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Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan 
daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang 
ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya 
sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Asli 
Daerah terutama dari sektor Retribusi pasar di Daerah Kabupaten Jember, (2) Untuk 
mengetahui Peranan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat 
menunjang pembiayaan pembangunan daerah, (3) Untuk mengetahui seberapa jauh 
pelaksanaan Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Retribusi Pasar. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua alat analisis yang pertama yaitu Tehnik 
Analisis Prosentase, tehnik ini digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan 
retribusi pasar dan perkembangan pendapatan asli daerah, disamping itu juga untuk 
mengetahui seberapa besar kenaikan dan penurunan tiap-tiap tahun. 
kedua yaitu Tehnik Analisis Kontribusi, tehnik ini digunakan untuk mengetahui berapa 
besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar tiap-tiap tahunnya terhadap pendapatan 
asli daerah. 
Hasil penelitian dan pengamatan selama 6 (enam) tahun yaitu tahun anggaran 1999/2000-
2004/2005, dengan melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jember sebesar 
27,40% pertahun. Sedangkan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,91%. Selain itu dilihat dari perkembangan Penerimaan 
Retribusi Pasar sebesar 19,40% pertahun, dan perbandingan antara target dan realisasi 
Retribusi Pasar sebesar 108,337% pertahun. 
Dalam pembahasan penelitian ini ditemukan beberapa alasan, bahwa kontribusi 
sumbangan retribusi pasar relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 
kontribusinya selama enam tahun kedepan semakin menurun. 
Sehingga penulis memberikan beberapa saran bahwa masih perlu di adakan perbaikan-
perbaikan sarana dan prasarana serta menambah jumlah aparat pemungut dan tingkat 
pengawasan lapangan yang ketat. Kalau dilihat dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi 
perlu diadakan penyuluhan atau pertemuan dengan wajib retribusi, agar penerimaan 
retribusi pasar lebih meningkat.   


