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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Kabupaten Malang di Jalan K.H Agus Salim No 7, Kidul Dalem, Klojen , 

Kota Malang serta Dinas Prindustrian, Perdagangan dan Pasar di jalan Trunojoyo, 

kavling 6, Kepanjen Kabupaten Malang dan UPTD Pasar Bululawang di Jalan Raya 

Bululawang Kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu menyajikan data 

data yang di dapat dari lokasi penelitian, juga melakukan analisis tentang data-data 

tersebut dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. (Kusmaningsih, 2011) 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu laporan 

realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Malang tahun 2014 sampai dengan 

2015, laporan realisasi PAD Kabupaten Malang dari tahun 2014 sampai dengan 

2015, laporan UPTD Pasar Bululawang tahun 2014 sampai dengan 2015. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara dan dokumentasi, wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada objek penelitian baik secara 

langsung maupun melalui alat komunikasi, selain itu peneliti juga menggunakan 
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teknik pengumpulan data dokumentasi yang merupakan mengumpulkan data 

sekunder yang diperoleh dari data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah 

kabupaten Malang tahun 2014-2015, laporan realisasi retribusi tahun 2014-2015 

dan laporan UPTD Pasar Bululawang meliputi: 

1. Luas toko dan  kios pasar bululawang kabupaten Malang di Tahun 2014-2015  

2. Jumlah pedagang los  

3. Jumlah pedagang emperan 

4. Tarif retribusi 

5. Realisasi penerimaan retribusi 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan, kemudian menjelaskan dan menyajikan data yang yang diperoleh dari 

instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang ada  

Langkah-langkah atau proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghitung Efektivitas retribusi pasar menggunakan rumus berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑥 100% 
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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 

 

  Setelah dilakukannya perhitungan efektivitas retribusi pasar dapat diketahui 

ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan retribusi pasar dari tahun 2014-

2015. 

2. Adapun untuk menghitung sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah menggunakan rumus dari kontribusi, yaitu sebagai berikut:  

Kontribusi Retribusi Pasar = 100% x 
Pasar Retribusi Realisasi Total

RP 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 
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 Setelah dilakukannya analisis kontribusi retribusi pasar dapat diketahui 

seberapa besar prosentase  kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli 

daerah meningkat atau menurun setiap tahunnya, dengan cara membangdingkan 

analisis tersebut dari tahun 2010 sampai 2014. Kenaikan atau penurunan dapat 

mempengaruhi pendapatan asli daerah.  

3. Menganalisis potensi retribusi pasar dengan menggunakan rumus potensi sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Keterangan:  

LTK  : luas toko/ruko 

LK : luas kios 

JPLS : jumlah pedagang los 

JPEP : jumlah pedagang emperan 

TR : tarif retribusi 

 Setelah dilakukannya perhitungan potensi di atas dapat di ketahui nilai 

pendapatan maksimal dalam penarikan retribusi pasar pada obyek yang di teliti. 

 

 

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

x (Aktifitas Pasar Sebulan x 12) 


