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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia setiap daerah menjadikan retribusi sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2010:73) retribusi daerah 

mempunyai jenis yang lebih beragam, namun tidak semua retribusi tersebut 

potensial dalam arti memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah 

secara signifikan. Perbedaan utamanya adalah pungutan retribusi memiliki 

keterkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan atau memperoleh 

imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung.  

Sumber penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya adalah dari 

sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi itu berupa pelayanan langsung dari 

pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. 

Pemerintah daerah akan melakukan pemungutan retribusi kepada setiap 

pengguna sarana pasar. Sedangkan dari pihak masyarakat akan menerima 

timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah. 

Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Utara: Dinas Pendapatan, Bidang 

Pendataan, 2013. Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utaara 

yang terdiri dari 10 kecamatan adalah sebanyak 9 jenis yaitu, Pasar Amuntai, 

Pasar Alabio, Pasar Itik Alabio, Pasar Itik Baru, Pasar Danau Panggang, Pasar 

Babirik, Kantin, Pertokoan Rakyat Muara Tapus, dan Plaza Amuntai dari 

keseluruhan potensi yang ada potensi retribusi pasar meliputi tarif 

kios/pertokoan. 
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Menurut Setiawan dan Suprapti (2002:134) menentukan target 

penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi 

retribusi pasar, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat 

meningkatkan retribusi pasar. Potensi retribusi pasar tersebut akan menjadi 

acuan bagi pemerintah untuk menentukan target penerimaan retribusi pasar. 

Target tersebut nantinya akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan 

retribusi pasar untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar. 

Efektivitas penerimaan retribusi pasar ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi 

pasar yaitu subjek dan objek pasar, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi, 

kebijakan pemerintah, dan aparat pelaksanaan retribusi pasar. Peran lebih dari 

pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja 

pemungutan retribusi berjalan efektif.  

Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengawasi kegiatan 

pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut 

sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu kesadaran 

dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi 

pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya 

perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas 

pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka 

semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan 
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efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas dapat tercapai diharapkan dapat 

memberikan kontribusi untuk peningkaan pendapatan asli daerah. 

Kontribusi retribusi pasar akan meningkatan pendapatan asli daerah jika 

dikelola dengan lebih efektif. Dalam pemungutan retribusi pasar agar mudah 

dalam pemungutanya pemerintah harus mengatur dan membuat denah toko 

atau kios yang ada dipasar sesuai dengan jenis penjualan agar lebih tertib. 

Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berasal dari pemungutan retribusi 

pasar maka akan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, 

kontribusi retribusi pasar hasilnya nyata terhadap pendapatan asli daerah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diharapkan penelitian ini bisa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara ? 

2. Berapa besar perkembangan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara ? 

3. Apakah pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah 

efektif ? 

4. Berapa besar potensi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Hulu Sungai 

Utara ?  

C. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini bisa tercapai dan pembahasan masalah tidak 

melebar dari rumusan masalah,  maka peneliti membatasi pokok pembahasan, 
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periode penelitian yang dilakukan adalah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2012. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengukur besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Untuk mengukur besar perkembangan penerimaan retribusi pasar di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

3. Untuk mengetahui pungutan retribusi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

sudah berjalan efektif. 

4. Untuk mengukur jumlah potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara. 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan umum guna mencapai target 

pendapatan asli daerah,  

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 

sebagai institusi penanggung jawab) dalam mengoptimalisasikan 

penerimaan pendapatan. 

2. Diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara 

penulisan karya ilmiah yang baik bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai 

bekal jika nantinya terjun ke masyarakat. 
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3. Selain itu hasil penelitian yang di lakukan nantinya diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut 

 


