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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, 

maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas 

penelitian yang sejenis. 

Rini (2012) meneliti tentang efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk 

meningkatkan layanan publik di Pasar Besar Kota Pasuruan. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian adalah analisis efektivitas. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa tingkat efektivitas dari pengelolaan retribusi pasar di Pasar 

Besar Kota Pasuruan menunjukkan hasil yang efektif dengan rata-rata per tahun 

2,34%. Sedangkan pada dampak penghasilan retribusi pasar terhadap layanan 

publik di Pasar Besar Kota Pasuruan terjadi peningkatan jumlah retribusi pasar 

dan dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan raya, keamanan, 

dan penerangan jalan. Jadi pemerintah memberikan fasilitas atau sarana dan 

prasarana yang baik bagi masyarakat yang menggunakan.  

Jannah (2013) meneliti tentang efektivitas pengelolaan retribusi pasar di 

Pasar Besar Kota Malang. Teknik analisis yang digunakan yaitu menghitung rasio 

efektivitas dengan menggunakan perbandingan realisasi penerimaan rupiah dan 

target penerimaan rupiah. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan retribusi pasar di Pasar Besar Kota Malang dapat dikatakan efektif, 

pengelolaan yang meliputi aspek administrasi dapat dikatan cukup efektif, 
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sedangkan aspek pemanfaatan hasil masih belum optimal bagi pengguna jasa di 

Pasar Besar Kota Malang.  

Prasetyo (2013) menelititentangpengelolaan retribusi pasar Karangketug 

Kota Pasuruan tahun 2011. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data 

yang digunakan primer dan sekunder. Dari hasil pembahasan dalam penelitian 

diketahui secara garis besar mekanisme pengelolaan retribusi pasar Karangketug 

Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Kota Pasuruan no. 9 tahun 2011 mengacu pada 

UU RI no. 28 tahun 2009. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti tentang efektivitas pengelolaan retribusi pasar dengan cara 

memperhitungkan rasio efektivitas, analisis aspek administrasi, serta analisis 

aspek pemanfaatan hasilnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan peneliti juga 

menggunakan analisis potensi pasar. Peneliti mencoba melakukan penelitian pada 

pasar desa yaitu Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen. 

Alasan peneliti memilih pasar desa tersebut sebagai objek penelitian karena pasar 

desa ini tergolong pasar  potensialyang ada di Kecamatan Turen dan satu-satunya 

pasar di Kecamatan Turen yang melakukan kegiatan operasionalnya hampir 17 

jam.  

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu tidak menganalisismengenai potensi penerimaan retribusidan 
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hanya memperhitungkan rasio efektivitasnya. Sedangkan penelitian sekarang 

selain memperhitungkan rasio efektivitas juga menganalisis potensi penerimaan 

retribusi.  

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Efektivitas 

a. Definisi Efektivitas 

Efektivitas menurut Siagian dalam Siswadi(2012:86) memberikan 

defenisi sebagai berikut: „‟Efektivitas adalah pemanfaatan sumber 

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa 

kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya”. 

Mardiasmo (2002:105) mengatakan efektivitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan publik, kata anggaran disini merupakan sumber dari dana 

masyarakat (public money) yang dimana diharapkan menghasilkan 

output yang maksimal atau berdaya guna.  

Menurut Miller dalam Tangkilasan (2005:138) efektivitas 

dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai 

tujuannya. Efektifitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi 



10 
 

terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, 

sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian 

suatu tujuan. 

Sedangkan menurut Gitosudarmo dan Mulyono dalam Makmur 

(2008:126) efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan 

hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan 

lingkungannya yang lebih luas. Efektivitas organisasi juga adalah 

apakah suatu organisasi itu mampu bertahan dan hidup terus dalam 

lingkungannya sehingga kelangsungan hidup organisasi yang 

bersangkutan merupakan ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang 

mengenai efektivitas organisasi. 

Devas CN dalam Raga (2011:45) kinerja administrasi penerimaan 

daerah ada tiga yaitu upaya pajak, efektivitas, dan efisiensi. Definisi 

efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi 

dan potensi hasil retribusi, dengan anggapan semua wajib retribusi 

membayar retribusi masing-masing, dan membayar seluruh retribusi 

terhutang masing-masing.  

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

yang bersumber dari masyarakat dalam jumlah tertentu dengan 

penggunaan anggaran dan harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan publik dimana mengukur hubungan antara hasil pungutan 

retribusi dan potensi hasil retribusi.  
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Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada 

sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Efektivitas sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan dan 

efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Oleh karena itu, 

dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, akan dilihat sejauh mana 

atau seberapa besar kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi, 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan 

organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dari kegagalan maupun 

keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahan-

perubahan yang terjadi.  

Pendapat Gibson dalam Siswadi (2012:90) untuk mengukur tingkat 

efektivitas yaitu:  

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk 

memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan 

lingkungan.  

2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output 

dengan input.  

3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat 

dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  

4. Keunggulan adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-

benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.  
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5. Pengembangan adalah mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan 

masyarakat.  

Efektivitas menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan 

dalam bentuk menggali, dan merealisir pungutan sumber pendapatan 

daerah berdasarkan potensi yang ada melalui tiga pendekatan yaitu: (1) 

sisi penerimaan pemungutan, (2) sisi subjek pemungutan, (3) objek 

pemungutan. Sisi penerimaan pemungutan efektivitas menggambarkan 

prosentase kemampuan memungut terhadap potensi, sehingga 

efektivitas dapat diperoleh melalui perbandingan antara realisasi 

penerimaan dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar angka 

efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitas 

yaitu diatas 100%. Jadi angka efektivitas menunjukkan kemampuan 

memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat 

dicapai. 

b. Rasio Efektivitas  

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pasar dalam 

merealisasi pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil pasar. 

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio efektivitas = 
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2. Potensi 

Menurut Sunarto (2005) potensi adalah daya, kekuatan atau 

kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan 

yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan 

daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu: (1) berdasarkan fungsi 

penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.  

Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen 

yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. Komponen potensi 

pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang dipungut, dan 

periode pemungutan. Permasalah yang sering terjadi dalam menggali 

potensi pasar adalah kurang optimalnya penanganan di dalam pengolahan 

data guna mendapatkan potensi yang optimal. Di dalam perhitungan 

akurasi nilai potensi yang sesuai dengan kondisi lapangan sangat terkait 

dengan kelengkapan atau terjadinya variabel-variabel untuk menghitung 

potensi retribusi yang optimal. Untuk mendapatkan potensi yang maksimal 

dan realistis perlu diadakan pendataan, pemantauan lapanan, dan 

pengkajian yang cermat.  

Analisis potensi pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

              [(        )  (        )  (        )  (         )     ] 

Dimana : JPT = Jumlah Pedagang Toko 

   JPK = Jumlah Pedagang Kios 

   JPE = Jumlah Pedagang Emperan / Eceran  

   JPKL = Jumlah Pedagang Kaki Lima 
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   TR = Tarif Retribusi 

3. Retribusi 

Menurut Waluyo (2008:7) Retribusi adalah pungutan yang 

dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar 

retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas 

negara yang digunakannya. Pungutan ini juga diatur oleh undang-undang 

negara yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000yang merupakan 

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat 

yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat 

bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya 

secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. (naskah 

publikasi diakses tanggal 9 september 2014).  

 

4. Pasar dan Bentuk Pasar 

a. Pasar 

pasar adalah pertukaran yang mempertemukan para penjual dan 

pembeli suatu produk (product), faktor produksi (factor of production) 

untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung dalam 

waktu dan tempat tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pasar mempunyai fungsi pokok : (1) sebagai 
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interaksi antara penjual dan pembeli, (2) sebagai pusat informasi 

segala sesuatu yang terjadi di pasar dan sekitarnya, (3) bahkan sebagai 

tempat informasi perkembangan di daerah lain.  

b. Bentuk Pasar  

Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan 

menjadi dua yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar 

sempurna adalah pasar dimana harga ditentukan oleh mekanisme 

penawaran dan pemerintah. Penjual dan pembeli tidak dapat 

mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, yaitu :   

1. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga 

permintaan  

2. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan 

mekanisme pasar  

3. Barang yang dijual bersifat homogen  

Pasar dikatakan tidak sempurna apabila salah satu atau lebih syarat 

dari pasar sempurna tidak terpenuhi.  

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu : 

(1) pasar tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai 

adanya transaksi secara langsung. Bangunannya berupa kios-kios, los 

pasar, dan dasaran terbuka. Kondisi pasar ini umumnya agak kumuh 

dan tidak teratur. Pasar ini dikelola oleh Dinas Pasar dibawah Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya. Kebanyakan menjual 
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barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah,  

ikan, telur, daging, sayuran-sayuran, pakaian, barang elektronik, jasa, 

dan sebagainya. Jenis pasar ini masih banyak ditemukan di Indonesia 

dan letaknya dekat kawasan perumahan dan jalur jalan protokol.  

Sedangkan pasar modern, pembeli dan penjualan tidak berinteraksi 

secara langsung, dimana pembeli melihat label harga yang tercantum 

dalam barang, pelayanannya secara mandiri dilayani oleh pramuniaga. 

Produk yang dijual biasanya tahan lama, variatif jenisnya, dan  

berkualitas. Konsep bangunannya lebih modern, megah, dan teratur. 

Jenis pasar ini disebut swalayan, minimarket, dan  hypermarket. 

Menempati lokasi yang lebih strategis yaitu di pusat-pusat kota yang 

berada di wilayah Kabupaten / Kotamadya. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pasar tradisional atau 

pasar daerah adalah dengan kehadiran pasar modern. Perkembangan 

pasar modern yang tumbuh dengan pesat sangat berpengaruh negatif 

terhadap perkembangan pasar tradisional. Dimana konsumen dan 

pelanggan pasar tradisional dapat beralih ke pasar modern. Untuk 

menghadapi persaingan kehadiran pasar modern maka suatu keharusan 

pasar tradisional harus membenahi diri. Kedepan konsep pembangunan 

pasar tradisional harus lebih modern tanpa meninggalkan bentuk-

bentuk tradisional, penataan pedagang dan manajemen pengelolaan 

pasar harus dibenahi. 
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5. Retribusi pasar 

a. Pengertian Retribusi Pasar 

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 

jenis retribusi jasa umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama demgan 

retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

golongan.  

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang 

dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios,  counter 

/ los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar 

daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya 

yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter 

dari pasar tersebut. 

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Retribusi Pasar 

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa 

pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus 

disediakan untuk pedagang. 

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas 

penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh 

pemerintah kabupaten kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi 
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izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan 

retribusi tempat parkir.  

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 

jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar 

tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola 

pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak 

termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak 

swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah 

untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, 

telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.  

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
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5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 

pelaksanaannya. 

6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.  

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang 

pribadi dan badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek 

retribusi pasar meliputi: 

1) Penyediaan fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan 

pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

2) Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan 

barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar. 

3) Keramaian pasar. 

4) Biaya balik nama pemakai. 

b. Klasifikasi Retribusi Pasar  

Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart dalam Caroline (2005) 

adalah sebagai berikut:  

a) Menurut sifat prestasi Negara  

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai 

bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima 

prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan 

pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. 
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b) Menurut cara menentukan jumlah pungutan  

Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut  tergantung dari 

kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.  

c) Menurut cara pembayaran  

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai  jasa bukan 

kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto 

dalam Caroline (2005) adalah sebagai berikut :  

1) Subyek dan obyek retribusi  

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” 

yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya 

beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek 

retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam 

pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud 

adalah lokasi pasar,  lokasi kios, los, dan dasaran.  

2) Tarif retribusi  

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat  progresif. Dalam 

retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk 

berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam  

kategori strategi dan nonstartegi yang ditentukan oleh letak tempat,  

yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka 

serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.  
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3) Sistem pemungutan retribusi  

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari  prinsip-prinsip 

pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak / retribusi yang 

digunakan oleh Adam Smith (Soeparmoko, 1996) atau lebih 

dikenal dengan  smith‟s canons yaitu :  

1) Prinsip keadilan (equity)  

Yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan riil yang  diterima 

dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.  

2) Prinsip kepastian (certainty)  

Yaitu persyaratan administrasi / prinsip kepastian hukum, 

artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti  bagi 

pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, 

petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini 

akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam 

membuat laporan.  

3) Prinsip kelayakan (convenience)  

Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang 

tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya 

jangan terlalu menekan subjek penderita.  

4) Prinsip ekonomi (economy)  

Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam 

penarikan retribusi. 


