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SARI 
 
Rakhmawati, Lies. 2011. Kontribusi Retribusi Pedagang Pasar Kertek 
Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar. Skripsi. Jurusan ekonomi pembangunan. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr Etty 
Soesilowati, MSi. II. Drs. St. Sunarto. 64 halaman. 
 
Kata Kunci: Retribusi Pasar Kertek, Retribusi Pelayanan Pasar 
 
 Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut akan 
digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang 
bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatankegiatan yang berorientasi pada 
kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui mekanisme 
penetapan target pasar kertek, (2) Mengetahui mekanisme pemungutan pasar 
kertek, (3) Kendala dalam pemungutan pasar kertek, (4) Upaya penanganan 
retribusi pasar kertek yang ada di kabupaten Wonosobo. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Kepala UPTD pasar kertek pedagang pasar kertek yang sekaligus 
diambil sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data dilakukan 
dengan deskriptif presentase. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan target 
pasar kertek adalah dilihat dari potensi dan realisasi tahun sebelumnya yang 
kemudian dikalikan dengan 5%, (2) Mekanisme pemungutan retribusi pasar 
kertek adalah berasal dari pedagang ditarik retribusi oleh petugas yang diserahkan 
kepada bendahara pasar yang kemudian disetorkan ke kas daerah. Jenis pungutan 
yang ada di pasar kertek yaitu Kebersihan, Keamanan dan MCK. Waktu 
pemungutan lebih banyak pada waktu siang hari yaitu 85%, pagi 13% dan sore 
2%  (3) Kendala dalam pemungutan retribusi pasar kertek yaitu dari jumlah 
pemungut 63%, Tutup kios 17%, tidak sesuai tariff 13%, dan keengganan 
membayar 7%, (4) Solusi untuk mengatasi kendala yaitu dengan menambah 
jumlah pemungut, menunggu sampai pedagang menyetorkan tariff retribusi 
tersebut, disesuaikan dengan tariff sebenarnya, Apabila terjadi tutup kios maka 
hari berikutnya di dobel jumlah pembayaran retribusi tersebut. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Penetapan target retribusi 
dihitung berdasarkan realisasi tahun lalu, (2) Pemungutan Retribusi dari pedagang 
ditarik oleh petugas, disetorkan ke bendahara pasar dan di setorkan ke kas daerah, 
(3) Kendala yang dihadapi berasal dari faktor petugas dan para pedagang, (4) 
solusi untuk mengatasi kendala dengan memberikan sanksi kepada para pedagang 
yang tidak membayar serta menambah jumlah pemungut retribusi tersebut. 
Disarankan pedagang hendaknya selalu mentaati aturan pembayaran retribusi 
pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah 
ditentukan. Bagi petugas, hendaknya senantiasa melakukan pendekatan kepada 
para pedagang agar mau membayar retribusi pasar dan dengan melakukan 
sosialisasi. Bagi UPTD pasar kertek hendaknya selalu mengontrol pemungutan 
retribusi tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999, Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, 

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 

maka Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yang 

didasarkan pada kenyataan dan bertanggungjawab dimana daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat.Dengan adanya otonomi daerah maka 

diharapkan agar daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh 

kegiatannya dan seluruh kegiatannya dan pemerintah tidak terlalu aktif dalam 

mengatur daerah tersebut. 

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah ini didasarkan oleh asas 

desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah 

selama ini menjadikan daerahnya sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

untuk membiayai pembangunan tersebut diperlukan dana yang besar. Oleh karena 

itu pemerintrah dipaksa harus meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin 
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didalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan kemampuan 

tersebut dilakukan dengan cara menggali sumber dana atau penerimaan yang 

potensial didaerahnya masing-masing. Sumber dana yang dapat digali  lebih lanjut 

oleh PAD yaitu yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, 

penerimaan dari dinas-dinas dan lain-lain yang berasal dari usaha daerah yang 

sah. Ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ini yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan 

bagi daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus untuk penetapan 

prosedur umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dengan upaya pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Wonosobo Berupaya menggali dana dari sector Retribusi. Retribusi daerah 

memiliki peran yang cukup besar bagi penerimaan daerah (Bambang Kesit 

Prakosa, 2004 :75), Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah di dalam pelaksanaannya perlu diatur sebaik-baiknya dengan 

melibatkan aparatur pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dibidang 

pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini baik itu propinsi maupun 

Kabupaten/Kota.   

Setiap pembayaran pajak memberikan kontribusi atas jasa-jasa pelayanan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi pembayaran tidak menerima 

kontraprestasi secara langsung yang dapat dinikmati, Sedangkan pembayaran 

retribusi menerima kontrapretasi secara langsung berupa jasa pelayanan yang 
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telah disediakan atau dibuat untuk itu (Bambang Kesit, 2003: 35). Pajak dan 

retribusi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Bambang Kesit menyebutkan 

bahwa pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan yang sangat potensial 

bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan 

digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintah daerah yang bersangkutan, 

terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan 

rakyat. 

Pada umumnya pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wonosobo merupakan 

pasar daerah, salah satunya yaitu pasar Kertek yang merupakan salah satu pasar 

besar di Wonosobo sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pula 

buat daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, saat ini masih dapat 

dikatakan belum optimal karena masih ada pedagang yang belum membayar 

retribusi pasar sesuai dengan tariff yang ditentukan. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kertek 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2008 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2005 207.500.000 207.215.464 

2006 233.500.000 130.969.725 

2007 248.000.000 133.593.865 

2008 229.850.000 187.281.703 

    Sumber: Disperindag Kab. Wonosobo 
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Grafik 1.1 
Penerimaan Pembayaran Retribusi Pasar Kertek Kabupaten Wonosobo 

 Tahun 2005-2008 

 

  Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak pernah sesuai dengan 

realisasi. Dari tahun ke tahun target malah dinaikkan padahal sudah jelas dari 

data bahwa realisasi cenderung selalu mengalami penurunan. Agar penerimaan 

retribusi sesuai dengan target maka dalam pemungutan retribusi harus 

dilakukan dengan efisien dan efektif. Namun kenyataan dilapangan bahwa 

realisasi lebih kecil dari yang ditargetkan memungkinkan petugas yang kurang 

teliti dan pedagang ada yang membayar dan ada yang tidak membayar. 

  Tarif retribusi pasar telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1999 dalam pasal 8 mengenai struktur dan 

besarnya tariff yaitu: 

1. Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas hal/ 

pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. 
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2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk 

menentukan kelas pasar. 

3. Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh 

Bupati. 

4. Struktur dan besarnya tariff. 

Tabel 1.2 

Potensi Retribusi Pasar Kertek 

Lokasi Jumlah Tarif Harian Luas Area Potensi 

Kios Blok A 10 Rp.900,-/ 180  Rp. 162.000,-

Kios Blok B 10 Rp. 1050 180  Rp.189.000,- 

Kios Blok C 11 Rp.900,-/ 190  Rp. 171.000,-

Kios Blok D 19 Rp. 1050,- 365  Rp. 383.250,-

Kios Blok E 11 Rp.900,-/  190  Rp. 171.000,-

Kios Blok F 21 Rp. 1200,-  382  Rp. 458.400,-

Kios Blok G 17 Rp.900,-/ 330  Rp. 297.000,-

Kios Blok H 8 Rp.900,-/ 140  Rp. 126.000,-

Kios Blok I 10 Rp. 1050,- 170  Rp. 178.500,-

Kios Blok J 9 Rp.900,-/ 150  Rp. 135.000,-

Kios Blok K 10 Rp.900,-/ 165  Rp. 148.500,-

Kios Blok L 2 Rp.900,-/ 40  Rp. 36.000,- 

Kios Blok M 2 Rp.900,-/ 40  Rp. 36.000,- 

Kios Blok N 1 Rp.900,-/ 20  Rp. 18.000,- 

Kios Blok O 2 Rp.900,-/ 40  Rp. 36.000,- 

Kios Blok P 19 Rp.900,-/ 171  Rp. 153.900,-

Kios Blok Q 20 Rp.900,-/ 184,5  Rp. 166.050,-

Kios Blok R 1 Rp.900,-/ 9  Rp. 8100,- 

Sumber: Disperindag Kab. Wonosobo 
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  Berdasarkan tarif retribusi berdasarkan jumlah kios di pasar tersebut, Pasar 

Kertek mempunyai potensi retribusi  yaitu berjumlah Rp. 2.873.700,- . Berawal 

dari uraian tersebut diatas maka perlu diadakan penelitian tentang  

“KONTRIBUSI  RETRIBUSI PEDAGANG PASAR KERTEK 

TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2005-2008” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme penetapan target retribusi pedagang di pasar kertek 

Kabupaten Wonosobo? 

2. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi di pasar kertek Kabupaten 

Wonosobo? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan retribusi di pasar 

kertek Kabupaten Wonosobo? 

4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang ada di pasar kertek 

Kabupaten Wonosobo? 

5.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan target retribusi pedagang di 

pasar kertek Kabupaten Wonosobo; 

2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi di pasar kertek 

Kabupaten Wonosobo; 



7 

 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan 

retribusi di pasar kertek Kabupaten Wonosobo; 

4. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang 

ada di pasar kertek Kabupaten Wonosobo; 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat ilmiah dan manfaat 

bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu: 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

a. Sebagai wahana latihan bagi peneliti tentaang pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian serta menerapkan teori yang 

peneliti dapatkan dibangku kuliah. 

1.4.2. Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

  Bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo terutama bagi UPTD Pasar Kertek 

Kabupaten Wonosobo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam usaha penggalian sumber pendapatan yang kaitannya dengan 

retribusi pasar tersebut. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Retribusi 

 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad Yani,2002:55). 

Retribusi daerah menurut Samudra Azhari (1995:273) adalah pungutan daerah  

sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah dalam 

hal ini ada kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah 

sebagai penyelenggaraan perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai 

perusahaan tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah. 

Retribusi sebagai halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan 

Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masrakat. Maka dari itu daerah kabupaten/kota diberi peluang 

dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis 

retribusi selain yang telah ditetapkan, apabila memenuhi criteria yang telah 

ditapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Obyek retribusi daerah terdiri dari (Bambang Prakoso,2005:94): 

1. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
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umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum 

ditetapkan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha dan retribusi perijinan tertentu; 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelalksanaan desentralisasi; 

c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan 

dan kemanfaatan umum; 

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi; 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya; 

f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang potensial;         

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayan Persampahan atau Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
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f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Penggantian biaya Cetak Akte; 

j. Retribusi Pengujian kapal Perikanan. 

2. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha ditetapkan 

peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

umum dan retribusi perijinan tertentu; 

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 

d. Retribusi Terminal; 

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

f. Retribusi Penyedotan Kakus; 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
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h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 

j. Retribusi Penyeberangan di atas air; 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan 

tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asa desentralisasi; 

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum; 

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 

dari biaya untuk menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut 

cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
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c. Retribusi Izin Gangguan 

d. Retribusi Izin Trayek 

Subjek Retribusi Daerah terdiri dari: 

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 

 Adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam 

mengusahakan sektor retribusi terutama memang adanya perbedaan 

kemampuan sehingga penyediaan jasapun berbeda-beda, sehingga tidak dapat 

disamakan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi jumlah obyek 

retribusi dan target retribusi tidak dapat disamakan. 

Secara garis besar ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yang 

digunakan oleh Pemerintah trhadap masyarakat, yaitu retribusi atas jasa-jasa 

pelayanan umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara keseluruhan), 

retribusi untuk  jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat 

pengembalian biaya langsung (Direct Cost) yang berbeda, dan retribusi berdasar 

kewenangan tertentu Pemerintah Daerah atas penerimaan retribusi tersebut. 

Hampir secara keseluruhan jasa-jasa pelayanan atas pemakai langsung 

bersifat umum (Universal). Jasa-jasa pelayanan umum yang dikenakan retribusi 

atas pemakai langsung (baik dengan atau tanpa subsidi) antara lain: 
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1. Jasa Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk industry dapat dihitung melalui 

tingkat penggunaan air yang dikonsumsi dan diukur dengan meteran kubik, 

melalu pengkategorian perusahaan industry dalam suatu tingkat tertentu 

(missal: besar, sedang, kecil) berdasarkan penilaian kekayaan, melalui dasar 

jarak antara lokasi perusahaan dengan pipa penghubung utama, atau melalui 

dasar jarak antara lokasi perusahaan dengan pipa penghubung utama, atau 

melalui penjualan dari pusat penjualan air minum. 

2. Jasa angkutan umum setidak-tidaknya sebagian ditutup dari biaya tiket 

penumpang atau barang. 

3. Jasa pos dan telepon, umumnya dijual berdasarkan unit daripada jasa, 

meskipun pada kasus telepon ada pengecualian, untuk biaya tetapnya 

(Abonemen) tidak didasarkan kepada unit tetapi didasarkan pada kategori atas 

nilai kekayaan pemakai. Abonemen untuk rumah tangga lebih rendah 

dibandingkan untuk usaha. 

4. Gas dan listrik juga pada dasarnya dikenakan pembayaran sesuai dengan 

besarnya volume konsumsi, meskipun biaya-biaya per unit sering menurun 

apabila jumlah yang digunakan meningkat. 

5. Penghuni perumahan pemerintah hamper selalu membayar sewa kecuali 

apabila perumahan gratis disediakan kepada para pegawai sebagai bagian 

daripada konsumsi pelayanan mereka. 

6. Beberapa bentuk biaya masuk biasanya digunakan atas pengguanaan fasilitas-

faslitas tertentu yang dimiliki pemerintah kota seperti museum, monument-
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monumen bersejarah, kolam renang dan fasilitas olah raga lainnya, kebun 

binatang, benda-benda cagar budaya, bioskop. 

Penyediaan jasa-jasa kepentingan umum seperti air bersih, gas, listrik dan 

telepon biasanya didasarkan pada biaya penyambungan awal, namun kadang-

kadang juga dasar pengenaan biaya bergantung pada penggunaan/ konsumsinya. 

Pengenaan retribusi yang didasarkan pada pengembalian biaya langsung 

(Direct cost). Ada perbedaan mendasar pengenaan retribusi antara jasa-jasa 

pelayanan umum pengembalian biaya langsung. Pengenaan retribusi yang 

didasarkan pada pengembalian biaya langsung (Direct cost) biasanya digunakan 

untuk jasa-jasa umum yang penyelenggaraannya menjadi tugas atau 

kewenangannya berada ditangan pemerintah, misalnya: sektor pendidikan, dari 

sektor jalan raya, pelayanan kesehatan, pengairan, kesehatan lingkungan, serta 

pelayanan pemadam kebakaran. 

 Penentuan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi 

pendapatan daerah. Menurut Davey (dalam prakosa, 2005:57) terdapat kriteria 

yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah dapat dikenai retribusi. 

Kriteria tersebut antara lain: kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan 

administrative, dan kesepakatan politis. 

Peran Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya sama 

dengan pajak daerah yakni berperan sebagai sumber pendapatan (Budgetary 

Function) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (Regulatory function) 

sebagai contoh seperti pemberian tarif retribusi yang tinggi kepada usaha 

minuman keras dikarenakan merupakan kegiatan usaha yang kurang dikehendaki 
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oleh pemerintah dari pada kegiatan usaha yang ingin didorong perkembangannya 

oleh pemerintah daerah seperti usaha pengolahan limbag cair. Pada umumnya 

setiap kegiatan, termasuk pemun gutan retribusi dapat dikaji atau dinilai menurut 

dampaknya terhadap efisiensi tingkat output yang dihasilkan) dan didistribusi 

(pemerataan beban dan manfaatannya) (Suparmoko,2002:71). 

Selain itu retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan 

karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang 

lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada 

kelompok berpenghasilan tinggi didaerah yang sama. Karena itu sistem retribusi 

yang progresif dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat 

didaerah (Suparmoko,2002:95). Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi antara 

lain: 

a. Manfaat yaitu besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang 

diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah (Suparmoko,2002,85). 

b. Sifat yaitu progresif atau regresif bertdasarkan potensi kemampuan 

pembayar retribusi. Dalam hal  progesifitas retribusi tidak dapat dilihat dari 

segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi, melainkan 

hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar 

retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh 

pemerintah (Suparmoko,2002:1994). 
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Tabel 2.1 

Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo 

 

NO Jenis No. Perda 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

2 Ret. Pelayanan Persampahan PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

3 Ret. Cetak KTP/KK PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

4 Ret. Cetak Akte catatan sipil PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

5 Ret. Pemakaman Mayat PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

6 Ret. Parkir di tepi Jalan PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

7 Ret. Pelayanan Pasar PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

8 Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor PP. No 66 tahun 2001 pasal (2) 

9 Ret. Abonemen Los PP. No 66 tahun 2001 pasal (3) 

10 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah PP. No 66 tahun 2001 pasal (3) 

11 Ret. Jasa Usaha Terminal PP. No 66 tahun 2001 pasal (3) 

12 Ret. Rumah Potong Hewan PP. No 66 tahun 2001 pasal (3) 

13 Ret. Tempat Rekreasi dan OR PP. No 66 tahun 2001 pasal (3) 

14 Ret IMB PP. No 66 tahun 2001 pasal (4) 

15 Ret. Ijin Gangguan PP. No 66 tahun 2001 pasal (4) 

16 Ret. Ijin Trayek PP. No 66 tahun 2001 pasal (4) 

17 Ret. Leges PP. No 66 tahun 2001 pasal (4) 

18 Ret. MCK PP. No 66 tahun 2001 pasal (4) 

Sumber: Disperindag Kab. Wonmosobo 

 

2.2. Pasar 

Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, 

dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas 

adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih 
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condong ke arah pasar modern. Permintaan dan penawaran dapat berupa barang 

atau jasa. Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara 

penjual dan pembeli.  

 Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los 

dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa 

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan 

lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue, jajanan, dan barang-barang 

lainnya.  

 Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar 

jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan 

pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada 

dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau 

dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan 

makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang 

dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah 

pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket. 

 Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/ sederhana berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios dan khusus 

disediakan untuk pedagang, sedangkan yang tidak merupakan obyek retribusi 

pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola 
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oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Subyek retribusi pasar adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar. 

 Retribusi pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asa desentralisasi. 

b. Selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut 

member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan 

membayar retribusi. 

c. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan/ diberikan kepada 

orang pribadi atau badan yang membayar retribusi 

d. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan 

nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut. 

e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

f. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas 

pelayanan yang memadai. 

 Dari segi penguasaan status pasar dapat dibagi menjadi tiga status 

kelompok yaitu: 

1. Pasar Daerah 

 Pasar daerah adalah pasar-pasar yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai 

oleh  pemerintah daerah. 

2. Pasar Pembangunan 
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 Pasar pembangunan adalah pasar yang dimiliki oleh desa yang 

pengelolaan,  pengaturan dan pemeliharaan pasar dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

3. Pasar Desa 

 Pasar desa adalah pasar yang dimiliki oleh desa yang pengelolaan, 

pengaturan  dan pemeliharaan pasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

 

2.3. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Ahmad Yani,2002:39). 

2.3.1 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 berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

peraturan daerah (Mardiasmo,2002:98). Pajak daerah adalah pajak-pajak yang 

dipungut oleh pemerintah  daerah yakni Propinsi, Kabupaten, maupun Kota 

yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil 

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Kesit 

Bambang Prakoso,2005:2). 
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2.3.2 Retribusi Daerah 

Retribusi daerah secara umum adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad 

Yani,2002:55). 

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: 

Bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah (BUMD), 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah 

(BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

2.3.4 Lain-lain PAD yang Sah 

Jenis lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah terdiri dari: 

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang  tidak 

dipisahkan; 

3. jasa giro; 

4. Bunga Deposito; 

5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi; 
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6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah atau 

keuntunganj dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

8. Pendapatan denda pajak; 

9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

10. Pendapatan dari pengembalian; 

11. Fasilitas social dan fasilitas umum; 

12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

 

2.4. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 

kebutuhan dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri 

dari: 

2.4.1 Dana Bagi Hasil 

Bersumber dari pajak dan sumber daya lain. Dana bagi hasil yang 

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), pajak penghasilan, Sedangkan dana bagi hasil, yang 

bersumber dari sumberdaya alam antara lain: dari kehutanan, pertambangan 

umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan 

panas bumi. 

2.4.2 Dana Alokasi Umum 



22 

 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan untuk 

propinsi dan kabupaten atau kota dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

2.4.3 Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. 

 
2.5. Unsur-Unsur Pajak Daerah 

Menurut Suparmoko (2002:56) Sebagai sumber pendapatan dari 

pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith’s Canons yakni meliputi: 

a. Unsur keadilan yaitu bahwa pajak harus adil baik secara vertical maupun 

secara horizontal. Adil secara vertical maksudnya pajak harus dikenakan 

sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai tingkat atau 

golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara horizontal 

artinya pajak dikenakan sedeemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara 

berbagai sector yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan yang 

sama. 

b. Unsur kepastian yaotu bahwa pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti 

dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah 

dalam membuat perkiraan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan 

dating dan juga aka nada keikhlasan serta usaha yang sungguh-sungguh bagi 

si wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan 

mengenai rencana pendapatan daerah yang akan dating dan juga aka nada 



23 

 

keikhlasan serta usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

c. Unsur kelayakan yaitu bahwa wajib pajak harus dengan senang hati 

membayar pajak kepada pemerintah karena pajak dibayarnya layak dan 

tidak memberatkan para wajib pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus 

menggunakan uang pajak untuk menyediakian pelayanan kepada 

masyartakat secara optimal dan masyarakat tahu bahwa uang tersebut tidak 

diselewengkan penggunaannya. 

d. Unsur efisien yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan 

sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada 

pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah. 

e. Unsur Ketepatan yaitu pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan 

jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah 

daerah yang bersangkutan. 

 

2.6. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Pajak daerah digolongkan menjadi  dua yang dibagi berdasarkan 

wewenang pemungutannya (Ahmad Yani,2002:46) yaitu pajak daerah tingkat I 

(Propinsi) terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu keadaan yang terjadi karena jual 

beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasdukan kedalam badan usaha. 
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c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan untuk digunakan untuk orang pribadi atau badan, kecuali untuk 

keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 

Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) terdiri dari: 

a. Pajak hotel dan Restoran yaitu pajak atas pelayanan hotel dan restoran.  

b. Pajak Hiburan yaitu Pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

c. Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame  

d. Pajak penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik,  

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  

f. Pajak Parkir  

 

2.7. Fungsi Pajak Daerah 

Pajak Memiliki Fungsi yaitu : 

2.7.1 Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti dimasukannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2.7.2 Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang social dan ekonomi seperti dikenakan pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan (Waluyo,2005:6) 
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2.8. Keterkaitan Antara Retribusi,  dan Pendapatan Asli Daerah 

Retribusi sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah yang 

menjadi salah satu sumber bagi penyelenggaraaan pembangunan, memiliki 

peranan sentral karena dengan meningkatnya nilai retribusi dan pajak daerah, 

maka pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebagai wujud 

pembangunan juga semakin meningkat. 

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan  pemisahan 

dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya 

pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat 

desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan 

dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses 

pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Ahmad Yani,2002:230). 

Dilihat dari pengertian retribusi, dan Pendapatan asli Daerah diatas 

nampak jelas bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber 

paendapatan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak 

daerah. Sehingga dalam pengoptimalan penerimaan pendapatan asli daerah 

hendaknya didukukg oleh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun hendaknya perlu diwaspadai 

bahwa eksploitasi pendapatan asli daerah yang berlebihan justru akan semakin 
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membebani masyarakat sehingga akan cenderung menjadi disinsensitif bagi 

daerah dan akan mengancam perekonomian secara makro. 

Sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah sebelum era 

desentralisasi adalah retribusi, pada era desentralisasi bergeser ke pajak daerah. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa pada era desentralisasi, pemerintahan 

kabupaten/kota kurang mampu menbangun infrastruktur dalam mem,berikan 

pelayanan kepada publik. Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama 

pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relative fluktuatif dan cenderung 

diruang kontrol (kewenangan) pemerintah daerah. 

Disamping upaya meningkatkan nilai retribusi dan pajak daerah, 

pemerintah daerah dituntut mampu membuat kebijakan tentang retribusi dan pajak 

daerah yang tidak hanya mengejar kuantitas tetapi diharapkan mampu 

meningkatklan kualitas layanan terhadap masyarakat. Sehingga nilai pendapatan 

asli daerah yang berasal retribusi dan pajak daerah benar-benar wujud keterkaitan 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai cermin pembangunan. 

 

2.9. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan 

pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur social, sikap masyarakat serta 

institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta kesempatan kerja (tri 

Widodo,2006:4). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 
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kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneous development) dengan 

menggunakan potensial sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik 

secara local (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan 

untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi. 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Oleh karena itu pemerintah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi 

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah. 

Salah satu cara untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki 

daerah yaitu salah satunya dengan meningkatkan peranan retribusi dan pajak 

daerah karena retribusi dan pajak daerah merupakan penerimaan yang dihimpun 

dari rakyat yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan bisa dirasakan langsung 

oleh rakyat seperti retribusi pasar, retribusi terminal, penyediaan areal parker, dll. 

Inti dari pembangunan adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. 

 

2.10. Kerangka Berpikir 

Penerimaan daerah yaitu uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah 
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nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah 

bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan tujuan untuk 

memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi 

(Suparmoko,2002:18).  

Sumber keuangan daerah yang dapat dikelola oleh daerah adalah pajak dan 

retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan komponen 

PAD  yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar di antara komponen PAD 

yang lain karena merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu pada jurnal yang berjudul: 

1. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus pemerintah kota 

Bogor). 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu 

daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi 

daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi 

daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang 

terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota 
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Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup 

signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan 

penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan 

kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. 

Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata 

pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang 

berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, 

memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 15,61% dengan rata-

rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan 

kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total 

penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD 

Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu 

dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan 

memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan 

potensi yang ada (Muhammad Riduansyah,2003) 

2. Evaluasi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD di Surakarta 

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan dan 

dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah 
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dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Retribusi pasar memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD, 

sehingga semakin besar retribusi pasar maka semakin besar pula PADnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan seberapa 

besar kontribusi dari retribusi pasar terhadap PAD serta untuk mengetahui 

apakah pemungutan retribusi pasar di Surakarta selama lima tahun anggaran 

sudah efektif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi, tingkat 

pertumbuhan, dan efektifitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama 

lima tahun anggaran yaitu 2003 sampai dengan 2007, kontribusi retribusi 

pasar mengalami penurunan tiap tahun, yang disebabkan pembangunan 

minimal empat pasar pada tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan retribusi pasar 

terendah sebesar -2,40% terjadi pada tahun 2004, dan tertinggi terjadi pada 

tahun 2005 yaitu sebesar 22,66%. Rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah 

sebesar 8,24%. Realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Surakarta sudah efektif, karena 

rata-rata penerimaannya lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan 

(Aviningrum Seiyaningsih,2009). 

Secara sistematis kerangka berpikir dalam dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai suatu realisasi pendapatan asli 

daerah. Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Wonosobo adalah 

retribusi pasar. Retribusi ini pada dasarnya dikelompokkan dalam jenis 
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retribusi jasa umum. Sasaran dari pelaksanaan retribusi pelayanan pasar 

adalah pedagang baik individu atau perusahaan yang menggelar dagangan di 

pasar. Para pedagang tersebut berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai 

dengan jenis dan ukuran kios yang mereka gunakan.  

Selain bersumber dari pedagang, retribusi pelayanan pasar juga 

mencakup jenis pungutan untuk penggunaan kamar mandi umum dan jenis 

uang kebersihan pasar. Kedua jenis pungutan itu diperuntukkan bagi siapa 

saja pengunjug pasar yang menggunakan fasilitas tersebut. Idealnya, dengan 

pengaturan lokasi pedagang maka akan diketahui potensi pendapatan dari 

sektor retribusi pasar secara tepat. Namun dalam kenyataannya, pendapatan 

yang diterima dari pemungutan retribusi sering tidak sesuai dengan potensi 

yang ada. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian maka 

harus didukung dengan berbagai metode yang sesuai dan yang benar secara 

ilmiah. Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto,2002:136).  

 

3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian(Arikunto,2002:70). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jumlah pedagang 

dipasar kertek Wonosobo pada tahun 2008 di Kabupaten Wonosobo dengan 

jumlah 183 pedagang kios. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto,1997:112), dalam menentukan jumlah sampel yang diteliti menurut 

Suharsimi Arikunto menegaskan sekedar pedoman maka apabila subyeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar maka dapat diambil antara 

 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 1997:112). 
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Tekhnik sampling / tekhnik penarikan sampel adalah suatu cara 

mengambil sampel yang representative dari populasi (Riduwan,2005:57). 

Penentuan sampel dihitung dengan rumus (slovin dalam husein,1998:78-79): 

n=   

Dimana: 

n: Ukuran Sampel 

N: Ukuran Populasi 

: Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

 sampel yang ditolerir atau diinginkan.  Misal untuk penelitian ini 

 digunakan 10%. 

Adapun penghitungan sampelnya adalah sebagai berikut: 

n=   

n=  

n=  99,45=100 

  Dari perhitungan tersebut didapat jumlah responden yang akan diambil 

sampel oleh peneliti sebanyak 100 orang. Dari jumlah sampel tersebut 

selanjutnya menentukian banyaknya responden yang mewakili masing-masing 

strata dengan rumus n= ( ) (Riduwan, 2005:68). Adapun penghitungannya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Sebaran Sampel 

 

Nama Kios 
( Blok ) N n 

A 10 6 
B 10 6 
C 11 6 
D 19 11 
E 11 6 
F 21 12 
G 17 11 
H 8 5 
I 10 6 
J 9 5 
K 10 6 
L 2 2 
M 2 2 
N 1 1 
O 2 2 
P 9 1 
Q 20 11 
R 1 1 

Jumlah 183 100 
 

Tekhnik sampling/tekhnik penarikan sampel adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representative dari populasi (Riduwan,2005:57). Tekhnik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik cluster sampling dimana 

pengambilan sampel dari anggota populasi dilakukan secara acak dan kelompok 

tetapi kurang proporsional pembagiannya artinya tidak sebanding dengan jumlah 

strata dalam populasinya. Dilakukan seperti ini karena anggota populasinya 

heterogen (tidak sejenis). 
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Proses pengambilan secara acak adalah populasi yang telah terbagi 

menjadi beberapa kelompok tersebut kemudian diambil sampel random dari tiap-

tiap kelompok. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto,2002:96).(Sugiyono,2002:2) mendefinisikan 

bahwa variabel sebagai gejala yang menjadi focus penelitian untuk diamati. Yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Mekanisme penetapan target retribusi pedagang di pasar kertek Kabupaten 

Wonosobo 

2. Mekanisme pemungutan retribusi di pasar kertek Kabupaten Wonosobo 

3. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi di pasar kertek 

Kabupaten Wonosobo 

4. Solusi untuk mengatasi kendala yang ada di pasar kertek Kabupaten 

Wonosobo 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dengan mengambil lokasi di pasar Kertek Kabupaten 

Wonosobo dengan alasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar masih 

mengalami kendala-kendala sehingga target retribusi  pasar Kertek Belum dapat 

tercapai. 
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3.5 Sumber Data 

  Untuk mengetahui dari mana data yang diperoleh, maka perlu ditentukan 

sumber data yang diperoleh sebagai bahan analisis dapat dikelompokkan 

menjadi sebagai berikut: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

responden, yaitu pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

pengelola UPTD Pasar Kertek dan para pedagang di pasar kertek yang 

mengetahui pokok-pokok permasalahan atau obyek permasalahan 

ini.wujud data yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah data mengenai 

retribusi pasar yang ada di pasar Kertek. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data tambahan yaitu dokumentasi, Koran, 

artikel, arsip, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan memanfaatkan data sekunder berdasar 

urut waktu (time series) untuk kurun waktu tahun 2005-2008 serta wawancara. 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku-buku, dokumen, 
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peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto,2002:35). Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data 

yang berupa nilai retribusi dan pajak daerah berupa target dan realisasi serta 

peraturan daerah (perda) yang mengatur dalam kurun waktu 2005-2008 di 

Kabupaten Wonosobo yang semuanya tersedia dikantor UPTD pasar kertek 

Kabupaten Wonosobo yang berada di jalan parakan Kabupaten Wonosobo. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam (Iqbal Hasan,2002:85). Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk menjawab adanya permasalahan yang berupa 

kendala-kendala dan mencari informasi mengenai factor pendukung dan upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  retribusi dan pajak daerah secara 

langsung kepada instansi yang berwenang.  

Kuesioner (angket) adalah sejumlah Pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128). Metode angket ini digunakan 

untuk mengambil data tentang pungutan retribusi, data responden dan 

permasalahan yang dihadapi para pedagang. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yaitu metode yang digunakan dalam menjelaskan 

berbagai macam data dalam penulisan skripsi ini, metode analisis data yang 

digunakan yaitu analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu analisis 
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yang menginterpretasikan data dengan mengambil kesimpulan dari data-data 

dalam bentuk angka yang sudah ada kedalam bentuk tulisan atau kata-kata 

(Suharsimi,2002:213).  

     Tabel 3.2 

Permasalahan, data yang diambil,metode dan analisis data yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaaan dalam penelitian ini. 

 

No Permasalahan Data yang diambil 
Metode 

pengumpulan 
data 

Sumber Analisis 

1 Bagaimana mekanisme 
penetapan target 
retribusi pedagang di 
pasar kertek Kabupaten 
Wonosobo 

Cara Penetapan target 
retribusi pasar Kertek 

Dokumentasi 
dan 
Wawancara 

UPTD pasar 
kertek 

Deskriptif 
Presentase 

2 Mekanisme 
pemungutan retribusi di 
pasar kertek Kabupaten 
Wonosobo 

Potensi Pendapatan 
retribusi pasar Kertek 

Dokumentasi 
dan 
Wawancara 

UPTD pasar 
kertek 

Deskriptif 
Presentase 

3 Kendala apa saja yang 
dihadapi dalam 
pemungutan retribusi di 
pasar kertek Kabupaten 
Wonosobo 

Kendala-kendala 
dalam pemmungutan 
retribusi pasar 

Dokumentasi 
dan 
Wawancara 

UPTD pasar 
kertek 

Deskriptif 
Presentase 

4 Solusi untuk mengatasi 
kendala yang ada di 
pasar kertek Kabupaten 
Wonosobo 

Solusi untuk mengatasi 
kendala dalam 
pemungutan reteribusi 
pasar kertek 

Dokumentasi UPTD pasar 
kertek 

Deskriptif 
Presentase 
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Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan focus yang diteliti yaitu mengenai bagaimana mekanisme 

penetapan target retribusi pedagang di pasar kertek Kabupaten Wonosobo, 

Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi yang ada di pasar kertek Kabupaten 

Wonosobo, Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan retribusi di pasar 

kertek Kabupaten Wonosobo. Analisis ini digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui seluk beluk keadaan yang ada di pasar kertek tersebut dan diharapkan 

mampu memecahkan masalah yang ada di pasar Kertek tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis 

Deskripsi Prosentase dimana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi retribusi pedagang di pasar kertek terhadap pendapatan asli 

daerah, maka analisi datanya menggunakan rumus presentase yaitu adalah: 

   % =  

Dimana: 

n: Nilai yang diperoleh 

N: Jumlah seluruh nilai 

%: Tingkat keberhasilan yang dicapai 

(Ali,1984:124) 

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah dari sector retribusi pasar adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari kualitas aparat pemerintah Kabupaten Wonosobo 

b. Ditinjau dari segi-segi faktor-faktor eksternal (segi masyarakat) yang 

dapat mempengaruhi peranan retribusi pasar. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kertek 

  Kecamatan Kertek merupakan salah satu kawasan di Kabupaten 

Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan. Luas Wilayah Kecamatan ini 

6.214.365 Ha dengan ketinggian 700 m hingga 1.150 m diatas permukaan laut. 

Iklim tropis mewarnasi wilayah pegunungan ini, dengan pembagian 2 musim 

setiap tahunnya yakni Kemarau pada bulan April sampai dengan September dan 

hujan pada bulan Oktober sampai dengan maret. Suhu udara kawasan ini 

terbilang sejuk, dimana rata-rata pada siang hari berkisar antara 26 – 29 ˚C dan 

malam hari turun menjadi 20 ˚C. tak heran apabila wilayah ini memiliki banyak 

potensi khususnya dibidang pertanian menjadi sumber mata pencaharian 

mayoritas penduduknya. 

  Pasar Kertek merupakan pasar daerah yaitu pasar yang sepenuhnya 

dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten daerah. Berdasrkan kegiatannya 

Pasar Kertek merupakan pasar tradisional yaitu pasar yang kegiatan para 

pedagang dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam 

waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.  

Secara geografis batas-batas Pasar Kertek adalah: 

Sebelah Utara : Temanggung 
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Sebelah Timur : Kecamatan Kalikajar 

Sebelah Selatan: Kecamatan Selomerto 

Sebelah Barat : Kecamatan Wonosobo 

  Pusat pemerintahan kecamatan kertek berjarak 8 km dari ibukota 

kabupaten Wonosobo dan Berjarak 112 Km dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah. 

Kecamatan ini merupakan pintu gerbang Kabupaten Wonosobo dari arah 

Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berada di lereng gunung sindoro 

dan diapit dua gunung yaitu gunung sindoro dan gunung sumbing. Tak heran 

kalau wilayah ini merupakan kota satelit kedua setelah ibukota kabupaten dan 

tak jarang menjadi singgahan turis domestic maupun mancanegara karena 

keindahan panorama yang indah. 

  Peluang besar yang mesti bisa ditangkap adalah mengembangkan kota 

kertek sebagai satelit kedua Wonosobo. Bagaimana mewujudkan kertek sebagai 

kota penyangga 4 kecamatan disebelahnya yakni kalikajar, sapuran, kepil dan 

kalibawang. ini tidak mustahil bahkan kertek bisa diproyeksikan sebagai 

sokaarajanya wonosobo seperti yang ada di kabupaten banyumas. 

dan yang perlu dipersiapkan adalah pertama mental bisnisman masyarakat yang 

wirausaha. semua potensi mampu digerakkan kearah wirausaha untuk merubah 

gaya hidup menjadi labih maju. kedua membangun infrastruktur perkotaan yang 

pro dengan investasi maupun pemasaran. konsep ini secara rinci dibuat dalam 

program peluasan tata kota yang diproyeksikan dari wilayah sambon sampai 

bojasari. program inipun secara terpadu diteruskan ke arah wonosobo melalui 

peluasan jalan protokol guna menunjang perekonomian setempat. tidak saja itu, 
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dukungan jalur jalan lingkar baik utara maupun selatan mutlak dibutuhkan untuk 

mengembangkan kawasan dan memecah keramaian.  

  problematika kertek saat ini adalah kesemprawutan dan kemacetan. 

dengan jalur ini rekayasa lalu lintas bisa diwujudkan sehingga kertek benar-

benar terwujud sebagai kota yang tertib. selebihnya, pengembangan kawasan 

selatan sebagai penyangga pusat kegiatan ekonomi pasar menjadi rujukan untuk 

mengurai permasalahan pasar kertek saat ini. adanya kawasan pusat pasar ikan, 

pasar unggas dan pasar sayur yang disatupadukan dengan konsep terminal di 

kawasan jalur arah semayu nampaknya bisa menjadi solusi sehingga jalur 

tersebut menjadi jalur ekonomi kedua yang lebih maju. 

4.1.2. Jenis Bangunan 

a. Los adalah bangunan dan beratap didalam limgkungan pasar yang tidak 

berdinding/ penyekat sampai keatas yang digunakan untuk tempat 

mendasarkan dan menjual barang-barang dagangan. 

b. Kios adalah bangunan permanen dilingkungan pasar yang satu sama lain 

dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup. 

c. Kantor Pasar terletak dilantai dua yang dibatasi dengan tembok. 

d. MCK adalah kamarmandi yang dibuat dengan bangunan tembok dan 

berjumlah 4 buah. 

4.1.3. Mekanisme Penetapan Target Retribusi Pasar Kertek 

  Mekanisme penetapan target yaitu pertama dilihat dari seberapa besar 

potensi yang ada di pasar kertek tersebut yang kemudian di lihat dari jumlah 

realisasi tahun yang lalu. Untuk menargetkan jumlah retribusi yang ada dipasar 
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kertek maka Realisasi tahun yang lalu yang kemudian dikalikan dengan 5% dan 

hasilnya akan keluar target untuk tahun sekarang. Setelah itu dilihat dari system 

pemungutannya apabila pemungutannya sesuai maka akan muncul hasil 

pemungutan retribusi tersebut. Apabila pemungutannya tidak sesuai maka target 

ditahun ini akan tidak tercapai dikarenakan banyak diantara para pedagang yang 

tidak membayar pungutan tersebut. Berikut adalah prosedur penetapan target 

pasar kertek kabupaten Wonosobo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Kertek 

  Pasar Kertek merupakan salah satu pasar daerah terbesar kedua di 

Kabupaten Wonosobo yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah. Jumlah pedagang di Pasar Kertek adalah sejumlah 183 kios. 

Potensi Retribusi 

Pas

Realisasi Retribusi 

Pasar 

Target Retibusi 

Pasa

Sistem Pemungutan 

Hasil Retribusi 

Pas
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  Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan pengelolaan pasar 

dibentuklah suatu sektor pasar yang tugasnya adalah melaksanakan pemungutan 

retribusi pasar secara harian, mingguan, maupun bulanan serta wajib 

menyetorkan hasil pemungutannya ke kas daerah. Pemungutan retribusi pasar 

secara harian menggunakan karcis atau secara bulanan dengan menggunakan 

kwitansi bulanan.  

Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar 

 

 

 Pedagang di pasar kertek menyetorkan pembayaran retribusi pasar kepada 

petugas pemungut retribusi, kemudian dari petugas pemungut retribusi 

menyetorkannya kepada bendahara UPTD pasar kemudian disetorkan kepada 

kas daerah.Kas daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan, Keuangan, 

dan Aset Daerah. 

Tabel 4.1 
Jenis Pungutan yang ada di Pasar Kertek 

 
Kriteria Pasar Kertek 

Frekuensi Prosentase 
Kebersihan 100 100% 
Keamanan 100 100% 
MCK 100 100% 

   Sumber: Data yang Diolah 

  Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pungutan yang ada di pasr kertek 

yaitu berupa Kebersihan, Keamanan dan MCK pungutannya terealisasi 

dikarenakan para pedagang memang ditarik pungutan tersebut. Untuk pungutan 

Kebersihan, keamanan dan MCK ditarik perbulanan. 

Pedagang Kas Bendahara Petugas 
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Tabel 4.2 
Waktu Pemungutan Retribusi Pasar Kertek 

 
Kriteria Pasar Kertek 

Frekuensi Prosentase 
Pagi 13 13% 
Siang 85 85% 
Sore 2 2% 
Jumlah 100 100% 

   Sumber: Data yang Diolah 

  Dari data tersebut dapat dilihat bahwa waktu pemungutan paling banyak 

dilakukan yaitu dengan pada siang hari yaitu berjumlah 85% yaitu artinya 

petugas memungut retribusi pada siang hari karena pada saat itu kios sudah pada 

buka, sedangkan pagi hari yaitu berjumlah 13%. Jika pungutan dilksanakan pada 

pagi hari banyak kios yang belum buka sehingga di khawatirkan akan banyak 

pedagang yang kelewat untuk ditarik retribusi tersebut. Serta pada sore hari yaitu 

berjumlah 2% yaitu yang ditarik pada terakhir yaitu apabila ada petugas yang 

berhalangan hadir sehingga yang bertugas menjadi berkurang dan selesai 

penarikannya pada sore hari. 

Tabel 4.3 
Perkembangan Target Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

Tahun Target (Rp) 

2005 207.500.000 

2006 233.500.000 

2007 248.000.000 

2008 229.850.000 

     Sumber: DISPERINDAG Kab. Wonosobo 
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Grafik 4.1 

Perkembangan Target Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

 
  Dilihat dari grafik tersebut bahwa target dari tahun 2005 sampai tahun 

2007 yaitu cenderung naik,pada tahun 2005 yaitu targetnya berjumlah 

207.500.000, untuk tahun 2007 targetnya yaitu berjumlah 233.500.000, serta 

untuk tahun 2007 targetnya yaitu berjumlah 248.000.000 dan untuk tahun 2008 

yaitu diturunkan menjadi 229.850.000. 

Tabel 4.4 
Perkembangan Realisasi Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

Tahun Realisasi(Rp) 

2005 207.215.464 

2006 130.969.725 

2007 133.593.865 

2008 187.281.703 

     Sumber: DISPERINDAG Kab. Wonosobo 
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Grafik 4.2 
Perkembangan Realisasi Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

 
  Dilihat dari grafik tersebut bahwa realisasi tahun 2005 ke 2006 yaitu turun, 

pada tahun 2005 realisasinya yaitu berjumlah 207.215.464, serta pada tahun 

2006 realisasi yang di capai adalah berjumlah 130.969.725. Pada tahun 2007 

realisasi sedikit naik yaitu berjumlah 133.593.865. Pada tahun 2008 reakisasinya 

naik drastic menjadi 187.281.703. 

Tabel 4.5 
Perkembangan Target dan Realisasi Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2005 207.500.000 207.215.464 

2006 233.500.000 130.969.725 

2007 248.000.000 133.593.865 

2008 229.850.000 187.281.703 

   DISPERINDAG Kab. Wonosobo. 
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Grafik 4.3 
Perkembangan Target dan Realisasi Pasar Kertek Periode Tahun 2005-2008 

 

 

 Pada tahun 2005 realisasi sebesar 207.215.464 sedikit meleset dari yang 

ditargetkan yaitu sebesar 207.500.000 atau tercapai 100%. Tahun 2006 

realisasi sebesar 130.969.725 menurun banyak dari yang ditargetkan yaitu 

sebesar 233.500.000 atau tercapai 56%. Pada Tahun 2007 realisasi sebesar 

133.593.865 menurun dari yang ditargetkan sebesar 248.000.000 tercapai 54%. 

Pada tahun 2008 realisasi sebesar 187.281.703 turun dari yang ditargetkan 

yaitu sebesar 229.850.000 tercapai sebesar 81%. 

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak pernah sesuai dengan realisasi. 

Dari tahun ke tahun target malah dinaikkan padahal sudah jelas dari data bahwa 

realisasi cenderung selalu mengalami penurunan. Agar penerimaan retribusi 

sesuai dengan target maka dalam pemungutan retribusi harus dilakukan dengan 

efisien dan efektif. Namun kenyataan dilapangan bahwa realisasi lebih kecil dari 

yang ditargetkan memungkinkan petugas yang kurang teliti dan pedagang ada 

yang membayar dan ada yang tidak membayar, Sehingga dalam pemungutan 
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retribusi merupakan suatu kemampuan untuk mengelola, mengorganisasi, 

memgoordinasikan, dan dan pengawasan suatu lembaga yang sesuai dengan 

kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. 

Tabel 4.6 
Perkembangan Target Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Wonosobo 

Periode Tahun 2005-2008 
 

Tahun Target 

2005 Rp. 835,000,000 

2006 Rp. 950,500,000 

2007 Rp. 748,075,000 

2008 Rp. 787,914,000 

      Sumber: DISPERINDAG Kab. Wonosobo 

Grafik 4.4 
Perkembangan Target Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Wonosobo 

Periode Tahun 2005-2008 
 

 
 

  Dari grafik tersebut bahwa target dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu 

naik, pada tahun 2005 targetnya adalah sebesar Rp. 835,000,000 dan pada tahun 
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2006 targetnya adalah berjumlah Rp. 835,000,000. Pada tahun 2007 target 

diturunkan menjadi Rp. 748,075,000. Pada tahun 2008 target naik menjadi Rp. 

748,075,000. 

Tabel 4.7 
Perkembangan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Wonosobo 

Periode Tahun 2005-2008 
 

Tahun Realisasi 

2005 Rp.  826,188,496 

2006 Rp. 818,790,084 

2007 Rp. 860,769,159 

2008 Rp. 856,855,190 

Sumber: DISPERINDAG Kab. Wonosobo 
Grafik 4.2 

Perkembangan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Wonosobo 

Periode Tahun 2005-2008 

 

  Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi dari tahun ketahun 

cenderung naik. Pada tahun 2005 realisasi sebesar Rp.  826,188,496. Pada tahun 

2006 sedikit menurun yaitu realisasi berjumlah Rp. 818,790,084. Pada tahun 
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2007 mulai naik yaitu realisasi menjadi berjumlah Rp. 860,769,159. Pada tahun 

2008 realisasi sedikit turun menjadi Rp. 856,855,190. 

 

Tabel 4.5 
Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di 

Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2005-2008 
 

Tahun Target Realisasi  

2005 Rp. 835,000,000 Rp.  826,188,496 

2006 Rp. 950,500,000 Rp. 818,790,084 

2007 Rp. 748,075,000 Rp. 860,769,159 

2008 Rp. 787,914,000 Rp. 856,855,190 

  Sumber: DISPERINDAG Kab. Wonosobo 

Grafik 4.5 
Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di 

Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2005-2008 
 

 

  Perkembangan penerimaan retribusi pelayanan pasar selama 4 tahun 

terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2005 retribusi pelayanan pasar sebesar 

Rp.  826,188,496 turun dari yang telah ditargetkan sebesar Rp. 835,000,000. 
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Tahun 2006 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 

818,790,084 dan untuk targetnya adalah Rp. 950,500,000 berarti mengalami 

penurunan dari yang ditargetkan sebelumnya. Tahun 2007 realisasi retribusi 

pelayanan pasar sebesar Rp. 860,769,159 serta untuk targetnya adalah Rp. 

748,075,000 mengalami kenaikan. Tahun 2008 realisasi retribusi pelayanan 

pasar sebesar Rp. 856,855,190 dan untuk yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 

787,914,000 yaitu mengalami kenaikan. 

  Pada tahun anggaran 2005 retribusi pelayanan pasar belum mampu 

mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar Rp. 835,000,000 dari realisasinya 

yaitu sebesar Rp.  826,188,496. Pada tahun 2006retribusi pelayanan pasar 

ditargetkan sebesar Rp. 950,500,000 dari realisasinya yaitu sebesar Rp. 

950,500,000 

4.1.5 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Pasar 

  Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi Kertek banyak dijumpai 

hambatan yaitu dari faktor pedagang dan dari faktor petugas. Kendala dari faktor 

petugas antara lain adalah keterbatasan jumlah pemungut dengan luas wilayah 

luas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola Pasar Kertek. 

Jumlah dari pemungut tersebut yaitu berjumlah 3 orang.  

  Faktor pedagang yang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk 

membayar retribusi pasar, seperti contoh jika dalam keadaan ramai petugas 

menarik retribusi kepada pedagang dan pedagang tersebut itu menunda untuk 

membayar retribusi pasar untuk hari itu, pedagang membayar retribusi pasar 

tidak sesuai dengan tariff  yang berlaku. Selain itu karena adanya hari besar yang 
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mengakibatkan para pedagang tidak berjualan, sehingga target untuk hari itu 

tidak tercapai sepenuhnya yang nantinya akan berpengaruh tidak tercapainya 

potensi pendapatan pasar. 

 

Tabel 4.6 
Kendala Pemungutan Retribusi Pasar Kertek 

 
Kriteria Pasar Kertek 

Frekuensi Prosentase 
Jumlah Pemungut 63 63% 
Keengganan 
Membayar 

7 7% 

Tidak sesuai Tarif 13 13% 
Tutup kios 17 17% 
Jumlah 100 100% 

   Sumber: Data yang diolah 

4.1.6 Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pemungutan 

Retribusi Pasar Kertek 

  Karena di dalam kendala pemungutan retribusi pasar kertek dijumpai 

karena jumlah petugas pemungut retribusi yang terbatas maka dari pihak 

pengelola harus ditambah jumlah petugas yang memungut retribusi tersebut agar 

semua kios dapat secara merata ditarik retribusi. Apabila ada pedagang yang 

belum atau tidak membayar retribusi maka itu sebagai tugas dari pemungut 

untuk tetap menariknya yaitu apabila pedagang sedang dalam keadaan ramai 

maka dari petugas pemungut harusnya menunggu sampai dari pedagang 

memberikan jumlah retribusi yang telah ditentukan. Apabila terjadi kios tutup 

dalam rangka hari libur atau tanggal merah dan atau karena kios tutup untuk 

keperluan pribadi maka dari pihak pemungut untuk tetap mencatat menjadi 

tagihan retribusi dobel di hari berikutnya sehingga tidak ada yang tidak 
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membayar retribusi karena dari pihak petugas pemungut telah mencatatnya 

sesuai dengan jumlah hari serta jumlah kiosnya terkecuali kalau memang kios 

tersebut sudah kosong atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya. 

 

4.2. Pembahasan 

  Pasar Tradisional adalah pasar yang kegiatan para pedagang dan 

pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu 

sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan yang terbatas. Keberadaan pasar 

daerah seperti pasar ketek memberikan peran penting dalam kegiatan ekonomi 

yang ada dikabupaten Wonosobo, oleh karena itu perlu diadakannya pengelolaan 

pasar yang baik agar pasar tersebut mampu bersaing dengan pasar modern 

dewasa ini. 

  Alangkah baiknya jika pasar modern dapat bekerjasama dengan pasar 

tradisional didalam usahanya maka kegiatan perpasaran di Negara kita ini dapat 

lebih maju, untuk mencapai sinergi antar pengusaha pasar modern dengan 

pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar tradisional. 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, Pasar Kertek 

merupakan salah satu pasar besar di kabupaten Wonosobo yang mempunyai 

potensi yang bagus dan keberadaan Pasar Kertek tersebut memberikan peran 

penting dalam kegiatan ekonomi yang ada dikabupaten Wonosobo, oleh karena 

itu perlu adanya pengelolaan yang baik agar Pasar Kertek tersebut dapat 

mencapai potensi yang ada, serta dapat memberikan sumbangan retribusi 

pelayanan pasar dikabupaten Wonosobo 



55 

 

  Pengelolaan pasar harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan 

sumbangan kepada pemerintah yaitu dalam bentuk retribusi daerah khususnya 

retribusi pasar. Retribusi pasar dikabupaten Wonosobo salah satunya yaitu 

berasal dari retribusi Pasar Kertek. Pasar Kertek merupakan salah satu pasar 

tradisional yang besar dikabupaten Wonosobo, sehingga diharapkan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap retribusi pelayanan pasar di 

Kabupaten Wonosobo. 

4.2.1 Mekanisme Penetapan Target Retribusi Pasar Kertek 

  Retribusi daerah secara umum adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Penentuan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi 

pendapatan daerah. Menurut Davey (dalam prakosa, 2005:57) terdapat kriteria 

yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah dapat dikenai retribusi. 

Kriteria tersebut antara lain: kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan 

administrative, dan kesepakatan politis.. Dari keterangan tersebut maka dengan 

adanya pungutan retribusi dapat dikatakan pengaruh untuk perkembangan dan 

kemajuan suatu perekonomian, retribusi juga dapat berpengnaruh sebagai 

distribusi pendapatan dikarenakan hasil dari pungutan retribusi tersebut 

digunakan oleh pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat itu sendiri. 

  Penetapan target Retribusi Pasar Kertek dihitung berdasarkan hasil 

perolehan retribusi pasar tahun yang sebelumnya serta selalu dengan 

memperhatikan potensi pasar yang ada. Penetapan target retribusi Pasar Kertek 
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cenderung naik dari tahun ke tahun karena melihat realisasi yang cenderung 

naik, sehingga target untuk tahun selanjutnya dinaikkan. Selain itu target dan 

retribusi Pasar Kertek dinaikkan dengan tujuan supaya potensi retribusi Pasar 

Kertek dapat tercapai.. Meskipun target retribusi Pasar Kertek tersebut sudah 

dinaikkan dan dengan harapan supaya potensi retribusi pasar dapat tercapai 

namun dalam kenyataannya potensi retribusi Pasar Kertek belum tercapai 

sepenuhnya, Dikarenakan masih mengalami kendala dalam pemungutan 

retribusi Pasar Kertek. 

  Penetapan target retribusi pasr kertek cenderung naik dari tahun ke tahun 

karena melihat realisasi tahun yang sebelumnya sudah dapat mencapai target, 

sehingga untuk tahun yang akan berjalan dinaikkan dengan menambah lima 

persen dari perolehan realisasi penerimaan retribusi tahun sebelumnya. Selain itu 

target retribusi pasar kertek dinaikkan dengan tujuan agar potensi retribusi pasar 

kertek dapat tercapai. Meskipun target retribusi pasar tersebut sudah dinaikkan 

dan dengan harapan agar potensi retribusi dapat tercapai namun pada 

kenyataannya potensi retribusi pasar kertek belum tercapai sepenuhnya, di 

karenakan masih mengalami kendala dalam pemungutan retribusi pasar kertek. 

  Berdasarkan dengan cara penghitungan yang ada yaitu untuk menentukan 

potensi retribusi pasar yaitu jumlah tarif dikalikan dengan pedagang. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan potensi tersebut di temukan jumlah potensi 

harian sebesar Rp. 2.873.700,- (tabel 1.2). Untuk jumlah Potensi yang ada untuk 

tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 775.899.000,-. Setelah di ketahui potensi pasar 

yang ada maka di liat pula berdasarkan hasil realisasi tahun yang sebelumnya 
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yang kemudian di kalikan dengan 5% kemudian di temukanlah target untuk 

tahun yang selanjutnya. Sistem pemungutannya tergantung dari para petugas dan 

para pedagang apakah mereka sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur 

yang ada maka akan dihasilkan jumlah retribusi. 

  Agar target retribusi dapat tercapai maka oleh kantor pengelolaan pasar 

membentuk tim yang bertugas mendata ulang jumlah pedagang dan mengamati 

proses pemungutan retribusi pasar. Antara target yang ditetapkan dengan 

realisasi penerimaan retribusi pasar kertek bisa dikatakan sudah cukup bagus 

karena target yang ditetapkan sudah bisa terealisasi dengan baik. Perkembangan 

retribusi pelayanan pasar selama tahun 2005-2008 mengalami naik turun dari 

tahun ke tahumn (dapat dilihat pada tabel 4.3). Berdasarkan tabel tersebut target 

yang di tetapkan tahun 2005 dan tahun 2007 tidak terealisasi yaitu tidak tercapai 

dan pada tahun 2007 dan 2008 dapat terealisasi atau dapat tercapai. Hal tersebut 

diakibatkan karena ada pedagang yang kadang tidak membayar retribusi yaitu 

pada saat kios mereka sedang ramai sehingga petugas kesulitan untuk menarik, 

sehingga dilewati begitu saja oleh petugas, serta apabila pada saat pedagang 

tidak berjualan sehingga pedagang tersebut tidak ditarik oleh petugas, Sehingga 

mengakibatkan naik turun pada jumlah penerimaan realisasi retribusi pelayanan 

pasar. 

4.2.2 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar kertek 

  Retribusi merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan 

bisa menjadi sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan daerah 

untuk kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah diberi peluang dalam menggali 
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potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusinya. 

Jenis pungutan yang ada dipasar kertek ada bermacam-macam yaitu pungutan 

keamanan, Kebersihan dan MCK. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan 

pemungutan retribusi pasar kertek dilakukan secara harian, mingguan dan 

bulanan, sesuai dengan kemampuan para pedagang. Prosedur pemungutan yang 

telah ditetapkan yaitu para petugas menarik retribusi kepada para pedagang 

pasar kertek yang kemudian dari petugas pemungutan diserahkan kepada 

bendahara pasar yang ada di UPTD pasar kertek yang kemudian akan disalurkan 

ke kas daerah untuk dikelola sebagai kekayaan daerah. 

  Para pedagang yang ada di Pasar Kertek mereka berdagang  sudah 

bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka sudah lebih dari 5 tahun. Mereka 

jadikan berdagang di Pasar Kertek sebagai mata pencaharian mereka. Jenis 

dagangan yang dijual berbagai macam tetapi yang paling banyak yaitu jenis 

dagangan untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga tidak menutup untuk 

dagangan yang lain yaitu misal kios pertanian, makanan dll. 

4.2.3 Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam Pemungutan Retribusi Pasar 

Kertek 

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi antara lain: 

a. Manfaat yaitu besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang 

diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah (Suparmoko,2002,85). 
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b. Sifat yaitu progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan 

pembayar retribusi. Dalam hal  progesifitas retribusi tidak dapat dilihat 

dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan pembayar retribusi, 

melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh 

pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang 

disediakan oleh pemerintah (Suparmoko,2002:1994). 

  Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi Kertek banyak dijumpai 

hambatan yaitu dari faktor pedagang dan dari faktor petugas. Kendala dari faktor 

petugas antara lain adalah keterbatasan jumlah pemungut dengan luas wilayah 

tugas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola Pasar Kertek.  

  Faktor pedagang yang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk 

membayar retribusi pasar, seperti contoh jika dalam keadaan ramai petugas 

menarik retribusi kepada pedagang dan pedagang tersebut itu menunda untuk 

membayar retribusi pasar untuk hari itu, pedagang membayar retribusi pasar 

tidak sesuai dengan tariff yang berlaku. Selain itu karena adanya hari besar yang 

mengakibatkan para pedagang tidak berjualan, sehingga target untuk hari itu 

tidak tercapai sepenuhnya yang nantinya akan berpengaruh tidak tercapainya 

potensi pendapatan pasar.  

  Tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak pengelola pasar maupun dari 

pihak pemerintah daerah kepada para pedagang Pasar Kertek untuk menjerat 

para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar sesuai dengan tariff. Padahal 

jika pemungutan retribusi pasar dapat terealisasi sesuai dengan potensi yang ada 
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maka kesejahteraan pedagang Pasar Kertek dapat terjamin serta dapat 

meningkatkan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Wonosobo. 

 

4.2.4 Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pemungutan 

Retribusi Pasar Kertek 

  Karena di dalam kendala pemungutan retribusi pasar kertek dijumpai 

karena jumlah petugas pemungut retribusi yang terbatas maka dari pihak 

pengelola sebaiknya ditambah jumlah petugas yang memungut retribusi tersebut 

agar semua kios dapat secara merata ditarik retribusi. Apabila ada pedagang 

yang belum atau tidak membayar retribusi maka itu sebagai tugas dari pemungut 

untuk tetap menariknya yaitu apabila pedagang sedang dalam keadaan ramai 

maka dari petugas pemungut sebaiknya menunggu sampai dari pedagang 

memberikan jumlah retribusi yang telah ditentukan. Apabila terjadi kios tutup 

dalam rangka hari libur atau tanggal merah dan atau karena kios tutup untuk 

keperluan pribadi maka dari pihak pemungut untuk tetap mencatat menjadi 

tagihan retribusi dobel di hari berikutnya sehingga tidak ada yang tidak 

membayar retribusi karena dari pihak petugas pemungut telah mencatatnya 

sesuai dengan jumlah hari serta jumlah kiosnya terkecuali kalau memang kios 

tersebut sudah kosong atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemberian 

sanksi kepada pedagang yang tidak membayar retribusi sehingga dapat menekan 

jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi tersebut. Para pedagang akan 

merasa aman saja apabila tidak dikeluarkan sanksi untuk menjerat pedagang 

yang tidak membayar retribusi, misalnya ditambah beberapa persen dari jumlah 
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retribusi kemudian di total dari tunggakan retribusi serta jumlah retribusi hari itu 

juga. Kemungkinan besar para pedagang akan rutin untuk membayar jumlah 

retribusi tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Perumusan Masalah, tujuan penelitian dan analisis data, maka 

dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penetapan target Retribusi Pasar Kertek dihitung berdasarkan hasil 

perolehan retribusi pasar tahun yang sebelumnya serta selalu dengan 

memperhatikan potensi pasar yang ada. 

2. Pedagang yang ada di pasar kertek membayar retribusi pasar kepada petugas 

pemungut retribusi, Petugas pemungut retribusi pasar menyetorkan kepada 

bendahara pasar kemudian bendahara pasar membukukan pada  buku 

perhitungan pendapatan atau yang disebut dengan buku kas retribusi 

pasar.Jenis pungutan yang ada di pasar kertek yaitu Kebersihan, Keamanan 

dan MCK dengan presentase 100% karena memang ada pemungutan 

tersebut. Waktu Pemungutan retribusi pasar kertek pada pagi hari 13%, 

siang hari 85% serta sore hari 2%.  

3. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pasar Kertek 

dari faktor pedagang dan faktor petugas. Kendala dari faktor Petugas 

berjumlah 63 % dan sisanya 37 % berasal dari faktor para pedagang. 

4. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pemungutan retribusi pasar kertek 

yaitu dengan memberikan sanksi kepada para pedagang yang tidak atau 
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belum membayar retribusi pasar kertek sehingga para pedagang enggan 

untuk nunggak pembayaran retribusi tersebut. 

 

5.2. Saran 

Dari Hasil Penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pedagang, agar selalu membayar retribusi pasar karena retribusi 

tersebut pada dasarnya akan dimanfaatkan oleh pedagang sendiri, yaitu 

sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak, serta dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Bagi petugas hendaknya, meningkatkan pelayanan kepada pedagang agar 

mau membayar retribusi pasar dan dengan melakukan sosialisasi agar 

pedagang memahami arti pentingnya retribusi pasar. 

3. Bagi UPTD pasar kertek hendaknya mengevaluasi penetapan target yang di 

tambah 5% tersebet dari realisasi tahun sebelumnya. 
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