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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas 

dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin 

keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007).  

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut 

adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu 

kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang 

wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 

Otonomi daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mampu 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan 

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, maka setiap daerah harus mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan 



 
 

2 
 

pendapatan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri yang dikelola sehingga 

mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu komponen yang 

terpenting dalam menjalankan berbagai aktivitas suatu daerah, selain itu, PAD 

merupakan penerimaan yang kontinuitas bagi pembiayaan rutin dan biaya 

pembangunan bagi daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari: 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pendapatan daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dimana dari setiap sumber tersebut 

dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Pajak daerah 

terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah 

harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari 

pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu 
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diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni 

dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan 

meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan 

penggalian PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan 

potensi ekonomi masyarakat. 

Sebagai kosekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah 

daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap 

potensial untuk meningkatkan perekonomiannya. Demikian pula dengan 

pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menghadapi otonomi harus mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun manusia 

dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain. 

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat 

Berjualan Pedagang  ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Malang 

selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat 

berjualan di Pasar maupun ditempat- tempat tertentu yang diijinkan serta para 

Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan. 

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dalam Peraturan Daerah ini memberikan 

kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan 

pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Malang melalui proses kerjasama 

dengan Pemerintah Daerah. 

Dalam Perda No.6 Tahun 2003 lebih merinci bagaimana retribusi pasar itu 

bisa di laksanakan dan di jalankan. Kalaupun ada pelanggaran yang di lakukan oleh 

pedagang atau pemakai jasa pasar yang lain maka akan di tindak secara tegas. Dan 
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sanksi bagi mereka yang melanggar dikenai sanksi berupa pencabutan izin hak 

pakai, fasilitas pasar dan denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 hal ini sesuai 

dengan pasal 8 (1), (2). Perda ini sangat membantu kerja unit-unit pasar di daerah 

dalam rangka menjalankan tugasnya.  

Lingkungan eksternal dan internal sangat berpengaruh dalam hasil yang 

akan di capai oleh unit seperti pada alat transportasi dan sarana administrasi. 

Kalaupun ada sarana dan prasarana yang memadai akan sangat memudahkan dalam 

operasional penarikan retribusi dan untuk dapat mencapai objek retribusi yang jauh. 

Peraturan daerah No.6 Tahun 1999 tentang retribusi pasar yang di revisi dengan di 

keluarkannya Perda No.6 Tahun 2003 tentang penataan dan pengelolaan pasar 

merupakan langkah awal untuk mempertegas peraturan, sanksi, dan lainnya yang 

berhubungan dengan retribusi pasar dalam rangka untuk peningkatan retribusi. 

Untuk semua para pedagang baik yang berada di bedak, kios, los, yang melanggar 

aturan yang telah ada harus di kenai sanksi sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2003. 

Masih belum terlaksananya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

peningkatan retribusi merupakan salah satu hal yang harus dievaluasi terlebih dulu 

oleh pihak terkait yakni unit pengelola pasar.  

Retribusi menjadi menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup 

signifikan, bahkan berdasarkan catatan Badan Pusan Statistik tahun 2013 nilai PAD 

yang bersumber dari retribusi mencapai + Rp 2.3 miliar, nilai tersebut hampir 

mendekati niali PAD yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencapai + Rp. 2.8 miliar. 

Bahkan apabila dibandingkan dengan tahun 2012, nilai PAD yang bersumber dari 
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kedua hal tersebut hampir sama yaitu + Rp 2.6 miliar. Bahkan jika mundur lagi, 

penerimaan daerah dari PAD yang berasal dari retribusi pada tahun 2008 mencapai 

+ Rp 1.8 miliar, apabila dibandingkan dengan tahun 2013, nilai tersebut memang 

rendah, tapi nilai tersebut melebih pendapatan yang bersumber dari perusahaan 

milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisah lainnya dengan nilai + Rp 1.3 

miliar. 

Beranjak dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi juga memiliki peran 

yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan penerimaan daerah dari retribusi 

hampir menyamai bahkan pernah melebihi pendapatan yang berasal dari 

pengelolaan perusahaan milik daerah. Setidaknya apabila retribusi tersebut dikelola 

dengan baik, tentunya akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi 

selama ini, justru retribusi seolah dianak tirikan oleh daerah, kita bisa lihat beberapa 

pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan di daerah yang tidak dikelola 

dengan baik. 

Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di 

wilayah Propinsi Jawa Timur terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar 

dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya 

adalah Retribusi Daerah. Di antara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut 

salah satunya adalah retribusi pasar, di mana retribusi pasar memberikan kontribusi 

yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan 

keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup banyak. Di 

masing-masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari 
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tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya 

karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. 

Mengingat betapa pentingnya peranan pajak retribusi pasar terhadap 

pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah maka peneliti 

mengambil judul “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Pasar Sebagai 

Sumber Pendapatan Asli Daerah di Pasar Bululawang  Kabupaten Malang 

Tahun 2014-2015” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas retribusi pasar bululawang sebangai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Malang tahun 2014-2015? 

2. Bagaimana kontribusi retribusi pasar sebagai sumber pendapatan kabupaten 

Malang tahun 2014-2015? 

3. Bagaimana potensi pendapatan retribusi pasar bululawang sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Malang tahun 2014-2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis membuat tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis besar potensi retribusi pasar bululawang sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Malang dari tahun 2014-2015. 

2. Untuk menganalisis besar efektivitas retribusi pasar bululawang sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Malang dari tahun 2014-2015. 
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3. Untuk menganalisis besar kontribusi retribusi pasar bululawang sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Malang dari tahun 2014-2015 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi instansi terkait  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

terhadap keuangan daerah pemerintah kabupaten Malang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus, peneliti memberikan batasan masalah 

tentang: Ruang lingkup data yang digunakan adalah data Retribusi Pasar 

Bululawang tahun 2014-2015. 


