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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini, akan kami ketengahkan beberapa simpulan berdasarkan

hasil penelitian dan analisis data tentang: “Analisis Efektivitas Tingkat

Retribusi terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II

Kabupaten Pati”, sebagai berikut:

1. Efektivitas tingkat retribusi di TPI Juwana Unit II menurut peneliti

berjalan lancar, hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur

dalam pembayaran retribusi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah (Perda), penentuan retribusi itu dulunya 5% yang yang dibagi

menjadi dua antara lain yaitu 2,15% diberikan kepada bakul dan yang

2,85% diberikan kepada nelayan yang melelangkan ikan di TPI Juwana

Kabupaten Pati.

2. Efektivitas pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten

Pati juga berjalan dengan baik. Pelelangan ikan juga memiliki peran tidak

langsung dalam proses pendataan hasil tangkapan yang didaratkan di

pelabuhan perikanan. Proses pelelangan akan membantu dalam pendataan

hasil tangkapan yang masuk ke pelabuhan perikanan. Efektifitas

pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II kabupaten Pati hingga

tahun 2016 mengalami kenaikan yang sigifikan.

3. Kendala dalam efektivitas tingkat retribusi terhadap pendapatan

pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati, adalah : 1) Nelayan

dan pedagang yang masih enggan melakukan pembayaran retribusi. 2)

Masih maraknya kasus pencurian ikan di TPI Juwana Unit II Pati.

Keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola

TPI. 3) Pegawai TPI belum  menjalankan tupoksinya dengan efektif, dan

4) Manajeman pelelangan ikan yang belum efektif. Solusi dalam kendala

tersebut antara lain : 1) Agar nelayan dan pedagang melakukan

pembayaran retribusi secara maksimal. 2) Pihak TPI harus memberikan
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keamanan 24 jam agar pencurian ikan bisa teratasi. 3) Pengelola TPI harus

cros cek ulang tentang tupoksi dan pelelangan ikan yang meraka buat.

Sehingga pihak nelayan dan pihak TPI sama-sama untung. Dan 4)

Manajeman pelelangan ikan harus di atur ulang.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan berdasarkan penelitian

yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi

bahan masukan antara lain:

1. Dalam menerapkan efektivitas tingkat retribusi dan pendapatan pelelangan

ikan di TPI Juwana Unit II, kepala TPI harus lebih variatif, inovatif dalam

meningkatkan kualitas hasil.

2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam efektivitas tingkat retribusi dan

pendapatan pelelangan ikan.

3. Selain itu diharapkan dapat memberi solusi dalam dalam hal retribusi dan

pelelangan sehingga pelaksanaan berjalan dengan maksimal.

C. Kata Penutup

Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang optimal telah

penulis curahkan, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis, skripsi

ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, penulis

mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang konstruktif dari

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak

yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran dan do’a. Penulis

berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.


