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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab Malang 

Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang berdiri sejak jaman 

belanda tahun 1940an yang bertempat di jalan Roman RW 2 RT 1 Gedog 

Wetan dengan nama Pasar Waringin. Pemberian nama Pasar Waringin 

terjadi secara tidak sengaja karena adanya pohon beringin tua di area 

berdirinya pasar. Pada awal pembukaan pasar belum ada panitia 

kepengurusan pasar dan seluruh tanggung jawab pengelolaan pasar terjadi 

di bawah kepemimpinan Belanda.  

Kemudian pada tahun 1960an lokasi pasar bergeser ke arah Utara di 

jalan KejenRW 6 RT 1 dengan luas tanah 200m
2
dengan bangunan 

sebanyak 2 lantai. Lokasi ini lebih dekat dengan pohon beringin tua yang 

dijadikan dasar pemberian nama pasar. Lokasi ini cukup strategis karena 

berada di tengah pemukiman warga sekitar dan bersebelahan dengan jalan 

raya, sehingga cukup mudah untuk dijangkau. Sejak tahun 1960 ini lah 

kepengurusan pasar mulai dibentuk, tanggung jawab kepala pasar 

diberikan kepada Mbah Joyo yang dianggap sebagai orang tertua di Desa 

Gedog Wetan. Masakepemimpinan Mbah Joyo terjadi pada tahun 1960-

1971. Kemudian digantikan oleh Pak Suwito yang berjalan mulai tahun 

1971 hingga 2009.  
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Pada tahun 2009 terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Waringin 

Gedog Wetan, setelah peristiwa inilah terjadi perubahan nama dan 

kepengurusannya. Nama pasar yang semula Pasar Waringin digantikan 

dengan nama Pasar Waringin Baru karena segala bentuk bangunan dan 

kepengurusan pasar sudah diperbarui. Sejak tahun 2009 hingga saat ini 

tanggung jawab sebagai kepala pasar diberikan kepada Bapak Elly Sih 

Andreas, dengan jumlah karyawan sebanyak 26 orang dengan 1 orang 

sebagai staf administrasi.  

Pasar Waringin Baru Kec. Turen 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. Selain 

itu Pasar ini juga merupakan pasar sentral, banyak para pedagang dan 

pembeli yang datang tidak hanya dari area sekitar pasar saja tetapi juga 

dari desa-desa lain yang letaknya cukup jauh dari lokasi pasar. 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

a. Visi yang dimiliki oleh Pasar Waringin Baru Kec. Turen adalah 

terwujudnya pasar tradisional yang berwawasan budaya sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

b. Misi yang dimiliki oleh Pasar Waringin Baru Kec. Turen adalah 

sebagai berikut: 

1) Membangun dan menyediakan fasilitas tempat berjualan yang 

nyaman, aman, bersih, dan representatif bagi masyarakat 
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2) Meningkatkan produktifitas kerja dan profesionalisme sumber daya 

3) Menciptakan, menggali, dan mengefektifkan keberadaan potensi-

potensi pasar sehingga mampu memberikan peluang berusaha yang 

luas bagi masyarakat 

4) Meningkatkan kinerja pasar melalui pengelolaan pasar yang efektif 

dan efisien 

c. Tujuan yang dimiliki oleh Pasar Waringin Baru Gedog Wetan Kec. 

Turen adalah sebagai berikut: 

1) Memfasilitasi pedagang baik dari dalam maupun luar desa dengan 

tempat berjualan yang nyaman, aman, bersih, dan representatif 

2) Terwujudnya peningkatan produktifitas kerja dan taraf ekonomi 

masyarakat 

3) Terwujudnya pengelolaan pasar yang efektif dan efisien 

 

3. Struktur Organisasi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

Salah faktor yang sangat penting dalam perusahaan adalah 

menentukan struktur organisasi, hal ini tidak tergantung pada perusahaan 

besar maupun kecil dengan menentukan struktur organisasi yang tepat 

dalam arti sesuai dengan perusahaan serta aktivitas usahanya, dapat 

menumbuhkan semangat kerja yang tinggi. 

Struktur organisasi secara umum diartikan suatu kegiatan untuk 

menyusun pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan 

dengan mudah sesuai dengan tujuan. Di dalam struktur organisasi ini 
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menunjukkan suatu garis perintah dan hubungan antar bagian sehingga 

dapat dilihat bagian itu mempunyai tugas masing-masing. 

Dalam suatu organisasi, pastinya terdapat orang-orang yang 

bekerjasama untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, suatu perusahaan di dalam menjalankan 

aktivitas usahnya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan 

suatu struktur organisasi.  

Struktur organisasi selengkapnya pada Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen Kab. Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1: 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi 

Waringin Baru Gedog Wetan 
Kecamatan Turen 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  
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4. Job Description Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

Di dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan 

mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat 

besar pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan Job Describtian 

dari masing-masing pekerjaan. Dalam pembagian kerja ditetapkan 

sekaligus struktur orgnisasi, tugas, dan fungsi masing-masing unit dalam 

organisasi, serta wewenang masing-masing organisasi.  

Adapun tugas serta wewenang dari masing-masing unit yang 

terdapat dalam struktur organisasi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Pasar menpunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Mengadakan pengelolaan terhadap pasar, melakukan pengawasan 

pelaksanaan dalam pemungutan retribusi serta melaksanakan 

pengamanan, ketertiban, dan keberhasilan pasar. 

2) Menyusun rencana dan program pengadaan penetapan sarana dan 

prasarana pasar. 

3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan 

sarana dan prasarana pasar. 

4) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan 

sarana dan prasarana pasar. 

b. Bagian Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Melaksanakan urusan umum dan penyusunan program. 
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2) Melaksanakan urusan umum kepegawaian dan keuangan pasar. 

3) Melaksanakan dukungan administrasi semua urusan pasar. 

4) Melaksanakan pelaporan. 

c. Bagian Retribusi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Memproses dan melaksanakan pungutan retribusi serta 

penerimaan lainnya. 

2) Menyusun dan mempersiapkan administrasi retribusi. 

3) Menerima dan membukukan penerimaan retribusi. 

4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penyetoran hasil 

pungutan retribusi. 

d. Penjaga Toilet mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

berhubungan dengan kebersihan dan kenyamanan toilet untuk para 

pedagang dan pengunjung pasar.  

e. Bagian Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (Parkir) mempunyai 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan 

lingkungan pasar. 

2) Menyusun rencana program pengamanan dan kebersihan pasar. 

3) Menyusun pelaksanaan kegiatan pengamanan dan kebersihan 

pasar.  
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B. Penyajian Data 

1. Alur Pengelolaan Retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang: 

Gambar 4.2 

                               

                                                          

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 

1. Penganggaran 

Proses penganggaran dilakukan sebelum melakukan proses pemungutan 

retribusi, hal ini dilakukan untuk menentukan bagaimana proses pengelolaan 

retribusi akan dilakukan. Selain itu penganggaran juga digunakan untuk 

mempermudah dalam pengelolaan retribusi dan menentukan rencana 

kedepannya. Proses penganggaran di Pasar Waringin Baru Kec. Turen 

dilakukan oleh kepala pasar dan  bagian administrasi pasar.  

2. Pemungutan  

Adapun cara pemungutan yang dikakukan yaitu dengan mendatangi dan 

menagih langsung jumlah retribusi terutang kepada para pedagang. Waktu 

pemungutannya adalah perhari dan proses pemungutan retribusi dilakukan 

langsung oleh petugas pemungut retribusi yang berjumlah 2 orang. Dimana 
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dalam proses pemungutannya dibagi menjadi dua bagian dan tiga waktu 

pemungutan. Petugas pemungut 1 bertugas memungut retribusi pada pedagang 

toko dan kios, sedangkan pemungut 2 bertugas memungut pada pedagang 

eceran dan kaki lima. Waktu pemungutan dilakukan dalam 3 waktu sebagai 

berikut:  

1) Pemungutan dilakukan pada pukul 06.00 WIB, waktu ini 

diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan hanya pada pukul 02.00 

WIB – 06.00 WIB. 

2) Pemungutan dilakukan pada pukul 09.00 WIB, waktu ini 

diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan mulai pukul 02.00 WIB – 

11.00 WIB. 

3) Pemungutan dilakukan mulai pukul 19.00 WIB - selesai, waktu ini 

diperuntukan bagi pedagang yang berjualan mulai 16.00 WIB – 22.00 

WIB.  

Selama proses pemungutan setiap pedagang yang sudah membayar 

retribusi akan memperoleh karcis sebesar jumlah yang dibayarkan. Karcis ini 

digunakan sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pungutan dan 

pedagang telah membayar retribusi. Menurut bapak kepala pasar hasil 

pemungutan dapat dikatakan efektif apabila mencapai hasil minimal 75% dari 

target yang telah ditentukan. 

3. Pelaporan / Pencatatan 

Proses pelaporan / pencatatan dilakukan setelah proses pemungutan 

retribusi dan dilakukan pada hari yang sama juga. Petugas pemungut 
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melakukan pembukuan setelah melakukan pemungutan untuk diberikan 

kepada bagian administrasi untuk dilakukan pembukuan.  

Pembukuan retribusi  di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

dilakukan oleh bagian administrasi pasar yang bertugas untuk: 

1) Menerima atau mencatat bukti pungutan 

2) Mendistribusikan kepada petugas pungut lewat kepala pasar  

3) Menerima laporan realisasi pungutan dari petugas pungut kepada 

kepala pasar 

4) Membuat laporan setiap bulan kepada kepala pasar dan laporan 

tahunan pendapatan retribusi kepada kepala desa. Bagian administrasi 

tidak membuat laporan untuk dinas pendapatan karena pasar sudah 

tidak melakukan setoran pada dinas pendapatan sejak tahun 2009 

hingga sekarang. Sebelum tahun 2009 pengelola pasar membuat 

laporan tahunan untuk dinas pendapatandan membayar setoran 

retribusi sebesar 25% dari total pendapatan retribusi.  

4. Pengelolaan  

Semua hasil retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi dilapangan 

didistribusikan ke bagian administrasi untuk dihitung dicatat dan 

dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis retribusinya, antara lain retribusi 

MCK, retribusi kebersihan, retribusi pasar dan retribusi parkir khusus. 
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2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Waringin Baru 

Kec. Turen Kab. Malang 

Tabel 4.1 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 

Data target dan realisasi penerimaan retribusi Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen Kab. Malang di atas menunjukkan jumlah target dan realisasi 

penerimaan retribusi pasar dari jumlah stand pasar. Jumlah target penerimaan 

ditentukan oleh kepala pasar dan bagian administrasi, dan pada tahun 2009-

2012 jumlah yang ditentukan sama yaitu sebesar Rp 219.000.000,00 dan 

besar realisasi penerimaannya berbeda-beda. Pada tahun 2009-2010 hasil 

penerimaan retrubusi masih di bawah target yang ditentukan, sedangkan 

untuk tahun 2011-2012 hasil pungutan sudah melebihi target yang ditentukan. 

Sedangkan pada tahun 2013 target penerimaan dinaikkan oleh pihak 

pengelola pasar sebesar Rp 273.750.000,00 hal ini bersamaan dengan 

kenaikan tarif retribusi untuk setiap jenis pedagang.  

 

 

Tahun Target Realisasi

2009 219.000.000Rp               182.534.150Rp                 

2010 219.000.000Rp               184.555.000Rp                 

2011 219.000.000Rp               281.248.270Rp                 

2012 219.000.000Rp               311.663.550Rp                 

2013 273.750.000Rp               304.858.850Rp                 

Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2009-2013
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3. Data Jumlah Pedagang di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

dan Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis Pedagang 

 

Tabel 4.2  

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang di atas menunjukkan jumlah pedagang yang berjualan selama tahun 2009 

serta besar tarif yang dikenakan untuk setiap pedagang. Jenis pedagang pada Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dikategorikan dalam empat jenis 

pedagang, dan tarif retribusi untuk setiap pedagang juga dibedakan sesuai dengan 

jenis pedagangnya.   

 

Tabel 4.3 

  

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.000Rp               

Pedagang Kios 70 1.500Rp               

Pedagang Eceran 20 500Rp                  

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp               

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2009

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.000Rp               

Pedagang Kios 70 1.500Rp               

Pedagang Eceran 20 500Rp                  

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp               

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2010
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Data jumlah pedagang dan tarif retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang di atas menunjukkan jumlah pedagang yang berjualan selama tahun 2010 

serta besar tarif yang dikenakan untuk setiap pedagang. Jenis pedagang pada Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dikategorikan dalam empat jenis 

pedagang, dan tarif retribusi untuk setiap pedagang juga dibedakan sesuai dengan 

jenis pedagangnya.   

 

Tabel 4.4 

  

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang di atas menunjukkan jumlah pedagang yang berjualan selama tahun 2011 

serta besar tarif yang dikenakan untuk setiap pedagang. Jenis pedagang pada Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dikategorikan dalam empat jenis 

pedagang, dan tarif retribusi untuk setiap pedagang juga dibedakan sesuai dengan 

jenis pedagangnya.   

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.000Rp               

Pedagang Kios 70 1.500Rp               

Pedagang Eceran 20 500Rp                  

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp               

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2011
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Tabel 4.5 

  

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. 

Malang di atas menunjukkan jumlah pedagang yang berjualan selama tahun 2012 

serta besar tarif yang dikenakan untuk setiap pedagang. Jenis pedagang pada Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dikategorikan dalam empat jenis 

pedagang, dan tarif retribusi untuk setiap pedagang juga dibedakan sesuai dengan 

jenis pedagangnya.   

 

Tabel 4.6 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi Pasar Waringin Baru Kec. Turen 

Kab. Malang di atas menunjukkan jumlah pedagang yang berjualan selama 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.000Rp               

Pedagang Kios 70 1.500Rp               

Pedagang Eceran 20 500Rp                  

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp               

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2012

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.500Rp               

Pedagang Kios 70 2.000Rp               

Pedagang Eceran 20 1.000Rp               

Pedagang Kaki Lima 317 1.500Rp               

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2013
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tahun 2013 serta besar tarif yang dikenakan untuk setiap pedagang. Jenis 

pedagang pada Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang dikategorikan 

dalam empat jenis pedagang, dan tarif retribusi untuk setiap pedagang juga 

dibedakan sesuai dengan jenis pedagangnya. Untuk tarif retribusi pada tahun 

2013 berbeda dengan tarif retribusi pasar tahun-tahun sebelumnya yaitu 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 500 untuk setiap jenis pedagang.  

 

C. Analisis Data 

1. Menganalisis pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru: 

a. Menganalisis Aspek Administrasi 

Aspek administrasi penerimaan retribusi pasar merupakan rangkaian 

kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, 

dan berdayaguna. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan 

yang berasal dari penyediaan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat 

pengguna jasa pasar yaitu para pedagang. Guna memperlancar kegiatan 

administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang baik dalam segala hal yang 

mencakup kegiatan berhubungan dengan retribusi pasar. 

Adapun pelaksanaan administrasi di Pasar Waringin Baru Desa Gedog 

Wetan Kec. Turen adalah sebagai berikut: 

a. Pembelian stand dan Ijin pemakaian tempat dasaran atau tempat berjualan 

di pasar 

Pembelian stand atau tempat berjualan dapat dilakukan secara langsung 

pada pihak pengelola pasar. Dalam proses pembelian stand, pembeli dapat 
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melakukan pembelian secara kredit dengan cara diangsur selama 3 tahun 

terhitung sejak terjadinya perjanjian jual beli antara pihak pasar dan pihak 

pembeli. Dalam proses jual beli pembeli hanya perlu mengisi data diri, 

jumlah uang muka pembelian, dan besar angsuran tiap bulan. 

b. Proses pemungutan  

Proses pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh petugas pemungut 

retribusi yang berjumlah 2 orang. Dimana dalam proses pemungutannya 

dibagi menjadi dua bagian dan tiga waktu pemungutan. Petugas pemungut 

1 bertugas memungut retribusi pada pedagang toko dan kios, sedangkan 

pemungut 2 bertugas memungut pada pedagang eceran dan kaki lima. 

Waktu pemungutan dilakukan dalam 3 waktu sebagai berikut:  

4) Pemungutan dilakukan pada pukul 06.00 WIB, waktu ini 

diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan hanya pada pukul 02.00 

WIB – 06.00 WIB. 

5) Pungutan dilakukan pada pukul 09.00 WIB, waktu ini diperuntukkan 

bagi pedagang yang berjualan mulai pukul 02.00 WIB – 11.00 WIB. 

6) Pungutan dilakukan mulai pukul 19.00 WIB - selesai, waktu ini 

diperuntukan bagi pedagang yang berjualan mulai 16.00 WIB – 22.00 

WIB.  

Selama proses pemungutan setiap pedagang yang sudah membayar 

retribusi akan memperoleh karcis sebesar jumlah yang dibayarkan. Karcis 

ini digunakan sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pungutan dan 

pedagang telah membayar retribusi.  
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c. Proses pembukuan 

Pembukuan retribusi  di Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. 

Turen dilakukan oleh bagian administrasi pasar yang bertugas untuk: 

5) Menerima atau mencatat bukti pungutan 

6) Mendistribusikan kepada petugas pungut lewat kepala pasar  

7) Menerima laporan realisasi pungutan dari petugas pungut kepada 

kepala pasar 

8) Membuat laporan setiap bulan kepada kepala pasar dan laporan 

tahunan pendapatan retribusi kepada kepala desa. Bagian administrasi 

tidak membuat laporan untuk dinas pendapatan karena pasar sudah 

menjadi aset desa sepenuhnya dan hanya memberikan setoran sebesar 

25% dari jumlah penerimaan retribusi. Sebelum tahun 2009 pengelola 

pasar membuat laporan tahunan untuk dinas pendapatan dan 

membayar setoran retribusi sebesar 25% dari jumlah penerimaan 

retribusi.  

 

b. Menganalisis Aspek Pemanfaatan Hasil 

Mengenai pemanfaatan hasil dari pemungutan retribusi dibagi menjadi 2 

bagian yaitu 50% untuk pengelolaan pasar dan gaji karyawan, sedangkan 50% 

untuk setoran ke kantor desa untuk pengembangan dan pembangunan desa. 

Bagian yang diterima oleh pasar digunakan untukpengelolaan pasar seperti 

pemberian fasilitas untuk umum dan biaya peningkatan pelayanan pasar. 
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Fasilitas-fasilitas yang disediakan di Pasar Waringin Baru Kec Turen 

Kab. Malang untuk memenuhi kepentingan umum juga telah tersedia seperti 

MCK, tempat pembuangan sampah, fasilitas air, lstrik, dan telepon, musholla, 

dan lain-lain. Di Pasar Waringin Baru Kec Turen Kab. Malang layanan yang 

dapat diberikan dari hasil penerimaan retribusi digunakan untuk dua jenis 

layanan: 

a. Layanan fisik  

Layanan yang diberikan oleh pasar kepada objek retribusi berupa 

benda-benda yang terlihat wujudnya yang dapat dimanfaatkan secara 

langsung oleh objek retribusi. Menurut penelitian yang dilakukan, layanan 

fisik yang diberikan oleh pasar berupa fasilitas-fasilitas penunjang seperti 

MCK, tempat pembuangan sampah, alat pemadam kebakaran, musholla, 

pengadaan peralatan kebersihan, dan lain-lain sudah cukup baik. Namun 

perlu sedikit perbaikan untuk lahan parkir yang digunakan untuk penitipan 

kendaraan para pedagang dan pengunjung pasar.  

b. Layanan non fisik 

Layanan yang diberikan oleh pasar berupa layanan yang tidak 

berupa benda atau dengan kata lain layanan yang tidak berwujud. Layanan 

yang dimaksud disini adalah layanan keamanan bagi para pedagang dan 

pengunjung pasar. Menurut para pedagang yang berjualan di Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang layanan keamanan di pasar 

berangsur-angsur baik karena petugas keamanan selalu berusaha 

mempebaiki kinerjanya.  
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2. Menilai efektivitas pengelolaan retribusi Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen Kab. Malang: 

a. Menghitung Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas =
    

    
        

 

1) Rasio Efektivitas Tahun 2009 

Rasio efektivitas =
         

         
        

    =83,35% 

2) Rasio Efektivitas Tahun 2010 

Rasio efektivitas =
         

         
        

    =84,27% 

3) Rasio Efektivitas Tahun 2011 

Rasio efektivitas =
         

         
        

    =128,42% 

4) Rasio Efektivitas Tahun 2012 

Rasio efektivitas =
         

         
        

    =142,31% 
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5) Rasio Efektivitas Tahun 2013 

Rasio efektivitas =
         

         
        

 = 111,36% 

 

1. Tingkat Efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar Waringin Baru Kec. 

Turen Kab. Malang Tahun 2009-2013 

Tabel 4.7 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk hasil perhitungan 

tingkat efektivitas yaitu dengan cara membandingkan antara target dan realisasi 

retribusi pasar sudah memperoleh hasil yang menujukkan tingkat efektivitas. 

Untuk hasil rasio efektivitas pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan hasil yang 

cukup efektif karena masih di bawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2011-2013 

hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil yang efektif dan bahkan 

melebihi angka 100%.   

Tahun Target Realisasi Rasio Efektivitas  (%)  

2009 219.000.000Rp         182.534.150Rp          83,35

2010 219.000.000Rp         184.555.000Rp          84,27

2011 219.000.000Rp         281.248.270Rp          128,42

2012 219.000.000Rp         311.663.550Rp          142,31

2013 273.750.000Rp         304.858.850Rp          111,36

Tingkat Efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2009-2013
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2. Rata-rata Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Waringin 

Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen Tahun 2009-2013 

Tabel 4.8 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data rata-rata tingkat efektivitas penerimaan retribusi Pasar Waringin Baru di 

atas diperoleh dari hasil perhitungan rasio efektivitas dibagi dengan periode 

perhitungan. Hasil rata-rata penerimaan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan retribusi pasar sudah efektif dan mendapatkan hasil yang melebihi 

angka efektivitas.  

 

3. Prosentase Kenaikan Target Retribusi Pasar Tahun 2009-2013 

Tabel 4.9 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 

Tahun Rasio Efektivitas (%) Rata-Rata Tingkat Efektivitas %  

2009 83,35

2010 84,27

2011 128,42

2012 142,31

2013 111,36

Total 549,72

Rata-Rata Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2009-2013

109,94

Tahun Target Kenaikan Target Prosentase

2009 219.000.000Rp    -Rp                       0%

2010 219.000.000Rp    -Rp                       0%

2011 219.000.000Rp    -Rp                       0%

2012 219.000.000Rp    -Rp                       0%

2013 273.750.000Rp    54.750.000Rp      25%

Prosentase Kenaikan Target Retribusi Tahun 2009-2013
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Data prosentase kenaikan target retribusi pasar Waringin Baru Kec. Turen 

Kab. Malang diatas menunjukkan bahwa kenaikan target penerimaan baru terjadi 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 25%. Kenaikan target disini terjadi karena target 

pada tahun-tahun sebelumnya sudah terpenuhi dan mendapatkan selisih lebih 

yang cukup besar dengan realisasinya.  

 

b. Menganalisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar  

1. Analisis Potensi Pasar Tahun 2009-2012 

Tabel 4.10 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi di atas menggambarkan jumlah 

pedagang pada tahun 2009-2012 beserta tarif yang dikenakan. Jumlah pedagang 

dan tarif retribusi pada tahun 2009-2012 tidak mengalami perubahan, hal ini 

terjadi karena pihak pengelola pasar tidak melakukan pendataan pedagang setiap 

tahunnya sehingga jumlah pedagang pada tahun 2009-2012 tidak mengalami 

perubahan. Data diatas digunakan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi 

pasar yang seharusnya dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi.  

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.000Rp                    

Pedagang Kios 70 1.500Rp                    

Pedagang Eceran 20 500Rp                       

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp                    

Data  Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2009-2012
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a. Analisis Potensi Pasar Tahun 2009 

Potensi Pasar (retribusi pagi) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(40 x 2.000) + (70 x 1.500) + (20 x 500) + (317 x 1000)] x 360 

= [80.000 + 105.000 + 10.000 + 317.000] x 360 

= 184.320.000 

 

 

Tabel 4.11 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2009 saat pagi hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada pagi hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 40 2.000Rp         80.000Rp                     28.800.000Rp                    

Pedagang Kios 70 1.500Rp         105.000Rp                   37.800.000Rp                    

Pedagang Eceran 20 500Rp            10.000Rp                     3.600.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp         317.000Rp                   114.120.000Rp                  

512.000Rp                   184.320.000Rp                  

Data  Potensi Retribusi Pasar Pagi Hari Tahun 2009

Jumlah
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Potensi retribusi pasar (retribusi sore) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(20 x 2.000) + (35 x 1.500) + (10 x 500) + (150 x 1000)] x 360 

= [40.000 + 52.500 + 5000 + 150.000] x 360 

= 89.100.000 

 

Tabel 4.12 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2009 saat sore hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada sore hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 20 2.000Rp         40.000Rp                     14.400.000Rp                    

Pedagang Kios 35 1.500Rp         52.500Rp                     18.900.000Rp                    

Pedagang Eceran 10 500Rp            5.000Rp                       1.800.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 150 1.000Rp         150.000Rp                   54.000.000Rp                    

247.500Rp                   89.100.000Rp                    

Data  Potensi Retribusi Pasar Sore Hari Tahun 2009

Jumlah
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b. Analisis Potensi Pasar Tahun 2010 

Potensi Pasar (retribusi pagi) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(40 x 2.000) + (70 x 1.500) + (20 x 500) + (317 x 1000)] x 360 

= [80.000 + 105.000 + 10.000 + 317.000] x 360 

= 184.320.000 

 

Tabel 4.13 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2010 saat pagi hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada pagi hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 40 2.000Rp         80.000Rp                     28.800.000Rp                    

Pedagang Kios 70 1.500Rp         105.000Rp                   37.800.000Rp                    

Pedagang Eceran 20 500Rp            10.000Rp                     3.600.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp         317.000Rp                   114.120.000Rp                  

512.000Rp                   184.320.000Rp                  

Data  Potensi Retribusi Pasar Pagi Hari Tahun 2010

Jumlah
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Potensi retribusi pasar (retribusi sore) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(20 x 2.000) + (35 x 1.500) + (10 x 500) + (150 x 1000)] x 360 

= [40.000 + 52.500 + 5000 + 150.000] x 360 

= 89.100.000 

 

Tabel 4.14 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2010 saat sore hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada sore hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 20 2.000Rp         40.000Rp                     14.400.000Rp                    

Pedagang Kios 35 1.500Rp         52.500Rp                     18.900.000Rp                    

Pedagang Eceran 10 500Rp            5.000Rp                       1.800.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 150 1.000Rp         150.000Rp                   54.000.000Rp                    

247.500Rp                   89.100.000Rp                    

Data  Potensi Retribusi Pasar Sore Hari Tahun 2010

Jumlah
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c. Analisis Potensi Pasar Tahun 2011 

Potensi Pasar (retribusi pagi) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(40 x 2.000) + (70 x 1.500) + (20 x 500) + (317 x 1000)] x 360 

= [80.000 + 105.000 + 10.000 + 317.000] x 360 

= 184.320.000 

 

Tabel 4.15 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2011 saat pagi hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada pagi hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 40 2.000Rp         80.000Rp                     28.800.000Rp                    

Pedagang Kios 70 1.500Rp         105.000Rp                   37.800.000Rp                    

Pedagang Eceran 20 500Rp            10.000Rp                     3.600.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp         317.000Rp                   114.120.000Rp                  

512.000Rp                   184.320.000Rp                  Jumlah

Data  Potensi Retribusi Pasar Pagi Hari Tahun 2011
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Potensi retribusi pasar (retribusi sore) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(20 x 2.000) + (35 x 1.500) + (10 x 500) + (150 x 1000)] x 360 

= [40.000 + 52.500 + 5000 + 150.000] x 360 

= 89.100.000 

 

Tabel 4.16 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2011 saat sore hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada sore hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 20 2.000Rp         40.000Rp                     14.400.000Rp                    

Pedagang Kios 35 1.500Rp         52.500Rp                     18.900.000Rp                    

Pedagang Eceran 10 500Rp            5.000Rp                       1.800.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 150 1.000Rp         150.000Rp                   54.000.000Rp                    

247.500Rp                   89.100.000Rp                    

Data  Potensi Retribusi Pasar Sore Hari Tahun 2011

Jumlah
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d. Analisis Potensi Pasar Tahun 2012 

Potensi Pasar (retribusi pagi) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(40 x 2.000) + (70 x 1.500) + (20 x 500) + (317 x 1000)] x 360 

= [80.000 + 105.000 + 10.000 + 317.000] x 360 

= 184.320.000 

 

Tabel 4.17 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2012 saat pagi hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada pagi hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 40 2.000Rp         80.000Rp                     28.800.000Rp                    

Pedagang Kios 70 1.500Rp         105.000Rp                   37.800.000Rp                    

Pedagang Eceran 20 500Rp            10.000Rp                     3.600.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 317 1.000Rp         317.000Rp                   114.120.000Rp                  

512.000Rp                   184.320.000Rp                  

Data  Potensi Retribusi Pasar Pagi Hari Tahun 2012

Jumlah
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Potensi retribusi pasar (retribusi sore) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(20 x 2.000) + (35 x 1.500) + (10 x 500) + (150 x 1000)] x 360 

= [40.000 + 52.500 + 5000 + 150.000] x 360 

= 89.100.000 

 

Tabel 4.18 

 

Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2012 saat sore hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada sore hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 20 2.000Rp         40.000Rp                     14.400.000Rp                    

Pedagang Kios 35 1.500Rp         52.500Rp                     18.900.000Rp                    

Pedagang Eceran 10 500Rp            5.000Rp                       1.800.000Rp                      

Pedagang Kaki Lima 150 1.000Rp         150.000Rp                   54.000.000Rp                    

247.500Rp                   89.100.000Rp                    

Data  Potensi Retribusi Pasar Sore Hari Tahun 2012

Jumlah
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2. Analisis Potensi Pasar Tahun 2013 

Tabel 4.19 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data jumlah pedagang dan tarif retribusi di atas menggambarkan jumlah 

pedagang pada tahun 2013 beserta tarif yang dikenakan. Jumlah pedagang dan 

tarif retribusi pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini 

terjadi karena pihak pengelola pasar melakukan perubahan tarif retribusi untuk 

setiap jenis pedagang. Setiap jenis pedagang tarif retribusinya dinaikkan sebesar 

Rp 500,00 dari tarif tahun sebelumnya. Data diatas digunakan untuk menghitung 

potensi penerimaan retribusi pasar yang seharusnya dicapai dalam realisasi 

penerimaan retribusi.  

Potensi pasar 2013 (retribusi pagi) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(40 x 2.500) + (70 x 2.000) + (20 x 1.000) + (317 x 1.500)] x 360 

=[100.000 + 140.000 + 20.000 + 475.500] x 360 

= 264.780.000 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi

Pedagang Toko 40 2.500Rp                    

Pedagang Kios 70 2.000Rp                    

Pedagang Eceran 20 1.000Rp                    

Pedagang Kaki Lima 317 1.500Rp                    

Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi Tahun 2013
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Tabel 4.20 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2013 saat pagi hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada pagi hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

Potensi pasar 2013 (retribusi sore) 

= [(JPT x TR) + (JPK x TR) + (JPE x TR) + (JPKL x TR)] x 360 

= [(20 x 2.500) + (35 x 2.000) + (10 x 1.000) + (150 x 1.500)] x 360 

=[50.000 + 70.000 + 10.000 + 225.000] x 360 

= 127.800.000 

 

 

 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 40 2.500Rp            100.000Rp                     36.000.000Rp                     

Pedagang Kios 70 2.000Rp            140.000Rp                     50.400.000Rp                     

Pedagang Eceran 20 1.000Rp            20.000Rp                       7.200.000Rp                       

Pedagang Kaki Lima 317 1.500Rp            475.500Rp                     171.180.000Rp                   

735.500Rp                     264.780.000Rp                   

Data  Potensi Retribusi Pasar Pagi Hari Tahun 2013

Jumlah
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Tabel 4.21 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

Data potensi penerimaan retribusi pasar pasar diatas menunjukkan jumlah 

penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pihak pengelola pasar untuk pungutan 

retribusi pada tahun 2013 saat sore hari. Dilihat dari hasil perhitungan potensi 

penerimaan retribusi pasar pada sore hari, hasil pungutan retribusi yang paling 

berpotensi yaitu retribusi untuk pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pedagang 

yang berpotensi kedua yaitu pedagang kios dan pedagang yang berpotensi ketiga 

yaitu pedagang toko.  

 

tabel 4.22 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 Data pada tabel 4.22 diatas menunjukkan jumlah potensi penerimaan 

retribusi pasar pada saat pagi hari dan sore hari yang dapat dipungut oleh pihak 

Jenis Pedagang Jumlah Pedagang Tarif Retribusi Total Penghasilan/Hari Total Penghasilan Setahun

Pedagang Toko 20 2.500Rp            50.000Rp                       18.000.000Rp                     

Pedagang Kios 35 2.000Rp            70.000Rp                       25.200.000Rp                     

Pedagang Eceran 10 1.000Rp            10.000Rp                       3.600.000Rp                       

Pedagang Kaki Lima 150 1.500Rp            225.000Rp                     81.000.000Rp                     

355.000Rp                     127.800.000Rp                   

Data  Potensi Retribusi Pasar Sore Hari Tahun 2013

Jumlah

Tahun Potensi Pasar Pagi Potensi Pasar Sore Jumlah

2009 184.320.000Rp           89.100.000Rp                273.420.000Rp                     

2010 184.320.000Rp           89.100.000Rp                273.420.000Rp                     

2011 184.320.000Rp           89.100.000Rp                273.420.000Rp                     

2012 184.320.000Rp           89.100.000Rp                273.420.000Rp                     

2013 264.780.000Rp           127.800.000Rp              392.580.000Rp                     

Data Potensi Retribusi Pasar Pagi dan Sore Hari Tahun 2009-2013
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pengelola pasar pada tahun 2009-2012. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah penerimaan retribusi yang dapat dipungut oleh pihak pengelola pasar pada 

tahun 2009-2012 adalah sama besar yaitu sebesar Rp 273.420.000,00 sedangkan 

pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 392.580.000,00. 

Kenaikan potensi ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif sebesar Rp 500,00 

untuk setiap jenis pedagang.  

 

3. Analisis Efektivitas Berdasarkan Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi 

Pasar 

Tabel 4.23 

 
Sumber : Pasar Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec. Turen  

 

Tabel 4.23 diatas menggambarkan jumlah potensi penerimaan retribusi 

pasar dan jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2009-2012. 

Dilihat dari prosentase realisasi penerimaan retribusi dibandingkan dengan potensi 

penerimaan retribusihasil yang diperoleh cukup optimal dan efektif. Untuk tahun 

2009 dan 2010 prosentase yang diperoleh masih di bawah 100% dan belum 

optimal, hal ini terjadi karena stand pasar belum terisi penuh oleh pedagang. 

Tahun Potensi Realisasi Prosentase Realisasi Rata-Rata Prosentase Realisasi

2009 273.420.000Rp           182.534.150Rp              66,76

2010 273.420.000Rp           184.555.000Rp              67,50

2011 273.420.000Rp           281.248.270Rp              102,86

2012 273.420.000Rp           311.663.550Rp              113,99

2013 392.580.000Rp           304.858.850Rp              77,66

Data Efektivitas Retribusi Pasar Berdasarkan Potensi Tahun 2009-2013

85,75
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Sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 hasil yang diperoleh sudah di atas 100% 

hal ini menunjukkan hasil pungutan yang diperoleh sudah optimal dan efektif. 

Selain itu seluruh stand pasar sudah terisi penuh oleh pedagang. Dan untuk tahun 

2013 hasil prosentase yang diperoleh menurun menjadi di bawah 100%, hal ini 

terjadi karena adanya kenaikan tarif penerimaan retribusi. Sehingga berpengaruh 

terhadap perhitungan potensi dengan menggunakan tarif baru sedangkan untuk 

realisasi pemungutanya kenaikan tarif baru belum direalisasikan selama satu 

tahun penuh. 

  

D. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengelolaan retribusi Pasar 

Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang pada umumnya sudah berjalan dengan 

baik. Proses pengelolaan retribusi sudah terorganisir dengan baik mulai dari 

proses penganggaran, pemungutan, pembukuan, dan pengelolaannya seperti yang 

tersaji pada gambar 4.2. Penganggaran digunakan untuk mempermudah dalam 

proses pengelolaan hasil pungutan retribusi karena hasil pungutan retribusi akan 

dibagi menjadi dua bagian yaitu  50% untuk biaya operasinal pasar dan gaji 

karyawan, dan 50% untuk setoran ke kantor desa dan Dinas Pendapatan. 

Anggaran dibuat agar hasil pungutan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal dan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan operasional pasar. Selain itu 

anggaran juga dibuat untuk menentukan target retribusi yang harus dicapai dalam 

realisasi pungutan.  
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Setelah proses penganggaran maka langkah selanjutnya adalah proses 

pemungutan retribusi. Proses pemungutan retribusi dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu pada saat pagi hari dan sore hari karena kegiatan operasional pasar 

dilakukan sebanyak dua kali. Pemungutan juga dilakukan secara langsung oleh 

petugas pungut kepada pedagang pasar. Setelah peneliti mengamati pelaksanaan 

retribusi dipasar, ternyata tidak ada kesulitan dari pedagang untuk membayar 

sejumlah uang retribusi pasar. Pedagang di pasar menganggap bahwa besarnya 

tarif retribusi dapat dijangkau oleh para pedagang dan sebanding dengan fasilitas-

fasilitas yang terdapat di pasar seperti tempat berdagang, MCK/Toilet, air. sarana 

kebersihan, parkir dan hal yang paling penting bagi pedagang adalah sarana 

bongkar muat, dengan sarana tersebut maka akan memadai dan pedagang tidak 

mengalami kesulitan dalam memindahkan barang dagangannya dari kendaraan ke 

dalam tempat berdagang, sehingga kegiatan perdagangan di dalam pasar dapat 

berjalan dengan lancar. 

Proses selanjutnya yang harus dilakukan setelah pemungutan yaitu proses 

pelaporan, dimana pada proses pelaporan ini petugas pemungut retribusi mebuat 

laporan hasil pungutan dan menyetornya ke bagian administrasi untuk dilakukan 

pembukuan. Sebelum membuat laporan petugas pemungut melakukan 

perhitungan hasil pungutan retribusi dan mencocokkannya dengan jumlah karcis 

yang telah dikeluarkan selama proses pemungutan. Hasil pungutan dapat 

dikatakan efektif apabila sudah mencapai hasil 75% dari target yang ditentukan. 

Selanjutnya bagian administrasi membuat laporan hasil pungutan retribusi dan 

dibandingkan dengan target yang ditentukan. Setelah melakukan pembukuan 
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maka untuk selanjutnya bagian administrasi membuat laporan bulanan untuk 

kepala pasar dan laporan tahunan untuk kepala desa.  

Semua hasil retribusi yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi di 

lapangan didistribusikan ke bagian administrasi untuk dihitung dan dicatat. 

Setelah mengamati dan menghitung ulang jumlah retribusi yang masuk 

perhitungannya dilakukan cukup rapi, teliti dan profesional, sehingga petugas 

pemungut retribusi dan bagian administrasi dapat memperkecil kesalahan. Uang 

dari hasil retribusi dihitung dihadapan petugas pemungut dan kepala pasar 

sehingga apabila terjadi perbedaan jumlah uang yang diterima dengan catatan 

yang dilampirkan maka akan segera dapat diselesaikan.  

Hasil pungutan retribusi dibagi menjadi dua bagian yaitu 50% untuk biaya 

operasional dan gaji karyawan, dan 50% untuk disetorkan ke kantor desa. 

Pembagian ini dilakukan karena pasar sudah menjadi aset desa sepenuhnya sejak 

tahun 2009 dan tidak lagi melakukan setoran ke Dinas Pendapatan. Sebelum tahun 

2009 pihak pengelola pasar selalu melakukan setoran rutin untuk Dinas 

Pendapatan sebanyak 25% dari jumlah hasil pungutan retribusi.  

Secara keseluruhan proses pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru 

Kec. Turen Kab. Malang khususnya untuk retribusi stand sudah berjalan dengan 

efektif dan terorganisir. Dilihat dari proses pengelolaannya mulai dari 

penganggaran hingga pengelolaan hasil pungutannya sudah dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur. Akan tetapi jika dilihat lebih rinci lagi mulai dari proses 

penganggarn hingga pengelolaannya masih terdapat kekurangan yaitu tidak 

adanya pengawasan dari pihak kepala pasar selama proses pemungutan. Dengan 
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tidak adanya pengawasan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya 

penyelewengan atas hasil pungutan retribusi. Seharusnya phak kepala pasar 

melakukan pengawasan selama proses pemungutan berlangsung, hal ini untuk 

meminimalisir adanya kecurangan atau penyelewengan atas hasil pungutan 

retribusi.  

Selain itu, dilihat dari aspek administrasi dan aspek pemanfaatan hasil 

pada Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang sudah berjalan dengan baik. 

Proses administrasinya sudah berjalan sesuai prosedur dan terorganisir hal ini 

didukung karena adanya kesadaran antara pihak pengelola pasar dengan pihak 

pengguna jasa pasar. Selain itu untuk pemanfaatan hasil dari pungutan retribusi 

juga sudah dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi para pengguna jasa 

pasar.  

Hasil pungutan retribusi pasar dimanfaatkan dengan baik dan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu 50% untuk pihak pengelola pasar dan 50% untuk 

setoran pada kantor desa. Pihak pengelola pasar menggunakan bagian yang 

diterima untuk biaya gaji karyawan dan biaya pemberian fasilitas untuk pengguna 

jasa. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di Pasar Waringin Baru Desa Gedog 

Wetan Kec Turen untuk memenuhi kepentingan umum yaitu MCK, tempat 

pembuangan sampah, fasilitas air, lstrik, dan telepon, musholla, dan lain-lain. Di 

Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang layanan yang dapat diberikan dari 

hasil penerimaan retribusi digunakan untuk dua jenis layanan yaitu layanan fisik 

dan layanan non fisik. 
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Selain prosedur pengelolaannya yang terorganisir seperti yang telah 

tergambar pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa target retribusi pasar yang harus 

dicapai juga sudah ditentukan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa pada tahun 

2013 target yang ditentukan juga mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan 

bahwa pengelolaan retribusi di Pasar Waringin Baru Kec. Turen Kab. Malang 

sudah berjalan dengan baik.  

Dalam perhitungan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan 

pasar dalam merealisasi pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dapat dilihat pada tabel 4.7 dari 

tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Seperti yang tergambar dalam tabel bahwa hasil 

perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2009 memperoleh hasil sebesar 83,35%, 

tahun 2010 sebesar 84,27%, tahun 2011 sebesar 128,42%, tahun 2012 sebesar 

142,31%, dan tahun 2013 memperoleh hasil sebesar 111,36%.  

Jadi, jika dlihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2009 

sudah efektif karena sudah mencai hasil sebesar 83,35% dan sudah melebihi batas 

minimal yang ditentukan oleh pihak pasar yaitu sebesar 75%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi berjalan dengan cukup baik dan 

minimnya kendala internal yang terjadi seperti masih adanya pedagang yang tidak 

membayar retribusi tepat waktu, dan masih adanya kios/los yang belum ditempati. 

Selain itu pemungutan retribusi tidak berjalan selama satu tahun penuh tetapi baru 

berjalan per April 2009, hal ini  disebabkan karena pasar baru selesai dari proses 

renovasi dan perubahan peraturan mengenai tarif retribusi.  
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Pada tahun 2010 hasil perhitungan rasio efektivitas mengalami 

peningkatan dan dapat dikatakan efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 

pada tahun 2010 pemungutan retribusi sudah berjalan selama satu tahun penuh, 

akan tetapi masih terjadi kendala internal seperti masih adanya pedagang yang 

tidak membayar retribusi tepat waktu, masih adanya kios/los yang belum 

ditempati oleh pedagang, dan masih adanya pedagang baru yang belum terdaftar.  

Pada tahun 2011 hasil perhitungan rasio efektivitas tercapai sebesar 

128,43%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 pada tahun 2011 pemungutan dan 

pengelolaan retribusi pasar mengalami peningkatan sebesar 44,16%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pemungutan dan pengelolaan berjalan dengan efektif 

karena mencapai hasil diatas 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kendala 

internal dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi sudah teratasi dengan baik 

sehingga mencapai hasil yang maksimal.  

Pada tahun 2012 hasil perhitungan rasio efektivitas tercapai sebesar 

142,31%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 pada tahun 2012 pemungutan dan 

pengelolaan retribusi berjalan dengan sangat efektif dan mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu sebesar 13,88%. Hal ini terjadi karena tidak adanya 

kendala dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi. Selain itu seluruh kios/los 

sudah terisi penuh oleh pedagang, dan pedagang baru juga sudah mulai terdaftar 

dengan baik.  

Pada tahun 2013 hasil perhitungan rasio efektivitas tercapai sebesar 

111,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 tahun 2013 pemungutan dan 

pengelolaan retribusi mengalami penurunan sebesar 30,95%. Penurunan ini terjadi 
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karena adanya kebijakan baru yaitu adanya kenaikan target pemungutan retribusi 

pasar sebesar 25% dari target tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan target dilakukan 

oleh pihak pengelola pasar karena target yang ditentukan pada tahun sebelumnya 

sudah terpenuhi dan hasil pungutan jauh melebihi target. Selain itu seluruh kios / 

los pasar sudah dipenuhi oleh pedagang, dan pedagang yang telah berjualan tidak 

merasa keberatan untuk dipungut retribusi karena hasil pengelolaanya juga sudah 

memuaskan pengguna pasar.  

Jadi, jika dilihat secara keseluruhan hasil perhitungan rasio efektivitas 

memperoleh rata-rata sebesar 109,94%. Peneliti beranggapan bahwa pengelolaan 

retribusi pasar sudah berjalan dengan efektif karena hasil yang diperoleh melebihi 

100%, selain itu juga sudah jauh melebihi batas minimal efektif yang ditentukan 

oleh pengelola pasar yaitu sebesar 75%. Selain itu dalam kondisi riilnya proses 

pengelolaan retribusi sudah berjalan dengan baik dan terorganisir. Selama proses 

pemungutan dan pengelolaan juga tidak mengalami kendala yang cukup serius.  

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas yang telah dilakukan 

menggambarkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan retribusi di Pasar 

Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kec Turen sudah berjalan dengan efektif. 

Pengelolaan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan, kecuali dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan. 

Penurunan ini terjadi karena target dari retribusi yang ditentukan dinaikkan 

sebesar 25% oleh pihak pengelola pasar. Hasil perhitungan pertahun juga sudah 

melebihi tingkat efektivitas minimal yang ditentukan, bahkan pada tahun 2011-

2013 jauh melebihi batas minimal dan melebihi tingkat efektivitas 100%. 
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Jika melihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas secara keseluruhan 

maka pengelolaan retribusi sudah dapat dikatakan efektif, karena dari target yang 

ditentukan sudah dapat terpenuhi dalam realisasi pungutan retribusi. Akan tetapi 

disini masih terdapat kekurangan yaitu pihak pasar tidak melalukukan pendataan 

jumlah pedagang untuk setiap tahunnya. Dengan tidak adanya pendataan 

pedagang setiap tahun ini dapat mempengaruhi jumlah pungutan retribusi yang 

diperoleh yaitu hasil pungutan semakin meningkat sedangkan target penerimaan 

tidak ada perubahan atau kenaikkan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan 

retribusi pasar bisa saja dikatan belum efektif, karena realisasi dan target 

penerimaan retribusi tidak disesuaikan untuk setiap tahunnya. Seharusnya pihak 

pengelola pasar melakukan pendataan jumlah pedagang setiap tahunnya agar lebih 

mudah dalam menentukan target penerimaan retribusinya dan untuk mengetahui 

tingkat efektivitas pengelolaan retribusi setiap tahun.  

Selain dilakukan perhitungan rasio efektivitas dalam penelitian ini juga 

dilakukan perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar untuk menilai 

efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Sebelum menghitung potensi penerimaan 

retribusi pasar juga perlu diketahui komponen-komponen yang membentuk 

potensi pasar tersebut. Dalam penelitian ini perhitungan potensi pasar dilihat dari 

jumlah pedagang dikalikan dengan tarif retribusi dan jumlah hari dalam 1 tahun. 

Tidak hanya itu jenis-jenis pedagang juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok 

yaitu pedagang toko, pedagang kios, pedagang eceran, dan pedagang kaki lima. 

Untuk tarifnya masing-masing jenis pedagang memiliki tarif retribusi sendiri-

sendiri. Pada tahun 2009-2012 tarif retribusi untuk pedagang toko sebesar Rp 
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2.000, pedagang kios Rp 1.500, pedagang eceran Rp 500, dan pedagang kaki lima 

Rp 1.000. Sedangkan untuk tahun 2013 tarif retribusi mengalami kenaikan sebesar 

Rp 500 untuk masing-masing jenis pedagang.  

Perhitungan potensi pasar dilakukan sebanyak dua kali karena proses 

pemungutan retribusi berjalan sebanyak dua kali dalam sehari. Pemungutan 

retribusi dilakukan pada saat pagi hari dan sore hari. Jika pada saat pagi hari 

pemungutan retribusi dilakukan secara penuh untuk semua pedagang, sedangkan 

sore hari hanya dilakukan untuk sebagian dari jumlah pedagang. Hal ini terjadi 

karena tidak semua pedagang berjualan sebanyak dua kali dalam sehari tetapi 

hanya sebagian saja. 

Hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar yang dihitung dengan 

cara jumlah pedagang dikalikan dengan tarif retribusi dan jumlah hari dalam satu 

tahun memperoleh hasil yang cukup maksimal. Pada tahun 2009-2012 hasil 

perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 273.420.000,00 yaitu 

Rp 184.320.000 untuk retribusi pagi dan Rp 89.100.000,00 untuk retribusi sore. 

Sedangkan untuk tahun 2013 memperoleh hasil sebesar Rp 392.580.00,00 yaitu 

Rp 264.780.00 untuk retribusi pagi dan Rp 127.800.000,00 untuk retribusi sore. 

Kenaikan pada tahun 2013 ini terjadi karena kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 

500 untuk setiap jenis pedagang. 

Perhitungan potensi pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan hasil 

realisasi retribusi yang dicapai oleh pengelola pasar belum dapat dikatakan 

optimal karena prosentase yang dicapai masih sebesar 66,76%. Pada tahun 2010 

hasil realisasi retribusi yang dicapai oleh pengelola pasar juga masih belum 
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optimal karena prosentase yang dicapai masih sebesar 67,50%. Pada tahun 2011 

dan 2012 hasil realisasi yang dicapai sudah optimal karena prosentase realisasi 

yang dicapai sudah di atas 100%. Sedangkan untuk tahun 2013 prosentase yang 

diperoleh sebesar 77,65% dan dikatakan masih belum optimal.  

Jadi,  jika dilihat dari hasil perhitungan potensi pasar dibandingkan dengan 

realisasi pendapatan retribusi pasar secara keseluruhan maka tingkat penggalian 

potensi pasar dapat dikatakan cukup optimal, karena hasil perhitungan potensi 

pasar belum dapat dicapai secara penuh dalam realisasi pemungutan retribusi 

pasar. Seharusnya dengan adanya potensi sebesar Rp 273.420.000,00 dan Rp 

392.580.000,00 dalam realisasinya juga harus memperoleh hasil yang sama. 

Namun dalam hal ini realisasi yang dicapai belum maksimal, dengan kata lain 

pihak pengelola pasar belum maksimal dalam menggali potensi yang ada.  

Pihak pengelola pasar seharusnya memaksimalkan pemungutan dan 

pengelolaan retribusi pasar agar dapat menggali potensi pasar dengan optimal. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan potensinya pihak 

pengelola pasar harus mengatasi beberapa masalah internal terlebih dahulu seperti 

adanya pedagang yang masih menunda pembayaran retribusinya. Dengan 

teratasinya masalah internal yang ada maka pihak pasar dapat maksimal dalam 

menggali potensi pasar yang ada. Dengan memaksimalkan potensi yang ada maka 

hasil realisasi pemungutan retribusi akan sama dengan potensi yang ada dan 

pengelolaannya juga akan berjalan efektif.  

 

 


