang yang kadang menggunakan angkutan umum dan non angkutan umum 

seperti ojek dan kendaraan pribadi. 

Penumpang terdiri dari pelajar, pegawai, ibu rumah tangga dan petani. Penumpang 

diwawancarai ketika ditemui di terminal dan sebagian ditemukan didalam angkutan umum 

saat menuju ke tujuan masing-masing. Selanjutnya akan dianalisis deskriptif profil 

keseluruhan responden penumpang berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan. 

Keseluruhan responden tersebut merupakan obyek penelitian didalam penelitian ini. Identitas 

responden dapat diketahui melalui aktivitas sebagai pengguna jasa layanan terminal antara 

lain sebagai berikut : 

 

 

Kategori 

Angkutan Rutin yang Digunakan 

Total Masuk 

terminal 
Ojek 

Tidak 

masuk 

terminal 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Status 

Ibu RT 0 0 9 15 11 18,3 20 33 

Pegawai 0 0 10 16,6 0 0 10 17 

Pelajar 6 10 2 3,3 12 20 20 33 

Petani 6 10 0 0 4 6,6 10 17 

Total 12 20 21 35 27 45 60 100 

Data Primer(diolah,2012) 

 

Mengacu pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa identitas penumpang yang lebih banyak 

menggunakan angkutan umum yang tidak masuk terminal didominasi oleh pelajar(20%) 

dengan tujuan ke sekolah,ibu rumah tangga(18,3%) dengan tujuan ke pasar dan petani hanya 

(6%) dengan tujuan pulang kampung. Selain itu, dari tabel diatas juga menunjukkan reponden 

yang banyak menggunakan ojek atau non angkutan umum didominasi oleh pegawai(16,6%) 

 

Tabel 1.1 Data penumpang menurut Angkutan Rutin Digunakan 
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dengan tujuan ke kantor dan ibu rumah tangga(15%) dengan tujuan ke pasar. Oleh karena itu, 

sebagian besar (45%) penumpang lebih banyak menggunakan angkutan yang tidak masuk 

terminal dan 35% lebih memilih menggunakan ojek ketika hendak menuju ke tujuan 

dibandingkan yang menggunakan angkutan umum yang masuk terminal hanya rata-rata 

sebesar 20%. Jika menggunakan angkutan yang masuk terminal akan terjadi penambahan 

waktu perjalanan sehingga yang dirugikan adalah pelajar dengan tujuan ke sekolah, ibu 

rumah tangga dengan tujuan ke pasar dan pegawai dengan tujuan ke kantor.    

 

Tabel 1.2. Data penumpang menurut penumpang yang 

mendukung perda retribusi terminal 

 

Kategori 

Mendukung Perda 

Total 
Setuju 

Tidak 

setuju 

Abs % Abs % Abs % 

Status 

Ibu RT 1 1,6 19 31,6 20 33 

Pegawai 7 11,6 3 5 10 17 

Pelajar 3 5 17 28,3 20 33 

Petani 10 16,6 0 0 10 17 

Total 21 35 39 65 60 100 

Data Primer(diolah,2012) 

Mengacu pada tabel 1.2 diatas hasil sebagian besar (65%) penumpang yang terdiri dari ibu 

rumah tangga,pegawai,pelajar dan petani tidak setuju angkutan masuk terminal dengan alasan 

akan terjadi penambahan waktu sampai ke tujuan. Penumpang yang tidak setuju angkutan 

masuk terminal didominasi oleh ibu rumah tanga(31,6%) dengan tujuan ke pasar dan 

pelajar(28,3%) dengan tujuan ke sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi 

penambahan waktu perjalanan maka yang akan menanggung kerugian paling besar adalah ibu 

rumah tangga dengan tujuan ke pasar dan pelajar dengan tujuan ke sekolah. 

Bagi para penumpang pelajar,pegawai,ibu rumah tangga dan petani yang pernah 

menggunakan angkutan terminal dan angkutan tidak masuk terminal juga merasakan dampak 

dari kebijakan retribusi terminal karena mereka mengalami penambahan waktu perjalanan 

ketika menuju ke tujuan dan mengalami penambahan ongkos transportasi.  
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2. Pengusaha/Pedagang Formal atau Informal (60) 

 Pengusaha/pedagang yang pernah menggunakan angkutan masuk terminal dan 

angkutan yang tidak masuk terminal/di jemput di rumah ketika menuju ke lokasi 

berjualan atau tempat pengadaan barang dagangan. 

 Pengusaha/pedagang yang pernah menggunakan angkutan umum yang masuk 

terminal dan menggunakan non angkutan umum seperti ojek dan kendaraan pribadi. 

Pengusaha atau pedagang formal atau informal, di wawancarai ketika di temui di lokasi 

berjualan dan sebagiannya lagi ditemukan didalam angkutan umum ketika sedang menuju ke 

lokasi berjualan. Selanjutnya akan dianalisis data deskriptif keseluruhan responden 

pengusaha/pedagang formal maupun informal dengan membandingkan antara manfaat dan 

biaya atas kebijakan retribusi terminal dengan membandingkan masuk dan tidak masuk 

terminal. 

 

Tabel 2.1. Data pengusaha/pedagang menurut setuju dan tidak setuju masuk terminal 

Kategori 

Mendukung Perda 

Total 
Setuju 

Tidak 

setuju 

Abs % Abs % Abs % 

Status 

Pedagang 14 23,3 42 70 56 93,3 

Pengusaha 

jasa 

4  6,7 0 0 4 6,6 

Total 18 30 42 70 60 100 

Data primer(diolah,2012 

Mengacu pada tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) pedagang formal 

maupun informal tidak setuju atas kebijakan retribusi terminal yang mewajibkan angkutan 

masuk terminal sedangkan hanya (30%) pedagang/pengusaha yang setuju atas kebijakan 

retribusi terminal. Selain itu, pedagang ketika menuju ke lokasi berjualan/pengadaan barang 

dagangan sebagian besar (100%) menggunakan angkutan yang tidak masuk terminal karena 

menghindari terjadinya penambahan waktu perjalanan yang akan berdampak terhadap 

penerimaan penjualan/hari.  

Kebijakan retribusi terminal tersebut masih dinilai negatif oleh penumpang 

pengusaha/pedagang formal maupun informal dikarenakan terjadi penurunan 

pendapatan,membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaan barang dagangan berikutnya 
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sehingga modal/omzet penjualan juga menurun seiring menurunnya pendapatan. Selain 

itu,dampak kebijakan retribusi terminal menyebabkan bertambahnya waktu tempuh 

perjalanan bagi pedagang ketika menuju ke lokasi berjualan. 

 

Tabel 2.2. Tempat usaha pedagang/pengusaha menurut jenis angkutan yang digunakan 

Kategori 

Jenis Angkutan Yg Digunakan 

Total 

Angkutan 

umum 

jemput&tidak 

jemput 

Angkutan 

umum&ojek 

Kendaraan 

pribadi 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Tempat Usaha 

pedagang/pengusaha 

Kambajawa 2 3,3 15 25 8 13,3 25 41,7 

 Matawai 10 16,6 25 41,6 0 0 35 58,3 

Total 12 20 40 66,7 8 13,3 60 100 

Data primer(diolah,2012) 

Berdasarkan tabel 2.2 diatas menunjukkan sebagian besar pedagang/pengusaha (66,7%) lebih 

memilih angkutan umum dan ojek ketika hendak menuju ke tempat pengadaan barang 

dibandingkan menggunakan angkutan umum jemput dan tidak jemput maupun menggunakan 

kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan karena pedagang ingin memburu waktu untuk sampai 

ke lokasi berjualan dan hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi penambahan waktu 

perjalanan maka 66,7% responden yang akan mengalami kerugian antara lain penurunan 

penerimaan disebabkan adanya penambahan waktu perjalanan.  

 

3. Supir Angkutan Umum (60) 

 Supir angkutan umum antar pedesaan yang mengendarai angkudes (bus dan truk)  

kadang  masuk terminal & kadang tidak masuk terminal  ketika mencari dan 

mengantar  penumpang  (30 orang) 

 Supir angkutan dalam kota (bemo) yang kadang tidak masuk terminal dan kadang  

masuk ke terminal(30 orang ) 

Supir angkutan antar desa dan supir angkutan dalam kota di wawancarai ketika ditemui 

disekitar terminal dan sebagiannya lagi ditemukan didalam terminal ketika membayar 

retribusi terminal dan menunggu penumpang. Selanjutnya akan dianalisis deskriptif 

keseluruhan responden penumpang berdasarkan manfaat dan biaya atas kebijakan retribusi 

terminal antara supir angkutan yang masuk terminal dan tidak masuk terminal. 
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Tabel 3.1. Data supir angkutan menurut yang setuju dan tidak setuju masuk 

terminal 

Kategori 

Mendukung Perda 

Total 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Abs % Abs % Abs % 

Supir 
Angkot 6 10 24 40 30  50 

Angkudes 19 31,6 11 18,3 30  50 

Total 25 41,6 35 58,3 60 100 

Data Primer(diolah,2012) 

Mengacu pada tabel 3.1 status supir angkutan menurut yang setuju dan tidak setuju 

jika angkutan masuk terminal sebagian besar(58,3%) supir angkutan tidak setuju jika 

atas kebijakan restribusi yang mewajibkan angkutan masuk terminal dan 

hanya(41,6%) supir angkutan yang setuju masuk terminal. Selain itu dari tabel diatas 

terlihat bahwa angkutan yang tidak setuju masuk terminal didominasi oleh angkutan 

dalam kota yaitu rata-rata sebesar 40% sedangkan angkutan yang masuk  terminal 

didominasi angkutan pedesaan yaitu rata-rata sebesar 31,6%. Dari hasil penelitian di 

lapangan ditemukan bahwa didalam terminal banyak terdapat angkutan pedesaan di 

bandingkan angkutan dalam kota. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi 

penambahan waktu perjalanan maka yang lebih banyak mengalami dampak kerugian 

paling besar adalah angkutan dalam kota dengan tujuan mengantar penumpang ke 

sekolah dan ke pasar. Sedangkan bagi supir angkutan dampak kebijakan retribusi 

terminal juga dirasa negatif dikarenakan bertambahnya jarak tempuh perjalanan ke 

tujuan,waktu tunggu penumpang semakin meningkat dan pengeluaran bahan bakar 

juga bertambah. 
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Tabel 3.2.  Data supir angkutan menurut Angkutan  Rutin yang 

Dilakukan 

  

Kategori 

Rutin Dilakukan 

Total Masuk 

terminal 

Tidak 

masuk 

terminal 

Abs % Abs % Abs % 

Supir Angkot 3 5 27 45 30 50 

Angkudes 20 33,3 10 16,6 30 50 

Total 23 38,3 37 61,6 60 100 

Data Primer(diolah,2012) 

Mengacu pada tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa angkutan yang tidak masuk terminal 

didominasi oleh angkutan dalam kota(45%) sedangkan secara keseluruhan yang paling rutin 

dilakukan 61,7% angkutan (angkot dan angdes) lebih memilih tidak masuk terminal 

sedangkan hanya 38,3% angkutan memilih untuk masuk terminal.  

 

Selanjutnya manfaat ini adalah hal-hal yang menguntungkan atau berdampak positif dari 

adanya kebijakan retribusi terminal Kota Waingapu, sedangkan biaya adalah dampak negatif 

yang diterima oleh penumpang(pelajar,ibu rumah tangga,pegawai dan petani),supir angkutan 

kota maupun supir angkutan pedesaan dan penumpang pengusaha/pedagang formal maupun  

informal yang pernah menggunakan angkutan umum masuk terminal dan tidak masuk 

terminal.  

 

Di bawah ini akan dianalisis tentang manfaat dan biaya dari masing-masing stakeholder 

terdampak kebijakan retribusi terminal: 
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PENUMPANG 

Tabel 4: Manfaat dan Biaya Penumpang Pengguna Angkutan Umum 

 

Indikator 

PENUMPANG(PELAJAR,PEGAWAI,IBURT,PETANI)-

ANGKUTAN UMUM 

Tidak 

masuk 

terminal 

Masuk 

terminal 

Selisih 

  (+)manfaa 

(-) biaya 

(0) tetap 

Diasumsikan 

1000 penumpang/bulan 

Lama waktu 

perjalanan ke 

tujuan/hr(menit) 

37 52 15 450.000 menit 

Waktu tunggu 

kendaraan/hr/menit 

28.4 42 13.6 408.000 menit 

Ongkos transport  Rp 5.033,33 Rp 5.503,33 Rp 0,00 Rp 0,00 

Angkutan yang rutin 

digunakan 

45% 20%   

Sumber : Data Primer diolah (2012) 

Melihat tabel 4 diatas,penumpang yang menggunakan angkutan masuk terminal rata-rata 

mengakibatkan bertambahnya waktu perjalanan 15 menit untuk sampai ke tujuan. 

Bertambahnya waktu perjalanan juga akan berdampak terhadap waktu tunggu rata-rata 

sebesar 14 menit kendaraan tiba sampai berangkat, sehingga 45% responden lebih memilih 

angkutan yang tidak masuk terminal dan hanya 20% responden memilih  angkutan yang 

masuk terminal. Jika diasumsikan ada 1000 penumpang dan dikali 1 bulan maka penumpang 

akan mengalami kerugian penambahan lama waktu perjalanan sebesar 450,000 menit ketika 

menuju ke tujuan masing-masing. 
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Tabel 4.1 Komposisi manfaat, biaya, netral menurut stakeholder(Penumpang) 

No Pihak Manfaat Biaya Tetap Total 

1 Penumpang  FR Value FR Value FR Value FR Value 

  

Lama waktu perjalanan yang dialami setiap 

hari (menit)  0 0 100% 15 0 0 100% 15 

  

Waktu tunggu kendaraan tiba-berangkat 

(menit) 0 0 100% 14 0 0 100% 14 

  

Ongkos transport yang dikeluarkan dari 

rumah  5% Rp10.000,00  25% Rp2.000,00  70% Rp5.000,00  100% Rp17.000,00  
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Mengacu pada hasil pengolahan data rata-rata antara yang masuk terminal dan tidak masuk 

terminal pada penumpang yang dapat di nilai dengan rupiah, dapat diilustrasikan deskripsi 

berikut: 

Ilustrasi: diasumsikan ada 1000 penumpang, tiap bulan diperoleh gambaran berikut: 

Tabel 4.2 Value dalam rupiah Penumpang 

No Indikator Value 

1 Lama waktu perjalanan ke tujuan yang sering di alami 

setiap hari 

Rp 29.952.000,- 

2 Waktu tunggu kendaraan(dari kendaraan tiba-kendaraan 

berangkat) yang sering di alami setiap hari  

Rp 27.156.480,- 

3 ongkos transport yang dikeluarkan dari rumah Rp 0,00 

 Total kerugian   Rp 57.108.480,- 

 

SUPIR ANGKUTAN UMUM 

Tabel 5 : Manfaat dan Biaya Supir Angkutan Umum 

 

Indikator 

Supir Angkutan Umum 

Tidak Masuk 

terminal 

Masuk 

terminal   

Selisih  

(+) manfaat (-) 

biaya (0) tetap 

Diasumsikan 250 

supir angkutan 

/bulan/pp 

Jarak tempuh 

perjalanan/pp(km) 

91.89 108.44 16.55 124,125 km 

Waktu tunggu 

penumpang paling 

lama/menit 

34.5 50 15.5 116,250 menit 

Waktu tunggu 

penumpang paling 

cepat/menit 

22 33 11 83,250 menit 

Pengeluaran utk 

BBM/pp(liter) 

60 60 0 Tetap 

Mana yang paling 

rutin di lakukakan 

61,7% 38,3%   
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Mengacu pada tabel 5 diatas ditemukan bahwa akan terjadi penambahan waktu perjalanan 

bagi supir angkutan umum ketika angkutan masuk terminal dibandingkan angkutan yang 

tidak masuk terminal. Hal ini mengindikasikan bahwa akan mengalami penambahan jarak 

tempuh atau biaya bagi supir angkutan sebesar 124,125 km per bulan jika kita asumsikan ada 

250 supir angkutan dan dikalikan 1 bulan. Selain itu juga berdampak terhadap waktu tunggu 

penumpang paling cepat dimana biaya atau kerugian ketika masuk terminal sebesar 83,250 

menit/bulan. Dari 60 responden yang paling rutin di lakukan 54,3% supir angkutan masuk 

terminal dan 61,8% supir angkutan tidak masuk terminal ketika mencari dan menurunkan 

penumpang. Selain itu, pada hasil wawancara ditemukan bahwa alasan angkutan tidak masuk 

terminal 48% menyatakan tidak ada penumpang didalam terminal,12% menyatakan bahwa 

rute perjalanan angkutan tidak melewati terminal dan  40% menyatakan karena pesanan 

penumpang sudah penuh sedangkan alasan angkutan masuk terminal 40% reponden supir 

angkutan menyatakan karena menunggu penumpang yang berjualan/berbelanja di pasar dan 

60% menyatakan bahwa pesanan penumpang belum penuh. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi penerimaan retribusi terminal sebagai salah satu penyumbang bagi 

penerimaan asli daerah Kabupaten Sumba Timur dan sesuai dengan hasil wawancara di 

lapangan ditemukan bahwa 58% responden supir angkutan tidak setuju atas kebijakan 

retribusi terminal dan  42% responden setuju atas kebijakan tersebut.  
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Tabel 5.1 Komposisi manfaat, biaya, netral menurut stakeholder(Supir Angkutan) 

No Pihak Manfaat Biaya Tetap Total 

2 Supir Angkutan FR Value FR Value FR Value FR Value 

  

Jarak tempuh perjalanan ke tujuan 

(km) 0 0 80% 20,773 20% 100 100% 120,773 

  

Waktu tunggu penumpang paling 

lama (menit) 0 0 52% 30 48% 42 100% 72 

  

Waktu tunggu penumpang paling 

cepat (menit) 0 0 82% 13,7 18% 27 100% 40,7 

  Pengeluaran BBM (liter) 3,33% 20 3% 20 93% 60 100% 100 



27 
 

Mengacu pada hasil pengolahan data rata-rata antara yang masuk terminal dan tidak masuk 

terminal pada supir angkutan yang dapat di nilai dengan rupiah, dapat diilustrasikan deskripsi 

berikut: 

Ilustrasi: diasumsikan ada 250 supir angkutan,tiap bulan diperoleh gambaran berikut: 

Tabel 5.2 Value dalam rupiah Supir Angkutan 

No Indikator Value 

1 Jarak tempuh perjalanan ke tujuan/pp Rp8.261.760,00 

2 waktu tunggu penumpang paling lama/menit             Rp7.737.600,00 

3 Waktu tunggu penumpang paling cepat/menit Rp5.541.120,00 

4 Pengeluaran BBM/ PP ( sama/tetap ) Rp 0,00 

 Total Kerugian Rp21.540.480,00 

 

Pengusaha Formal/Informal  

Tabel 6 : Manfaat dan Biaya Pengusaha/Pedagang Formal/Informal  

 

Indikator 

Pengusaha Formal/Informal-Angkutan Umum 

Tidak Masuk 

terminal 

 Masuk 

terminal   

Selisih  

(+)manfaat 

(-) biaya  

(0) tetap 

Diasumsikan 250  

Pengusaha 

form/inform 

Penerimaan 

penjualan/hr/Rp 

Rp 883.333,33 Rp 666.666,67 -216.666,67 -Rp1.624.999.950,00 

 

Jarak perjalanan dari 

rumah ke lokasi 

berjualan/km 

5,73 8,25 2,52 18,900 km 

 

Waktu tempuh dari 

rumah ke lokasi 

berjualan(menit) 

34,00 48,00 14,00 105000 menit 

 

Omzet/modal 

penjualan per siklus 

berdagang 

Rp 3.275.000,00 

 

Rp 1.800.000,00 -Rp1.475.000,00 -Rp11.062.500.000,00 

 

Rata-rata 

pengeluaran biaya 

angkutan 

Rp 7.200,00 

 

Rp 7.833,33 Rp 633,00 Rp4.747.500,00 
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Mengacu pada tabel diatas, menunjukkan bahwa biaya yang di keluarkan lebih besar dari 

manfaat yang di peroleh saat responden memilih untuk menggunakan angkutan umum yang 

masuk terminal. Selain itu dari tabel  diatas menunjukkan bahwa menggunakan angkutan 

yang masuk terminal ketika menuju ke lokasi berjualan berdampak terhadap penurunan 

penerimaan/hari sebesar Rp 216.666,67 dan jika diasumsikan 1 bulan ada 250 

pengusaha/pedagang maka kerugian yang akan di tanggung pedagang/pengusaha sebesar Rp 

1.624.999.950,00/bulan dan penurunan penerimaan penjualan/hari berdampak juga terhadap 

omzet/modal penjualan/siklus dagang rata-rata sebesar Rp 1.475.000,00/siklus dagang dan 

Rp 11.062.500,00/bulan jika kita asumsikan ada 250 pengusaha/pedagang. Sedangkan jarak 

tempuh perjalanan dari rumah ke lokasi berjualan akan mengalami penambahan waktu 

sebesar 2,52 km/hari dan 18,900 km/bulan. Responden yang di temui di lokasi berjualan 

mengakui bahwa mereka jarang menggunakan angkutan yang masuk terminal karena mereka 

tidak ingin kehilangan pelanggan yang sudah menunggu mereka sejak pagi di lokasi 

berjualan. Jika mereka kehilangan pelanggan maka akan berdampak pada penerimaan 

penjualan per hari dan berdampak pula pada omzet/modal berjualan per siklus berdagang, hal 

tersebut mengakibatkan biaya lebih besar dibandingkan manfaat yang di peroleh.   

Selain itu, mengacu pada tabel diatas,rata-rata pengeluaran biaya angkutan ketika menuju ke 

lokasi berjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 633,00/hari dan jika diasumsikan ada 

250 pengusaha/bulan maka akan mengalami kerugian pengeluaran biaya angkutan sebesar Rp 

4.747.500,00/bulan. 
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Tabel 6.1  Komposisi manfaat, biaya, netral menurut stakeholder(Pengusaha/Pedagang) 

No Pihak Manfaat Biaya Tetap Total 

3 Pengusaha Formal/Informal FR Value FR Value FR Value FR Value 

  Penerimaan berjualan setiap hari  13,33% Rp500.000,00  45% Rp629.629,00  42% Rp775.000,00  100% Rp1.904.629,00  

  

Jarak tempuh perjalanan dari rumah ke lokasi berjualan 

(km) 0 0 100% 2,52 0% 0 100% Rp2,52  

  Waktu tempuh dari rumah ke lokasi berjualan (menit) 6,67% 20 87% 17,69 7% 41 100% Rp78,69  

  Modal berjualan/siklus dagang 0 0 52% Rp2.950.000,00  48% Rp2.537.000,00  100% Rp5.487.000,00  

  

Pengeluaran biaya angkutan untuk usaha pengadaan 

barang dagangan 5% Rp5.000,00  38% Rp2.304,35  57% Rp7.516,67  100% Rp14.821,02  
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Mengacu pada hasil pengolahan data rata-rata antara yang masuk terminal dan tidak masuk 

terminal pada supir angkutan yang dapat di nilai dengan rupiah, dapat diilustrasikan deskripsi 

berikut: 

Ilustrasi: diasumsikan ada 250 pengusaha/pedagang formal maupun informal,tiap bulan 

diperoleh gambaran berikut: 

Tabel 6.2 Value dalam rupiah Pengusaha/Pedagang formal maupun informal 

 

No Indikator Value 

1 Penerimaan penjualan/hari menurun Rp   108.159.996.672,00 

2 Jarak / route perjalanan yang paling sering digunakan ke 

lokasi berjualan dari rumah tempat tinggal meningkat 

Rp    1.257.984,00  

3 Waktu tempuh dari rumah ke lokasi berjualan Rp     6.988.800,00  

 

4 Omzet/modal penjualan per siklus berdagang menurun Rp     736.320.000.000,00 

5 Pengeluaran biaya angkutan untuk usaha pengadaan 

barang jualan 

Rp     315.993.600,00  

 

 Total kerugian Rp     844.155.756.288,00 

 

 

Mengacu  hasil pengolahan data rata-rata  kebijakan retribusi terminal antara yang tidak 

masuk terminal dan masuk terminal pada masing-masing indikator per pihak yang dapat 

dinilai dengan rupiah, dapat diperoleh Total kerugian semua pihak per bulan mencapai 

Rp844.077.107.328,00 dan untuk  per tahun mencapai : Rp10.128.925.287.936,00 

Jika dilihat dari keseluruhan   manfaat biaya dalam tabel (tabel 2) Dampak Manfaat Biaya –

kebijakan retribusi terminal antara yang masuk dan tidak masuk terminal diatas nampak 

sebaran komposisi antara manfaat – biaya - netral  dari posisi sebagian pihak terkait masuk 

dan tidak masuk terminal atas dasar sampel cenderung dominan pada sisi biaya (dampak 

negatif) dibanding manfaat (dampak positif). 

 Dari sisi manfaat (dampak positif ) menunjukkan relative rendah meliputi :  

Sebagian kecil (5%) penumpang yang terdiri dari pelajar, pegawai, ibu rumah tangga 

dan petani mengalami penghematan pengeluaran ongkos transport yang paling sering dialami 

perhari menuju ke tujuan masing-masing rata-rata sebesar Rp 10.000   
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Sebagian kecil (3%) supir angkutan menikmati penghematan pengeluaran 

bensin/BBM untuk menuju ke tujuan rata-rata sebesar 20 liter. 

Sedangkan sebagian kecil (13%) pengusaha formal/informal mengalami peningkatan 

penerimaan rata-rata sebesar Rp 500.000,-/hari;(7%) pengusaha formal/informal mengalami 

penurunan waktu tempuh yang paling sering dialami menuju lokasi berjualan rata-rata 

sebesar 20 menit;(5%) pengusaha formal/informal mengalami penurunan pengeluaran biaya 

angkutan saat menuju lokasi berjualan rata-rata sebesar Rp 5000,- 

 Dari sisi biaya (dampak negatif) menunjukkan relative tinggi meliputi : 

Sebagian besar penumpang (100%)mengalami penambahan lama waktu perjalanan 

yang di alami perhari saat menuju ke lokasi berjualan rata-rata sebesar 15 menit;(100%) 

penumpang mengalami penambahan waktu tunggu kendaraan untuk menuju ke tujuaannya 

masing rata-rata meningkat sebesar 14 menit;(25)% penumpang mengalami penambahan 

ongkos transport untuk menuju ke tujuan sebesar Rp 2000. 

Sebagian besar(80%) supir angkutan mengalami penambahan jarak tempuh perjalanan 

sebesar 20,773 Km/PP; (52%) supir angkutan mengalami penambahan waktu tunggu 

penumpang (dari menunggu sampai berangkat) paling lama sebesar 30 menit;(82%) supir 

angkutan mengalami penambahan waktu tunggu penumpang paling cepat sebesar 13,70 

menit;(3%) supir angkutan mengalami penambahan pengeluaran BBM sebesar 20 liter.  

Sebagian besar (45%) pengusaha formal/informal mengalami penurunan penerimaan 

penjualan/hari rata-rata sebesar Rp 629.629,00;(100%) mengalami penambahan jarak tempuh 

dari rumah menuju ke lokasi berjualan sebesar 2,52 Km;(87%) pengusaha mengalami 

penambahan waktu tempuh menuju ke lokasi berjualan sebesar 17,69 menit;(52%) pengusaha 

mengalami penurunan modal berjualan per siklus dagang sebesar Rp 2.950.000,00;(38%) 

pengusaha mengalami penambahan ongkos transport ketika menuju ke lokasi berjualan 

sebesar Rp 2304,00 

 Dari sisi  netral  (tidak ada dampak) menunjukkan relative tinggi  nampak pada  

Hampir seluruhnya (70%) penumpang mengalami pengeluaran ongkos transportasi 

untuk sampai ketujuan rata2 sama/hari sebesar Rp 5.000,00  

Sebagian kecil (20%) supir angkutan tidak mengalami perubahan jarak tempuh 

perjalanan agar sampai ketujuan yaitu 100 Km;(48%) supir angkutan desa maupun angkutan 

kota memerlukan waktu tunggu penumpang paling lama rata-rata tidak berubah yaitu 42 

menit;(18%) supir memerlukan waktu tunggu penumpang paling cepat rata-rata tidak berubah 
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yaitu 27 menit;(93%) supir angkutan tidak mengubah pengeluaran BBM yaitu rata-rata 

sebesar 60 liter.  

Sebagian kecil (42%) pengusaha formal/informal tidak mengalami perubahan 

penerimaan/hari Rp 775.000,00;(7%) pengusaha formal/informal rata-rata memerlukan waktu 

tempuh 41 menit tiap menuju ke lokasi berjualan;(48%) pengusaha formal/informal  

mengeluarkan modal Rp 2.537.000,00 untuk pengadaan barang dagangan/siklus 

dagang;(57%) pengusaha formal/informal mengeluarkan biaya angkutan/ongkos transport Rp 

7.516,67 ketika menuju ke lokasi berjualan. 

 

Uji Hypotesis  

Uji Hypotesis 1  

Ho : penerimaan retibusi terminal sebelum perpanjangan perda =  sesudah perpanjangan 

perda 

Ha : penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda ≠ sesudah perpanjangan 

perda 

Berdasarkan hasil pengujian atas hypotesa diatas, diperoleh nilai t hitung adalah -1,534 

dengan P-value 0,139 (Lampiran 1) karena P-value 0,139 > 0,05 maka Ho di terima artinya : 

penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda dan sesudah perpanjangan perda 

setiap tahun adalah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi terminal 

sebelum dan sesudah perpanjangan perda tidak mengalami peningkatan yang signifikan.  

Penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda nomer 19 tahun 2006 diperoleh 

data penerimaan retribusi terminal tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 (24 bulan) dan data 

penerimaan retribusi terminal sesudah perpanjangan perda nomer 19 tahun 2006 diperoleh 

data tahun 2007 sampai dengan tahun 2008(24 bulan). Selanjutnya dari data tersebut diolah 

dan dibandingkan antara penerimaan retribusi terminal sebelum dan sesudah perpanjangan 

perda nomor 19 tahun 2006 sehingga diperoleh gambaran penerimaan retribusi terminal 

mengalami peningkatan atau penurunan. 
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Tabel 7 Penerimaan Retribusi Terminal Sebelum perpanjangan dan Sesudah perpanjangan 

Perda 

Penerimaan Pemda Sebelum 

perpanjangan Perda 

(2005-2006) 

Sesudah 

perpanjangan 

Perda 

(2007-2008) 

Perbedaan 

(+)manfaat 

(-)biaya 

(0)tetap 

Retribusi Terminal  Rp 115.938.100,- Rp 136.787.000,- Rp 20.848.900 

    

Sumber : Data Primer,diolah(2012) 

Mengacu pada tabel diatas bahwa penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda 

dan sesudah perpanjangan perda tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu hanya 

sebesar Rp 20.848.900,- . 

 

Uji Hypotesis 2  

Ho : proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung Perda sama untuk setiap pihak 

terkait 

Ha : proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung Perda tidak sama untuk setiap 

pihak terkait 

Berdasarkan pengujian atas hypotesis diatas (Lampiran 2) P-value 0,408 > 0,05 maka Ho 

diterima artinya proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung perda sama untuk 

setiap pihak terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi pendapat yang tidak setuju dan 

yang setuju Perda nomor 19 tahun 2006 tentang retribusi terminal kabupaten Sumba Timur 

dari pihak penumpang, sopir angkutan umum, pengusaha  sama; yaitu lebih besar yang tidak 

setuju Perda nomor 19 tahun 2006 tentang retribusi terminal kabupaten Sumba Timur, 

sehingga  Perda nomor 19 tahun 2006 kurang dipatuhi ketika diterapkan. 
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Analisis Trend Penerimaan Retribusi Terminal Pemerintah Daerah  Kabupaten Sumba 

Timur 

Mengacu pada data penerimaan retribusi terminal pemerintah daerah Kabupaten Sumba 

Timur sebelum perpanjangan dan sesudah perpanjangan perda nomor 19 tahun 2006 

berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi belum 

mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur.   

Penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda diperoleh data dari tahun 2005-

2006 sedangkan penerimaan retribusi terminal sesudah perpanjangan perda diperoleh data 

dari tahun 2007-juni 2011. Selain itu,dampak bagi pemerintah daerah atas diberlakukannya 

kebijakan retribusi terminal yaitu penerimaan retribusi terminal tidak mengalami peningkatan 

yang siginifikan setiap bulan dikarenakan masih banyak angkutan umum tidak berminat 

masuk terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang sehingga lahan 

parkir dalam terminal yang telah disediakan menjadi kosong dan penerimaan retribusi 

terminal juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan.  

 

Selanjutnya akan dianalisis trend penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda 

dan sesudah perpanjang perda. 
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Mengacu pada grafik trend penerimaan retribusi terminal dari tahun 2005-juni 2011 bahwa 

penerimaan retribusi terminal mengalami penurunan setiap tahun baik sebelum perpanjangan 

perda maupun sesudah perpanjangan perda. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan 

retribusi terminal belum mencapai target penerimaan retribusi terminal pemerintah daerah 

Kabupaten Sumba Timur. 

Selain itu dari data penerimaan retribusi terminal diperoleh data penerimaan retribusi 

terminal pernah mengalami titik 0 penerimaan retribusi terminal artinya bahwa pada bulan 

tersebut tidak ada pemasukan retribusi terminal hal ini mengakibatkan penerimaan retribusi 

terminal tidak signifikan.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Mengacu pada persoalan penelitian yang dirumuskan di bab 1 maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerimaan retribusi terminal sebelum perpanjangan perda dan sesudah perpanjangan 

perda setiap tahun adalah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi 

terminal tidak mengalami peningkatan yang signifikan antara sebelum perpanjangan 

perda dan sesudah perpanjangan perda. 

2. Kebijakan retribusi terminal mengakibatkan biaya yang ditanggung responden lebih 

besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dan hasil dari 

kebijakan tersebut adalah kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi 

penumpang, supir angkutan dan pengusaha/pedagang formal/informal karena 36% 

dari 180 responden tidak setuju dengan kebijakan retribusi terminal yang mewajibkan 

angkutan masuk terminal.. 

3. Trend penerimaan retribusi terminal dari tahun 2005-juni 2011 tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan atau menurun setiap tahun baik sebelum dan sesudah 

perpanjangan perda. 

4. Proporsi antara yang mendukung dan tidak mendukung perda sama untuk setiap pihak 

terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi pendapat yang tidak setuju dan yang 

setuju Perda no 19 tahun 2006 tentang retribusi terminal kabupaten Sumba Timur dari 

pihak penumpang,sopir angkutan umum, pengusaha  sama; yaitu lebih besar yang 

tidak setuju Perda nomor 19 tahun 2006 tentang retribusi terminal kabupaten Sumba 

Timur, sehingga  Perda nomor 19 tahun 2006 kurang dipatuhi ketika diterapkan. 
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Implikasi Kebijakan/Saran 

Untuk memperoleh dukungan penuh pihak sasaran implementasi Perda No 19 Tahun 2006  

tentang Retribusi  Terminal  Kabupaten Sumba  Timur perlu ada upaya meminimalkan 

kerugian yang mereka tanggung dengan cara sebagai berikut: 

a. Mempersingkat waktu perjalanan penumpang pengusaha maupun non pengusaha 

pengguna kendaraan umum yang masuk terminal minimal sama dengan waktu 

perjalanan kendaraan umum yang tidak masuk terminal  

b. Meminimalkan/menghapus/menyamakan tambahan biaya perjalanan pengguna 

kendaraan umum yang masuk terminal dengan biaya perjalanan pengguna kendaraan 

umum yang tidak masuk terminal  

c. Meminimalkan/menghapus/menyamakan tambahan jarak tempuh perjalanan 

pengguna kendaraan umum yang masuk terminal dengan biaya perjalanan pengguna 

kendaraan umum yang tidak masuk terminal. 

d. Perda nomor 19 tahun 2006 tentang retribusi terminal pasal 25  perlu ditinjau kembali 

dan perlu dikonsultasikan ke publik dengan mempertimbangkan dampak biaya yang 

ditanggung para stakeholders.  

e. Membuat peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang mewajibkan 

angkutan masuk terminal atau melintasi jalan satu arah yang menghubungkan jalan 

dengan terminal.  
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Lampiran 1 

Uji Hypotesis Penerimaan Retribusi Terminal Sebelum perpanjangan perda dan 

Sesudah perpanjangan Perda 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
sebelum 4830754,1667 24 1313634,07749 268144,43322 

sesudah 5699458,3333 24 2549534,26658 520421,50290 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 24 ,079 ,715 

 

 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-
tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

sebelum 
- 
sesudah 

-868704,16667 2774614,00221 566365,71155 -2040320,90615 302912,57281 -1,534 23 ,139 
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Lampiran 2  

Uji Proporsi Setiap Stakeholder Yang Setuju Dan Tidak Setuju Atas Kebijakan 

Retribusi Terminal 

 

metode 
penggajian 

 

stakeholder 
Total Baris  

Penumpang sopir pengusaha   
 

TS 

39 35 42   116 fo 

38,67 38,67 38,67   116,00 fe 

0,003 0,348 0,287   0,638 2

S 

21 25 18   64 fo 

21,33 21,33 21,33   64,00 fe 

0,005 0,630 0,521   1,156 2

Total Kolom 

60 60 60   180 fo 

60,00 60,00 60,00   180,00 fe 

0,008 0,978 0,808   1,794 2

 
derajat kebebasan = 

2 
 

    

(x
2       =  1,794      <      5,991   =  

x
2    

Tabel) 

 

frekuensi 

Perda no 
19 th 2006 

ttg 
retribusi 
terminal 

Stakeholder perda no 19 th 2006 ttg retribusi 
terminal 

Total Baris 

Penumpang Sopir pengusaha 
 

fo 
TS 39 35 42 116 

S 21 25 18 64 

Total Kolom 60 60 60 180 

fe TS 38,67 38,67 38,67 116,00 

  S 21,33 21,33 21,33 64,00 

Total Kolom 60,00 60,00 60,00 180,00 

  
P(X > 

2
=p- value =  0,408 

   

 

p- value = 0,408 > 0,05 maka Ho diterima 
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Lampiran 3 

Data Sekunder Penerimaan Retribusi Terminal 

Data Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Sumba Timur/bulan 

Januari 2005 – Juni 2011 

Tahun Bulan penerimaan 

 

 

 

 

 

2005 

Januari  4.464.500 

Februari 4.715.000 

Maret 2.322.500 

April 5.321.000 

Mei  5.558.500 

Juni 2.120.000 

Juli 4.784.000 

Agustus 6.522.000 

September 4.335.500 

Oktober 4.524.000 

November 2.679.000 

Desember 4.499.000 

 

 

 

 

 

 

2006 

Januari  3.610.000 

Februari 4.690.000 

Maret 4.298.000 

April 6.378.000 

Mei 5.053.000 

Juni 6.237.000 

Juli 6.151.000 

Agustus 4.728.500 

September 3.708.000 

Oktober 6.012.000 

November 6.290.000 

Desember  6.937.000 
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2007 

Januari  3.952.500 

Februari 5.561.500 

Maret 8.531.000 

April 5.975.000 

Mei  6.453.000 

Juni 7.282.000 

Juli 8.236.000 

Agustus 7.056.000 

September 6.514.000 

Oktober 7.007.000 

November 0 

Desember 2.475.000 

 

 

 

 

 

2008 

Januari  5.977.000 

Februari 6.341.000 

Maret 4.459.000 

April 4.422.000 

Mei  6.616.000 

Juni 6.379.000 

Juli 5.972.000 

Agustus 4.246.000 

September 3.479.000 

Oktober 12.399.000 

November 6.642.000 

Desember 812.000 

 

 

 

 

 

2009 

Januari  523.000 

Februari 4.951.000 

Maret 5.648.000 

April 4.774.000 

Mei  2.526.000 

Juni 1.900.000 
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Juli 7.147.000 

Agustus 5.412.000 

September 1.583.000 

Oktober 6.807.000 

November 0 

Desember 1.813.000 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Januari  5.089.000 

Februari 3.426.000 

Maret 4.293.000 

April 5.798.000 

Mei  7.206.000 

Juni 11.010.000 

Juli 0 

Agustus 0 

September 3.744.000 

Oktober 6.811.000 

November 8.542.000 

Desember 4.894.000 

 

 

 

2011 

Januari  5.196.000 

Februari 4.498.000 

Maret 6.580.000 

April 18.346.000 

Mei  6.115.000 

Juni 6.883.000 

Juli - 
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Lampiran 4 

Kuesioner 

BAG II 

Kwesioner Pengusaha / Pedagang formal /informal (60) 

 

Status penumpang      : 1. Pedagang  2.Pengusaha Industri 3.  Pengusaha Jasa  

Tujuan perjalanan      : 1 Pengadaan barang dagangan / bahan baku  2. Tempat usaha   

                                      

Jalur trayek                 : 1). Kampung Baru  2). Lambanapu  3) Wangga  4)  Mauliru 

 

1. Jenis Angkutan paling sering digunakan untuk pengadaan barang dagangan:  

1.Angkutan umum  tdk jemput & jemput  2. Angkutan umum & Ojek   3. Kendaraan pribadi   

2. Alamat rumah tinggal  ke tempat Pasar Inpres  : Dari arah 

     1). Lambanapu  2).Kamalaputi     3). Mauliru  4). Kampung Baru   5). Mboka    6). Kawangu  7). Km5  

     8). Km 6     9). Radamata  

3. Alamat tempat usaha: Ke arah 

     1.  Pasar inpres Matawai     2. Pasar km4/Kambajawa       

Pertanyaan : 

1. Apakah bapak/ibu,saudara/i pernah naik angkutan umum yang masuk terminal atau angkutan yang 
tidak masuk terminal dalam rangka pengadaan barang dagangan bapak/ibu,saudara/i dan  

1.Ya    2.Tidak; kalau ya lanjutkan mengisi pertanyaan berikut  

2. Apakah juga bapak/ibu, saudara/i pernah/kadang-kadang menggunakan kendaraan umum dan 
kadang-kadang non angkutan umum tidak masuk terminal sendiri dan ojek ?  

1.Ya    2.Tidak ; kalau Ya ya lanjutkan mengisi pertanyaan berikut 

 

 

              Angkutan umum Non angkutan umum  

No 

Indicator 

manfaat/biaya 

sosial 

Masuk terminal 
Tidak masuk 

terminal 
Ojek Kendaraan pribadi 

1 penerimaan 

penjualan per hari 

1.Rp 500,000 

2.Rp 1,000,000 

3.Rp 2,000,000 

1.Rp 500,000 

2.Rp 1,000,000 

3.Rp 2,000,000 

1.Rp 200,000 

2.Rp 500,000 

3. Rp 1,000,000- 

    Rp 2,000,000 

1. Rp 500,000 

2. Rp 1,000.000 

3. Rp 2,000,000 

2 Jarak / route 

perjalanan yang 

1.  2,5 km 

2.  5 km     

1. 2  km 

2. 4  km 

1. 1 km 

2. 2 km 

1. 1 km 

2. 2  km 
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paling sering 

digunakan ke lokasi 

berjualan dari 

rumah tempat 

tinggal 

3. 15 km 3. 10 km 3. 5 km 

4. 10 km 

3. 5 km 

4. 10 km 

3 Waktu tempuh dari 

rumah ke lokasi 

berjualan 

1. 40 menit 

2. 60 menit 

3. 80 menit 

4. 120 menit 

1. 30 menit 

2. 60 menit 

3. 80 menit 

1. 10 menit 

2. 20 menit 

3. 30 menit 

1. 10 menit 

2. 20 menit 

3. 30 menit 

4 Omzet/modal 

penjualan per siklus 

berdagang 

1.Rp 1,000,000 –  

   Rp 2,000,000 

2.Rp 4,000,000 – 

   Rp 5,000,000 

3.Rp 6,000,000  - 

   Rp 8,000,000 

1.Rp 1,000,000 –  

   Rp 2,000,000 

2.Rp 4,000,000 – 

   Rp 5,000,000 

3.Rp 6,000,000  - 

   Rp 8,000,000 

1.Rp 1,000,000 –  

   Rp 2,000,000 

2.Rp 4,000,000 – 

   Rp 5,000,000 

3.Rp 6,000,000  - 

   Rp 8,000,000 

1.Rp 1,000,000 –  

   Rp 2,000,000 

2.Rp 4,000,000 – 

   Rp 5,000,000 

3.Rp 6,000,000  - 

   Rp 8,000,000 

5 Rata2 pengeluaran 

biaya angkutan 

untuk usaha 

pengadaan barang 

jualan 

1.Rp 5000 

2.Rp 10.000 

 

1. Rp 4000 

2. Rp 3000 

3. Rp 10,000 

1. Rp 5000 
2. Rp 10000 

 

1. Rp4500* 
2. Rp 9000* 

 

*biaya BBM 

6 Mendukung 

angkutan umum 

masuk terminal 

1.setuju 2. tidak setuju   
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BAGIAN IV 

Kwesioner  Supir Angkutan Umum(60) 

 

Status supir angkutan                        : 1). Supir angkutan pedesaan 2). Supir angkutan dalam kota 

 

Tujuan perjalanan angkudes  : 1). Wula waijelu  2). Lewa  3). Melolo  4).Tabundung  5).Haharu               
 

Tujuan perjalanan angkutan dalam kota  : 1). Sekolah 2).  pasar   

 

Jalur trayek angkutan kota : 1) Kampung Baru   2) Wangga  3) Kambaniru  4) Waingapu  5) Hambapraing  

                                              6) Kambaniru 

 

Pertanyaan :  

1. Apakah bapak,saudara/i pernah mengendarai  angkutan umum  yang kadang masuk terminal & 

kadang tidak masuk terminal dalam  mencari dan mengantar penumpang: 1. Ya       2. Tidak 

2. Kalau Ya, lanjutkan dengan mengisi pertanyaan berikut: 

 

 

No 
Indikator 

manfaat/biaya 

sosial 

Masuk terminal Tidak masuk terminal 

1 Jarak tempuh 

perjalanan / PP  

1. 80 km 

2. 100 km 

3. 112 km 

4. 115 km  

5. 200 km 

1. 60 km 

2. 100 km 

3. 112 km 

4. 120 km 

5. 200 km 

2 Alasan 

masuk/tidak 

masuk terminal  

1. Menunggu 

penumpang yg 

berbelanja/berjualan 

di pasar 

2. Pesanan penumpang 

belum penuh 

sehingga masih cari 

penumpang 

 

1. Tidak ada penumpang 

didalam terminal 

2. Menghindari retribusi 

terminal 

3. Rute tidak melewati 

terminal 

4. Tidak ada kewajiban yang 

meningkat harus masuk 

ke dalam terminal 

5. Karena pesanan jemput 

penumpang sudah penuh 

 

3 Waktu tunggu 

penumpang 

paling lama / PP 

(berapa menit) 

1. 30 menit 

2. 60 menit  

 

1. 30 menit 

2. 60 menit 

 

4 Waktu tunggu 

penumpang 

paling cepat / 

PP 

1. 30 menit 

2. 40 menit 

3. 60 menit 

1. 20 menit 

2. 30 menit 

3. 60 menit 

5 Pengeluaran 

untuk BBM  / 

PP 

1. 30 liter 

2. 60 liter 

3. 80 liter  

4. 120 liter 

1. 30 liter 

2. 60 liter  

3. 80 liter  

4. 120 liter 

6 Mana yang 

paling rutin di 

lakukan 

 

1.  2.  

7 Prioritas alasan 

paling rutin itu 

apa? 

1. mencari penumpang 

2. membayar retribusi 

terminal 

 

1.memburu waktu sampai di tempat 

tujuan. 

2. menghindari petugas terminal 

 

 

8 Mendukung 1.setuju 2.tidak setuju 
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Kwesioner Penumpang Angkutan Umum (diambil 60) 

Status penumpang      : 1). Pelajar 2). Pegawai  3).Ibu rumah tangga 4).Petani  

Tujuan perjalanan  : 1) Sekolah 2).Kantor  3).Tempat belanja 4).pulang kampung  

Jalur trayek : 1). Kampung baru  2). Km 3  3).km 2  4). Wangga 5). Kambaniru 6).Haharu 

7).Mangili 8).Melolo 

Pertanyaan : Pelajar, Pegawai , IRT  

1. Apakah bapak/ibu,saudara/i pernah / kadang2 naik angkutan umum yang masuk terminal 

, kadang2  angkutan yang tidak masuk terminal ketika menuju ke tempat tujuan 

perjalanan ;  

1.Ya    2.Tidak; kalau ya lanjutkan mengisi pertanyaan berikut  

2.  Apakah  bapak/ibu, saudara/i pernah/ kadang2 menggunakan angkutan umum , kadang2  

non angkutan umum (kendaraan sendiri dan ojek) ?  

1.Ya    2.Tidak; kalau ya lanjutkan mengisi pertanyaan berikut : 

  Angkutan umum Non Angkutan umum 

N

o 

Indikator manfaat/biaya 

sosial 

 Masuk 

terminal 

 Tidak masuk 

terminal 

Ojek Kendaraan 

pribadi 

1 Rata-2 Waktu perjalanan ke 

tujuan (paling sering 

dialami / hari )  

1. 25 menit   

2. 45 menit 

3. 360 menit 

 

1. 30 menit 

2. 240 menit 

3. 360 menit 

  

 

1. 4 menit  

2. 20 menit 

3. 120 menit 

4. 360 menit 

1.3 menit 

2.10 menit 

3.120 menit 

4. 240 menit  

2 Waktu tunggu (dari 

menunggu kendaraan tiba – 

berangkat)  kendaraan 

umum (paling sering 

dialami / hari ) 

1. 30 menit 

2. 60 menit  

 

1.20 menit 

2.40 menit 

 

1. 10 menit 

2. 20 menit  

 

1.5 menit* 

2.10 menit* 

 

*waktu tunggu 

kendaraan di 

rumah sampai 

berangkat ke 

tujuan 

3 Ongkos transport yang di 

keluarkan dari rumah ke 

tempat tujuan (PP) (paling 

sering dialami / hari 

1. Rp 

1000/hari 

2. Rp 

2000/hari 

3. Rp 

4000/hari 

4. Rp10.000/

hari 

 

1.Rp 2000/hari 

2.Rp 4000/hari 

3.Rp 10.000/hari 

4.Rp 20.000/hari 

 

1. Rp 5000 

2. Rp 10.000 

 

1.Rp 4500* 

2.Rp 9000* 

3.Rp 20,000* 

 

*biaya 

pengeluaran 

untuk 

bensin/BBM 

4 Angkutan yang paling rutin 

digunakan (lingkari di 

kolom yang sesuai) 

1 2 3 4 

5 Prioritas alasan pilihan 

angkutan paling rutin 

1. Cepat 

2. Mudah 

3. Murah 

4. Aman 

1. Cepat 

2. Mudah 

3. Murah 

4. Aman  

1. Cepat 

2. Mudah 

3. Murah 

4. Aman 

1. Cepat 

2. Mudah 

3. Murah 

4. Aman  

6 Apakah prioritas yang 1. Sesuai 1. Sesuai 1. Sesuai 1. Sesuai 
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Lampiran 5 : Ruang Lingkup Penelitian-Terminal Kota Waingapu-Kabupaten Sumba Timur 
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51 
 

Angkutan Umum Tidak Parkir Didalam Terminal  
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Lokasi Berjualan Pedagang/Pengusaha Formal maupun Informal  
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Lampiran 6 

Hasil wawancara pendahuluan 22 Juli 2012 

Informan Pendahuluan Pertanyaan Jawab 

Kabid sarana dan prasarana 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sumba Timur 

1. Berapa banyak 

terminal yang ada di 

kota Waingapu? 

Terminal di waingapu ada 3 

macam 

a. Terminal kawangu 

disebut sebagai 

terminal tipe C 

b. Terminal matawai 

tipe C 

c. Terminal kambajawa 

tipe B 

 2. Upaya apa saja yang 

dilakukan untuk 

mengawal kepatuhan 

wajib retribusi? 

Menggiring kendaraan 

masuk ke terminal tetapi 

masih banyak angkutan 

umum tidak patuh terhadap 

aturan yang telah dibuat. 

Selain itu, kerjasama dengan 

polisi setiap 2 bulan sekali 

agar menggiring angkutan 

masuk terminal.  

 3. Apa hambatan yang 

dihadapi dalam upaya 

meningkatkan 

retribusi terminal dan 

bagaimana 

mengatasinya? 

a. Banyak kendaraan 

baik angkutan 

kota,angkutan 

pedesaan malas 

masuk terminal. 

b. Jaman sekarang 

banyak angkutan 

menaikkan dan 

menurunkan orang 

atau barang bukan di 

terminal tetapi 

langsung ke rumah 
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penumpang.istilahnya 

antar jemput ke 

rumah penumpang 

tersebut sehingga 

terminal sama sekali 

tidak 

digunakan,padahal 

penggunaan terminal 

sudah diarur didalam 

perda no 19 tahun 

2006 tentang retribusi 

terminal.  

 4. Bagaimana dampak 

kebijakan retribusi 

terminal terhadap 

pendapatan asli 

daerah? 

Berdasarkan data penerimaan 

retribusi terminal, retribusi 

terminal berfluktuatif setiap 

tahun artinya bahwa 

penerimaan retribusi terminal 

belum mencapai target yang 

telah ditentukan oleh 

pemerintah daerah.  
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Lampiran 7  

Hasil Kuesioner 

MASUK TERMINAL TIDAK MASUK TERMINAL SELISIH 

q1 q2 q3 q4 q5 q1 q2 q3 q4 q5 q1 q2 q3 

ra
ta

2
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 p
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 d
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45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 40 2.000,00 

35 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 2.000,00  mudah sesuai 5 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 40 2.000,00  cepat sesuai 15 

-

10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 2.000,00  mudah sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 mudah tidak sesuai 30 40 2.000,00  mudah tidak sesuai 15 

-

10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 
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45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

45 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 15 10 2.000,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 4.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 mudah sesuai 30 20 2.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 mudah sesuai 30 20 2.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 mudah sesuai 30 20 2.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 2.000,00  cepat sesuai 15 20 2.000,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 mudah sesuai 30 40 4.000,00  mudah sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 mudah sesuai 30 40 4.000,00  mudah sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 mudah sesuai 30 40 4.000,00  mudah sesuai 15 20 0,00 

35 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 4.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 4.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 mudah sesuai 30 20 4.000,00  mudah sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 4.000,00 cepat sesuai 30 20 4.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 
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45 60 4.000,00 cepat sesuai 30 40 4.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 mudah sesuai 30 40 4.000,00  mudah sesuai 15 20 0,00 

45 60 4.000,00 mudah sesuai 30 40 4.000,00  mudah sesuai 15 20 0,00 

35 30 2.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

35 30 2.000,00 cepat sesuai 30 20 2.000,00  cepat sesuai 5 10 0,00 

45 60 10.000,00 aman sesuai 30 40 20.000,00  aman sesuai 15 20 -10.000,00 

45 60 10.000,00 aman sesuai 30 40 20.000,00  aman sesuai 15 20 -10.000,00 

45 60 10.000,00 aman sesuai 30 40 20.000,00  aman sesuai 15 20 -10.000,00 

360 30 10.000,00 mudah sesuai 240 20 10.000,00  mudah sesuai 120 10 0,00 

360 30 10.000,00 mudah sesuai 240 20 10.000,00  mudah sesuai 120 10 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 

45 60 10.000,00 cepat sesuai 30 40 10.000,00  cepat sesuai 15 20 0,00 
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Supir Angkutan (Angkutan Desa dan Angkutan Kota) 

MASUK TERMINAL TIDAK MASUK TERMINAL   SELISIH 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 
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200 pesanan penumpang belum penuh 60 60 120 membayar retribusi terminal 200 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 120 memburu waktu sampai di tempat tujuan 0 30 40 0 tidak masuk  setuju 

115 menunggu penumpang di pasar 30 60 120 membayar retribusi terminal 100 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu sampai di tempat tujuan 15 0 40 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 30 30 120 membayar retribusi terminal 100 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu sampai di tempat tujuan 12 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 30 30 80 mencari penumpang 120 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 60 memburu waktu sampai di tempat tujuan 80 0 10 20 

masuk 

terminal setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 30 30 80 mencari penumpang 120 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 60 memburu waktu sampai di tempat tujuan 80 0 10 20 

masuk 

terminal setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 30 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 

masuk 

terminal 

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 30 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 

masuk 

terminal 

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 30 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 

masuk 

terminal 

tidak 

setuju 

115 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 100 tidak ada penumpang di terminal 60 20 80 memburu waktu  15 0 10 

-

20 tidak masuk  setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 30 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 80 memburu waktu  15 0 10 

-

20 

masuk 

terminal setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 40 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 20 0 

masuk 

terminal setuju 

115 menunggu penumpang di pasar 60 40 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

115 menunggu penumpang di pasar 60 40 60 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 60 40 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 60 20 60 memburu waktu  15 0 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 
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80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 60 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 60 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 60 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 60 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 60 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 40 30 membayar retribusi term 200 rute tidak melewati terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 20 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 60 40 80 mencari penumpang 200 rute tidak melewati terminal 30 20 80 memburu waktu  0 30 20 0 

masuk 

terminal setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 60 40 80 mencari penumpang 200 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 80 memburu waktu  0 30 20 0 

masuk 

terminal setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 60 30 80 mencari penumpang 200 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 80 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 60 30 80 mencari penumpang 200 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 80 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

200 pesanan penumpang belum penuh 60 30 80 mencari penumpang 100 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 80 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 30 30 60 membayar retribusi term 100 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 30 30 60 membayar retribusi term 100 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 30 30 60 membayar retribusi term 100 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 30 30 60 membayar retribusi term 100 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 

masuk 

terminal setuju 

115 pesanan penumpang belum penuh 30 30 60 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang didalam terminal 30 20 60 memburu waktu  15 0 10 0 

masuk 

terminal setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 30 30 30 membayar retribusi term 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 30 30 30 membayar retribusi term 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 30 memburu waktu  20 0 0 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 30 30 30 membayar retribusi term 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 30 memburu waktu  20 0 0 0 tidak masuk  setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 30 30 30 membayar retribusi term 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 30 memburu waktu  20 0 0 0 tidak masuk  setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 30 30 30 membayar retribusi term 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 30 memburu waktu  20 0 0 0 tidak masuk  setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 

masuk 

terminal setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 

masuk 

terminal setuju 
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80 menunggu penumpang di pasar 60 30 60 mencari penumpang 60 pesanan jemput penumpang sudah penuh 30 30 60 memburu waktu  20 30 0 0 

masuk 

terminal setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 pesanan penumpang belum penuh 60 30 30 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 30 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 112 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

112 menunggu penumpang di pasar 60 30 120 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 120 memburu waktu  0 30 10 0 

masuk 

terminal setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi term 60 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 

80 menunggu penumpang di pasar 30 30 30 membayar retribusi terminal 91,7 tidak ada penumpang di terminal 30 20 30 memburu waktu  20 0 10 0 tidak masuk  

tidak 

setuju 
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Pengusaha/Pedagang Formal/Informal 

MASUK TERMINAL TIDAK MASUK TERMINAL SELISIH 
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500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  2 30 1.500.000,00  4.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  0,00  1.000,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  2 30 1.500.000,00  4.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  0,00  1.000,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  2 30 1.500.000,00  4.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  0,00  1.000,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  4.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  1.000,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  4.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  1.000,00  

500.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 7.000.000,00  3.000,00  0,00  1,00  30,00  (2.500.000,00) 2.000,00  

500.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 7.000.000,00  3.000,00  0,00  1,00  30,00  (2.500.000,00) 2.000,00  

500.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 7.000.000,00  3.000,00  0,00  1,00  30,00  (2.500.000,00) 2.000,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 30 1.500.000,00  3.000,00  0,00  0,50  10,00  0,00  2.000,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 30 1.500.000,00  3.000,00  0,00  0,50  10,00  0,00  2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  2.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  (1.000.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  2.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  (1.000.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  2.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  (1.000.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  2.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  (1.000.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  0,00  5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  0,00  5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  0,00  5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  0,00  5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

1.000.000,00  15 60 1.500.000,00  5.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  3.000,00  0,00  5,00  30,00  (3.000.000,00) 2.000,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  4 30 1.500.000,00  5.000,00  0,00  1,00  10,00  0,00  5.000,00  
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500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  4 30 1.500.000,00  5.000,00  0,00  1,00  10,00  0,00  5.000,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  4 30 1.500.000,00  5.000,00  0,00  1,00  10,00  0,00  5.000,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  4 30 1.500.000,00  5.000,00  0,00  1,00  10,00  0,00  5.000,00  

1.000.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  1,00  30,00  0,00  0,00  

1.000.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  1,00  30,00  0,00  0,00  

1.000.000,00  5 60 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  4 30 4.500.000,00  5.000,00  500.000,00  1,00  30,00  0,00  0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 60 1.500.000,00  5.000,00  0,00  0,50  (20,00) 0,00  0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  0,50  (20,00) 0,00  (5.000,00) 

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  0,50  (20,00) 0,00  (5.000,00) 

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  5.000,00  500.000,00  2 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  0,50  (20,00) 0,00  (5.000,00) 

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  4 30 1.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 1,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  2 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  2 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  2 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  2 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  2,5 40 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  2 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 0,50  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  15 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  500.000,00  5,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  15 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  500.000,00  5,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  15 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  500.000,00  5,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  15 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  500.000,00  5,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  15 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  500.000,00  5,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 0,00  
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500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  1.000.000,00  10 30 4.500.000,00  10.000,00  (500.000,00) 5,00  30,00  (3.000.000,00) 0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  5,00  0,00  0,00  0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  5,00  0,00  0,00  0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  5,00  0,00  0,00  0,00  

500.000,00  15 60 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  10 60 1.500.000,00  10.000,00  0,00  5,00  0,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  2 30 1.500.000,00  10.000,00  0,00  3,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  2 30 1.500.000,00  10.000,00  0,00  3,00  10,00  0,00  0,00  

500.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  500.000,00  2 30 1.500.000,00  10.000,00  0,00  3,00  10,00  0,00  0,00  

1.000.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  2.000.000,00  4 30 4.500.000,00  10.000,00  (1.000.000,00) 1,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  2.000.000,00  4 30 4.500.000,00  10.000,00  (1.000.000,00) 1,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  

1.000.000,00  5 40 1.500.000,00  10.000,00  2.000.000,00  4 30 4.500.000,00  10.000,00  (1.000.000,00) 1,00  10,00  (3.000.000,00) 0,00  
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