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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Elmi (2002) menyimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang 

dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya menurut Sutedi (2008) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

Selanjutnya pengertian Retribusi menurut Halim (2004), yaitu: Retribusi 

dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat 

adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran 

tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan 

daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan 

pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. 

Yuliningsih (2002) menyatakan Penerimaan retribusi pasar Kabupaten 

Purbalingga selam tahun 1997/ 1998-2000 belum efektif, ini terlihat dari angka 

efektivitas pungutan retribusi pasar yang masih di bawah angka 60 persen setiap 

tahunnya 

Purnamasari (2006) menyimpulkan penerimaan potensi retribusi pasar 

Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum efektif. Ini 

terlihat dari angka efektivitas pemungutan retribusi pasar yang masih di bawah 

angka 60 persen setiap tahunnya. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu objek 

yang akan diteliti yaitu pasar bululawang kabupaten Malang di Jawa Timur.  
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B. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Halim (2007:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang  berlaku. Sektor  pendapatan  daerah memegang peranan yang 

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat  sejauh  mana suatu daerah 

dapat  membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa 

sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak 

dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 

a) Pajak daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. 

b) Retribusi daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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c) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli 

Daerah yang bersumber dari : 

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD). 

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) 

d) Lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang 

bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya 

ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain 

yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang 

karena jasa secara langsung. 

Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh 

masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau 

mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Ibnu Syamsi, 
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1986) Sesuai denga UU No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atau UU No. 18 

Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Ciri-ciri Retribusi Daerah 

Menurut Siahaan (2005:7), ciri-ciri retribusi yang terpat dalam retribusi 

daerah adalah: 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut bedasarkan undang-undang dan 

peraturan daerah yang berkenan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara 

langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitujika tidak 

membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. 

Sedangkan menurut Banyamin Harits (2005), ciri-ciri mendasar dari retribusi 

yaitu: 

a. Retribusi dipungut oleh daerah. 

b. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis. 

c. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk. 
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d. Dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh 

negara. 

Sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah, retribusi adalah salah satu 

penyumbang penting Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD tersebut dimanfaatkan 

untuk pembiayaan bagi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

4. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah 

Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah pemungut dikenakanberdasarkan 

peraturan masing-masing daerah pemungut retribusi. Peraturan Daerah tentang 

retribusi tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat pengesahan. Adapun dasar 

hukum pemungutan retribusi daerah adalah : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

5. Fungsi Retribusi Daerah  

Sebagaimana pajak, maka fungsi dari retribusi adalah sebagai berikut 

Mardiasmo, (2002) : 

a. Penerimaan Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari retribusi, 

artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama yang 

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat 

pembayar retribusi. 
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b. Fungsi pengatur retribusi artinya retribusi digunakan sebagai alat atau perangkat 

untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat. 

6. Objek Retribusi Daerah 

Ada tiga objek retribusi daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 

2009, yaitu:  

a. Retribusi Jasa Umum  

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum 

adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada 

orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum 

yang disediakan oleh pemerintah daerah.  

b. Retribusi Jasa Usaha  

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa 

Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan 

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh 

pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.   

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
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sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

7. Syarat Pemungutan Retribusi Daerah 

Menurut Mardiasmo, (2009) agar pemungutan retribusi daerah tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka retribusi harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan) 

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya, 

yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam 

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Walaupun keadilan itu 

relatif, salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keadilan adalah 

mengusahakan agar pemungutan retribusi harus diselenggarakan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh masyarakat.  

b. Pemungutan retribusi harus berdasarkan UU (syarat yuridis) 

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan 

yang tegas, baik untuk negara ataupun warganya. Disamping itu dalam menyusun 

Undang-Undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan 

retribusi. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai menghambat 

perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan 

sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam 

mencapai kemakmuran. 
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d. Pemungutan retribusi harus efisien (syarat finansial) 

Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar 

dan pemungutan retribusi hendaknya mencegah inflasi. 

e. Sistem pemungutan retribusi harus sederhana 

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan sistem retribusi yang 

sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya. 

8. Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah 

Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, dipengaruhi oleh 

faktorfaktor sebagai berikut: 

a. Faktor Jumlah Subyek atau Penduduk  

Retribusi Daerah Retribusi Daerah hanya dikenakan pada mereka yang telah 

memanfaatkan jasa atau pelayanan pemerintah daerah. 

b. Faktor Jenis dan Jumlah  

Retribusi Daerah Berkembangnya perekonomian daerah akan mempengaruhi 

pengeluaran pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa dan barang pelayanan 

kepada warganya. Semakin banyak jenis retribusi daerah yang dipungut akan 

semakin tinggi pula pendapatan dari retribusi yang dapat ditarik dari warganya. 

c. Faktor Tarif  

Besarnya tarif yang dikenakan tergantung pada pendapatan perkapita daerah 

sekaligus akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah.  
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d. Faktor Efektifitas dan Efisiensi Pungutan 

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kualitas, kuantitas dan kapasitas 

aparat pelaksana amat menentukan besarnya retribusi daerah. 

Sedangkan menurut Mardiasmo, (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Faktor penduduk menjadi faktor yang dilematis dalam artian bahwa semakin besar 

jumlah penduduk, semakin besar pula potensi wajib pajak dan retribusinya, akan 

tetapi semakin tinggi jumlah penduduk juga akan menjadi beban daerah tersebut 

dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. 

b. Pertumbuhan PDRB 

Pertumbuhan PDRB suatu daerah juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, karena semakin besar PDRB suatu wilayah berarti semakin tinggi tingkat 

kemakmuran suatu daerah. 

9. Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Daerah 

Secara konseptual, terdapat banyak pro dan kontra atas pernyataan 

mendasar mengenai perlu tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa dibebankan 

retribusi. Mereka yang setuju penyediaan barang dan jasa dibebankan retribusi 

berpihak pada beberapa pendapat : 

a. jika penyediaan barang atau jasa memberikan manfaat pribadi (private goods), 

misal masalah pertanahan, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan terbaik. 

Namun demikian, terdapat masalah mendasar untuk menarik garis batas yang tegas 

antara barang pribadi dan barang publik, sebab sangat mungkin suatu penyediaan 
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jasa mengandung kedua unsur tersebut. Sebagai contoh, jasa pendidikan, selain 

memberikan manfaat pribadi kepada mereka yang sekolah, juga akan memberikan 

manfaat sosial kepada publik. Untuk pembiayaan jasa seperti ini dapat diambil jalan 

tengah, campuran antara pajak dan retribusi. Jika unsur manfaatnya lebih besar dari 

pada public goods-nya, maka proporsi pembiayaan dari pajak lebih tinggi dibanding 

dengan retribusi. Sebaliknya, jika unsur private goods-nya lebih tinggi, maka unsur 

pembiayaan dari retribusi lebih dominan dibandingkan pajak. 

b. retribusi merupakan media untuk allocative economic efficiency. Retribusi 

merupakan sinyal harga dari barang dan jasa yang disediakan pemerintah. Tanpa 

harga permintaan dan penawaran tidak akan mencapai harga keseimbangan dan 

akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi. Dengan 

harga, para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih jumlah konsumsi suatu 

barang dan jasa. Mekanisme harga memainkan peran dalam mengalokasikan 

sumber daya, melalui pembatasan permintaan dan pemberian insentif untuk 

menghindari pemborosan konsumsi. Namun apabila tidak tepat, justru akan 

menyebabkan min-alokasi sumber daya. Selain itu karena distribusi pendapatan 

tidak merata, maka secara etika yang kaya mestinya membayar lebih mahal 

dibandingkan yang miskin. Namun, pemberian alokasi kepada yang miskin justru 

bertentangan dengan prinsip alokasi sumber daya yang efisien. Ketiga, prinsip 

kemanfaatan, mereka yang tidak mendapat manfaat dari penyediaan barang atau 

jasa tidak harus membayar. Sebaliknya, mereka yang tidak membayar dapat 

dikecualikan dalam mengkonsumsi. 
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Sedangkan yang tidak setuju dengan pemungutan retribusi berpijak pada 

pendapat berikut : 

a. retribusi memerlukan sistem administrasi yang dapat mengecualikan pihak yang 

tidak membayar untuk tidak menikmati, misalnya dengan pemasangan portal, yang 

pada akhirnya justru akan meningkatkan biaya penyediaan barang/jasa tersebut. 

b. mereka yang miskin tidak dapat membayar retribusi untuk air bersih atau 

transportasi umum. Namun demikian, argumen ini dihadapkan pada pendapat yang 

menyangsikan kemampuan pemerintah (penyedia jasa) dalam membedakan secara 

tegas barang dan jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar. Suatu barang 

atau jasa yang merupakan barang kebutuhan pokok bagi seseorang, sangat mungkin 

bukan kebutuhan pokok bagi pihak lain. 

Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah bahwa suatu penyelesaian 

barang dan jasa yang dibiayai dari pajak atau retribusi tergantung pada “derajat 

kemanfaatan” barang atau jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang 

dengan private goods, maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebaliknya, 

semakin dekat kemanfaatan suatu barang atau jasa dengan public goods, maka 

pembiayaan berasal dari pajak. 

10. Retribusi Pasar 

Menurut Putra, (2010) Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan 

fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan 

khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan 

daerah sedangkan menurut Sunarto, (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang 

dikenakan pada pedagangoleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas 
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pemakaian tempat-tempatberupa took / kios, counter / los, dasaran, dan halaman 

pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di 

sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan 

radius 200 meter dari pasar tersebut. 

11. Potensi (penerimaan sesungguhnya) 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Potensi Retribusi Pasar 

adalah potensi merupakan kemampuan untuk menghasilkan penerimaan dalam 

keadaan seratus persen. Potensi bersifat relatif tetap dan merupakan perhitungan 

perkiraan berdasarkan data yang ada, dengan adanya keterbatasan data yang 

tersedia, maka untuk menghitung potensi digunakan luas pasar yang dimanfatkan 

oleh pedagang. Jadi dalam perhitungan potensi ini didasarkan padaa asumsi bahwa 

pasar dimaksimalkan penggunaan tiap-tip meternya, atau dengan kata lain bahwa 

seluruh luas pasar dimanfaatkan oleh jumlah pedagang yang ada. 

Menurut Halim (2004) Potensi Retribusi Pasar adalah kekuatan yang 

ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Retribusi Daerah. 

Potensi Retribusi Pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

PRT : potensi retribusi pasar 

LTK  : luas toko/ruko 

LK : luas kios 

PRP = (LTK x TR) + (LKS x TR) + (JPLS x TR) + (JPEP x TR) 

x (Aktifitas Pasar Sebulan x 12) 
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JPLS : jumlah pedagang los 

JPEP : jumlah pedagang emperan 

TR : tarif retribusi 

Jika realisasi penerimaan Retribusi Pasar lebih rendah dari potensi maka 

penerimaan Retribusi Pasar tersebut masih belum efektif dan jika penerimaan 

Retribusi Pasar lebih besar dari potensi maka penerimaan Retribusi Pasar tersebut 

tergolong efektif. 

12. Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan.Pengertian efektivitas menurut Maryoto (2002) yaitu suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang 

telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. 

Sedangkan menurut Handoko (2001) efektivitas adalah pencapaian target 

output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya 

(OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut 

efektif. Adapula pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) 

yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai 

dengan ouput yang diharapkan dari sejumlah input. Dari pengertian beberapa ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu 

target yang telah ditentukan sebelumnya. 
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13. Efektivitas Retribusi Pasar 

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan 

target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus efektivitas retribusi daerah adalah 

sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Halim (2001): 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑥 100% 

Tabel klasifikasi kriteria nilai retribusi Pasar 

Prosentase Kriteria 

Di atas 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

 

14. Konribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapaan Asli Daerah 

Kontribusi mempunyai arti khusus dalam akuntansi dan dapat didefenisikan 

sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Definisi ini dapat 

diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa. Kontribusi 

adalah laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara 

laba kotor dan laba bersih. 

Jika potensi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan pemerintah 

daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, salah satunya target dan 

realisasi retribusi pasar, yang nantinya akan meningkatkan total hasil retribusi 
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daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka akan memberikan peluang kepada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara otomatis akan mengurangi 

rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 

Adapun untuk menghitung sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan 

retribusi kabupaten Malang dengan menggunakan rumus Halim (2001), yaitu 

sebagai berikut: 

Kontribusi Retrubusi Pasar  

= 100% x 
Pasar Retribusi Penerimaan Realisasi Total

Pasar Retribusi Realisasi
 

 

Interpretasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Pendapatan 

Retribusi pasar kabupaten Malang 

Presentase Kriteria 

Rasio 0,00 -10,00% Sangat Kurang 

Rasio 10,10 – 20,00% Kurang 

Rasio 20,10 – 30,00% Sedang 

Rasio 30,10 – 40,00% Cukup 

Rasio 40,10 – 50,00% Baik 

Rasio diatas 50,00% Sangat Baik 

 


