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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya 

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani 

yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah 

sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat. 

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan 

tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-

prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud didasarkan atas 

pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar 

pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka 

pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. 

Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati 

pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta 

harapan untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih berpihak 
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kepada mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah 

pusat sebagaimana terjadi dimasa yang lalu dimana pembangunan daerah hanya 

merupakan miniatur pembangunan pemerintah pusat.  

Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya menurut prakarsa dan aspirasinya memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk melakukan pemberdayaan agar berkemampuan 

dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan secara cepat, tepat sesuai 

kebutuhan daerah sehingga diharapkan pelayanan prima dapat diberikan kepada 

masyarakat, permasalahan daerah dapat segera diselesaikan, pengembangan 

kehidupan demokrasi akan semakin terdorong, pemerataan kesejahteraan 

masyarakat akan semakin baik. Dengan demikian otonomi daerah dengan 

berbagai harapan yang terdapat didalamnya bukan hanya merupakan retorika 

belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk 

semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam satu ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang 

ada didalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan 

yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud. 

Pemberian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas, perlu diimbangi 

dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu 

mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada 

daerah. Namun demikian pembagian sumber-sumber pendapatan tersebut masih 

perlu dipertanyakan. Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
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2004, khususnya yang menyangkut dana perimbangan, yang diharapkan mampu 

mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 masih diragukan 

kemampuannya dalam memenuhi tuntutan semakin besarnya wewenang dan 

tanggungjawab yang dibebankan kepada daerah. 

Di sisi lain, daerah sendiri selama ini memang masih sangat 

mengandalkan sumber pendanaan pembangunan pada dana sumbangan dan 

bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Rendahnya kemampuan 

daerah dalam menggali sumber-sumber yang sah selama ini, selain disebabkan 

oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan 

hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang 

mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis pajak yang potensial bagi pemerintah 

pusat, merupakan salah satu penyebab keterbatasan kemampuan daerah dalam 

menggali sumber-sumber penerimaannya, disamping kondisi krisis yang selama 

beberapa tahun terakhir menimpa dan berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

daerah. 

Kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian dalam 

mendanai pelaksanaan pembangunan merupakan tuntutan otonomi, oleh karena 

itu upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya retribusi pelayanan pasar 

perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Upaya itu bisa 

dilakukan antara lain dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi 

pajak/retribusi daerah dengan maksud agar daerah tidak terlalu 

mengandalkan/menggantungkan pada pemerintah tingkat atas sehingga 
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diharapkan daerah akan mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. 

Mengingat upaya untuk tetap mengandalkan penerimaan pada sumber 

sumbangan dan bantuan dari pemerintah atas dimungkinkan akan semakin sulit di 

era otonomi, maka upaya untuk meningkatkan PAD khususnya yang bersumber 

dari retribusi daerah, dalam hal ini retribusi pelayanan pasar sudah semestinya 

dilakukan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui peranan Retribusi Pelayanan 

Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi serta 

perkembangan retribusi pelayanan pasar dan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi pelayanan pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.  
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti 

maka penulis membatasi pokok pembahasan yaitu pada : 

1. Perkembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontibusinya 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang 

2. Retribusi Pasar pada tahun anggaran 2007 – 2011 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosentase perbandingan antara target dan realisasi 

serta perkembangan retribusi pelayanan pasar dan Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Untuk mengetahui besar kontribusi pendapatan retribusi pelayanan pasar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa. 

2. Bagi Pemerintah 

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khusus dalam 

pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Malang. 


