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BAB II  

LANDASAN TEORI  

  

2.1  Konsep Dasar Sistem  

2.1.1 Pengertian sistem  

Sistem  adalah  suatu  jaringan  kerja  dari  prosedur-prosedur  yang  saling 

berhubungan,  berkumpul  bersama-sama  untuk  melakukan suatu  kegiatan  atau 

untuk  menyelesaikan  suatu  sasaran  yang  tertentu. Pendekataan  sistem  yang 

merupakan  jaringan  kerja  dari  prosedur  lebih  menekankan  urut-urutan  operasi  

di dalam  sistem.  Dengan  demikian  definisi  ini  akan  mempunyai  perananyang 

penting di dalam pendekatan untuk mempelajari suatu sistem. Pendekatan sistem 

yang  merupakan  kumpulan  dari  elemen-elemen  atau  komponen-komponen  atau 

subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas (Jogiyanto, 2005).  

2.1.2 Karakteristik Sistem  

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu 

mempunyai  komponen-komponen  (component),  batas  sistem  (boundary), 

lingkungan luar sistem (envirounments), penghubung (interface), masukan (input), 

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goals) 

(Jogiyanto, 2005).  

1. Komponen suatu sistem  terdiri  dari  sejumlah  komponen  yang  saling  

berinteraksi, yang  artinya  saling  bekerja  sama  membentuk  satu  kesatuan.  

Komponen- komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu 

subsistem atau  bagian-bagian  dari  sistem.  Setiap  subsistem  mempunyai  

sifat-sifat dari  sistem  untuk  menjalankan  suatu  fungsi  tertentu  dan  

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.   

2. Batasan masalah sistem  (boundary) merupakan  daerah  yang  membatasi  

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. Batas  sistem  ini  memungkinkan  suatu  sistem  di  pandang  sebagai  

satu kesatuan.  Batas  suatu  sistem  menunjukan  ruang  lingkup  (scope) dari 

sistem tersebut.  
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3. Lingkungan luar sistem  (environment) dari  suatu  sistem  adalah  apapun  di  

luar batas  dari  sistem  yang  mempengaruhi  sistem  operasi.  Lingkungan  

luar sistem  dapat  bersifat  menguntungkan  dan  dapat  juga  bersifat  

merugikan energi dari sistem tersebut.  

4. Penghubung sistem (interface) merupakan  media  penghubung  antara  satu 

subsistem  dengan  sistem  sistem  lainya.  Melalui  penghubung  ini 

memungkinkan  sumber-sumber  daya  mengalir  dari  satu  subsistem  ke 

subsitem lainnya.  

5. Masukan sistem  (input) adalah  energi  yang  di  masukkan  ke  dalam  sistem. 

Masukan  dapat  berupa  masukan  perawatan  (maintenance  input) dan 

masukan sinyal (signal input). (maintenance input) adalah energi yang di 

masukan  supaya  sistem  tersebut  dapat  beroperasi. Signal  input adalah 

energi yang di proses untuk di dapatkan keluaran.  

6. Keluaran  (output)  adalah  hasil  dari  energi  yang  diolah  dan  di  klasifikasi 

menjadi  keluarkan  yang  berguna  dan  sisa  pembuangan.  Keluaran  dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain.  

7. Pengelola sistem dapat mempunyai suatu bagian pengelolah yang akan 

merubah masukan  menjadi  keluaran.  Suatu  sistem  produksi  akan  

mengelilah masukan  berupa  bahan  baku  dan  bahan-bahan  yang  lainnya  

menjadi keluaran berupa barang jadi.  

8. Sasaran sistem  pasti  mempunyai  tujuan  (goal) atau  sasaran  (objective). 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang di  butuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem di katakan 

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.  

  

2.2  Retribusi Pasar  

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 

retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan 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.  



7  

  

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 mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan 

yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum.  

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  

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. (Suandy, 2002 dalam Maryani 

skripsi, 2004).  

  

2.3  Pasar Merjosari  

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan 

kegiatan jual beli barang atau jasa, dimana tempat tersebut berada di daerah 

Merjosari. Pasar merjosari adalah pengganti (relokasi) dari pasar dinoyo Malang 

yang di lakukan pembangunan menjadi pusat perbelanjaan dan pasar modern. Kios 

adalah tempat usaha kecil yang menjual barang dagagan yang di tujukan kepada 

konsumen terakhir, atau juga bisa di artikan sebagai lapak atau tempat berjualan 

seperti toko tetapi lebih kecil.  

  

 


