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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berlakunya Undang-Undang No 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah membuktikan berlakunya proses desentralisasi di  Indonesia.  Proses  

desentralisasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud 

nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memberikan konsekuensi 

pemerintahan  daerah  harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. 

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian 

sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri 

sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut 

dapat berupa pajak atau retribusi. 

Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digali yaitu retribusi, 

yang tergolong dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 

perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan jasa retribusi yang ditujukan 

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Sedangkan retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa 

yang disediakan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleh sektor swasta. 

Retribusi jasa umum terdiri dari beberapa jenis retribusi salah satunya 

yaitu retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa 

umum yang cukup dimanfaatkan oleh masyarakat karena retribusi pasar cukup 



2 

 

berpotensi dilihat dari semakin banyaknya pasar. Seiring dengan banyaknya 

jumlah pasar bersamaan dengan semakin banyaknya pedagang. Dengan semakin 

bertambahnya pasar dan pedagang maka diharapkan penghasilan retribusi pasar 

juga meningkat.  

Retribusi pasar diharapkan mampu mempunyai potensi serta prospek yang 

cerah melihat keberadaan pasar yang cukup banyak. Realisasi penerimaan 

retribusi pasar yang mengalami peningkatan dan penurunan menunjukkan bahwa 

potensi retribusi pasar masih dapat dioptimalkan. Penerimaan retribusi pasar tidak 

lepas dari pemungut retribusi pasar itu sendiri. Dengan pemungutan retribusi 

pasar yang efektif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar, 

sehingga pengelolaannya juga dapat berjalan dengan efektif.  

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami 

hambatan baik dari internal maupun eksternal pasar. Hambatan ini menyebabkan 

tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar sesuai target yang 

ditentukan. Kecenderungan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar 

sesuai target dipengaruhi berbagai faktor diantaranya menurunnya kinerja SDM, 

keterlibatan banyak pihak dalam menentukan tarif retribusi, keterlibatan banyak 

pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, kurang memadai fasilitas dan 

infrastruktur yang tersedia, masih lemahnya pengawasan dan rendahnya 

kepatuhan para pedagang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.  

Peningkatan pengelolaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya 

perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pengelolaan. 

Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati 
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target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin 

besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang 

mempengaruhi realisasi retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target 

retribusinya. Peningkatan efektivitas menyangkut semua tahap administrasi 

penerimaan retribusi yang meliputi penentuan wajib retribusi, penetapan nilai 

kena retribusi, pemungutan retribusi, penegakan sistem retribusi, dan pembukuan 

penerimaan.  

Pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi 

pasar. Sesuai dengan sifatnya, maka retribusi pasar hanya dikenakan kepada 

mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan. Karena semakin banyak orang 

yang memanfaatkan jasa pelayanan maka penerimaan dari retribusi juga semakin 

meningkat. Hal ini dapat dlihat dari perkembangan ekonomi pasar tersebut, 

sehingga pedagang diduga mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas 

penerimaan retribusi pasar.  

Penetapan tarif mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan 

retribusi pasar. Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh 

terhadap penerimaan retribusi. Jika tarif retribusi pasar  yang dikenakan kepada 

masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat, sehingga 

penetapan tarif diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas 

penerimaan retribusi pasar.  

Petugas pemungut pasar juga mempunyai pengaruh terhadap efektivitas 

penerimaan retribusi pasar. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan 

(SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya 
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akan menaikkan jumlah penerimaan, sehingga petugas pemungut pasar diduga 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.  

Pengelolaan retribusi dapat berjalan dengan baik apabila faktor-faktor 

yang berhubungan dengan proses pemungutan retibusi juga berjalan dengan 

efektif. Apabila faktor-faktor seperti pedagang, penetapan tarif, dan petugas 

pemungut berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar, 

maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan retribusi 

pasar.  

Pasar Waringin Baru merupakan salah satu pasar desa yang ada di 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pasar Waringin Baru merupakan salah satu 

pasar desa yang berpotensi di Kec. Turen. Pasar ini melakukan kegiatan 

operasionalnya hampir 17 jam, serta mempunyai banyak potensi. Untuk 

mengoptimalkan pengelolaan retribusinya maka Pasar Waringin Baru Kec. Turen 

Kab. Malang harus memperhitungkan rasio efektivitas dan potensi pasar serta 

memperhatikan beberapa aspek seperti aspek administrasi dan aspek pemanfaatan 

hasil. Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut maka kegiatan operasional 

pasar akan berjalan dengan baik dan optimal.  

Dilihat dari kenerja pasar yang berjalan selama 17 jam dan cukup 

berpotensi, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aeberapa besar 

potensi yang dimiliki pasar. Selain itu juga bertujuan untuk untuk menilai 

efektivitas pengelolaan retribusinya dan menilai seberapa optimal penggalian 

potensi yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar.   
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih 

mendalam mengenai retribusi pasar dengan judul: “Efektivitas Pengelolaan 

Retribusi Pasar Pada Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

ditarik pokok permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang? 

2. Apakah pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang sudah efektif dilihat dari realisasi dan target penerimaan retribusi 

pasar? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian penulis membatasi permasalahan yang menjadi objek 

penulisan adalah Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dengan 

menggunakan data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2009-

2013. Selain itu penelitian ini terbatas pada retribusi stand pasar dan tidak 

mencakup semua retribusi yang dipungut oleh pihak pengelola pasar seperti 

retibusi kebersihan, dan keamanan, retribusi parkir dan lain-lain yang 

berhubungan dengan kinerja pasar.  

 

 



6 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang.  

2. Menilai efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen Kab. Malang dari realisasi dan target penerimaan retribusi pasar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Untuk mengukur kinerja kantor Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang dalam hal aspek administrasi dan aspek pemanfaatan hasil. 

b. Untuk mengukur efektivitas Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang dalam mencapai target penerimaan retribusi pasar yang telah 

ditetapkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan atau 

referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang efektivitas 

pengelolaan retribusi pasar. 

 

 

 


