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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang yang merupakan salah satu pasar desa yang ada di Kecamatan Turen. 

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.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, karena penelitian ini 

hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja tanpa melihat adanya hubungan atau 

perbandingan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengelolaan retribusi 

pasar pada Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen dan efektivitas 

pengelolaannya dilihat dari realisasi dan target penerimaan.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data kualitatif yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar 

belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, 
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rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat 

diperoleh secara lisan maupun tulisan.  

b. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-

angka yang dapat dihitung yang berupa laporan hasil pemungutan 

retribusi, daftar target penerimaan retribusi dan lain-lain.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer yang terdiri dari: 

1) Alur dan prosedur pemungutan dan penerimaan retribusi pasar 

2) Hasil pengelolaan retribusipasar 

3) Keluhan-keluhan pedagang mengenai pemungutan retribusi pasar 

b. Data sekunder yang terdiri dari: 

1) Struktur organisasi perusahaan 

2) Data target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil 

3) Data realisasi penerimaan retribusi pasar  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pemungutan dan 

penerimaan retribusi pasar, hasil dari pengelolaan retribusi pasar, dan 

keluhan-keluhan pedagang mengenai pemungutan retribusi pasar. 

Kegiatan wawancara dilakukan pada bagian pemungut retribusi, bagian 

administrasi, dan kepala pasar.  
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2. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang struktur 

organisasi perusahaan, target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil dan realisasi penerimaan retribusi pasar. Data-data 

tersebut diperoleh dengan cara menyalin data dari bagian administrasi dan 

kepala pasar.  

 

E. Teknik Analisis Data  

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis 

data yang diperoleh yaitu: 

1. Menganalisis pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru dengan cara: 

a. Menganalisis aspek administrasi yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsi proses administrasi yang meliputi proses ijin pemakaian 

tempat, proses pemungutan, proses pembukuan. 

b. Menganalisis aspek pemanfaatan hasil yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsi mekanisme pemanfaatan hasil retribusi pasar. Dimana 

mekanisme pemanfaatan hasil ini dimulai dari proses pemungutan 

hingga hasil dari pengelolaan retribusi pasar yang diperoleh. 

2. Menilai efektivitas pengelolaan retribusi Pasar Waringin Baru dengan 

cara: 

a. Menghitung rasio efektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pasar dalam 

merealisasi pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil pasar. 
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Rasio efektivitas dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas =
    

    
         

Dimana: RPRP : Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 

   TPRP : Target Penerimaan Retribusi Pasar 

Kepala Pasar Waringin Baru menyatakan bahwa hasil perhitungan 

rasio efektivitas dapat dikatakan efektif apabila mencapai hasil 75% 

dari target yang telah ditentukan. 

b. Menganalisis potensi penerimaan retribusi Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen. Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui 

komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. 

Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran), tarif 

yang dipungut, dan periode pemungutan.  

Potensi retribusi pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen 

dihitung berdasarkan potensi pasar tahun 2009-2013 dengan rumus: 

Potensi pasar = [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x 

TR)] x 360 

Dimana: JPT : Jumlah Pedagang Toko 

   JPK : Jumlah Pedagang Kios 

   JPE : Jumlah Pedagang Eceran 

   JPKL : Jumlah Pedagang Kaki Lima 

   TR : Tarif Retribusi 

 

 


