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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

                  Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian 

penguasa telah memicu perubahan-perubahan penting disuatu pemerintahan, 

termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang dalam 

kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam Undang-Undang No 32 Th 2004. 

Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat 

terwujud. Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, 

pemerintah daerah mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. 

Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah 

kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan 

bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada 

daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan 

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan 

pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. 

                  Berdasarkan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang 
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dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang 

memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri 

potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber 

daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. 

                  Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah 

adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara 

pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika 

kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang 

dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus 

senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui 

penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai 

dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan petunjuk pelaksanaan. 

                  Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah 

sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang 

dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak 
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terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan 

terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. 

                  Dalam pelaksanaan otonomi daerah hasil retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah 

Kabupaten, dalam hal ini diterangkan dalam UU No 34 Th 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini retribusi 

daerah juga diatur oleh peraturan daerah dari masing-masing kabupaten. 

                  Menurut Abdul Halim (2001:100) 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai   pembayaran atas 
jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 
  

                  Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa retribusi daerah 

merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai 

penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang berkepentingan atau karena 

jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi 

tujuan dari pemungutan retribusi daerah antara lain adalah untuk mendapatkan 

keuntungan yang layak guna membiayai daerah dan kepala-kepala daerah 

otonom diberi hak untuk memungut retribusi daerah sebagai sumber 

pendapatan bagi daerahnya sendiri. 

                  Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Surakarta adalah unsur 

pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. 

Dipenda merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam 
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melaksanakan fungsi otonomi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Dengan demikian pelaksanaan fungsi otonom oleh pemerintah daerah 

khususnya Pemerintah Kota Surakarta adalah cukup berat, karena harus 

dibarengi pencarian dana untuk menuju ke otonomi yang dinamis, nyata, dan 

bertanggung jawab. 

                  Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah 

daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu pemerintah daerah 

harus berupaya memberdayakan sektor swasta dalam membiayai kegiatan 

pembangunan di daerah secara optimal. Selain pemberdayaan sektor swasta 

perlu diteliti lagi dengan kajian yang lebih mendalam tentang potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali atau belum optimal dimanfaatkan. 

Dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, unsur-unsur Pendapatan Asli 

Daerah diharapkan dapat tergali. Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah, 

retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah terpenting disamping pajak. 

Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah 

pendapatan daerah adalah retribusi pasar. 

                  Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis 

atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang 

membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai 

penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat,  dan berbagai interaksi di 

dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat 

(pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan 

salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan 
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di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan 

daerah. Adapun Realisasi Retribusi Pasar pada tahun 2007 mencapai 104.93 % 

Menurut Suharno (1995:20) “Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi 
oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan 
Kota Surakarta, selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2007 
penerimaan retribusi pasar selalu melampaui target yang telah 
ditetapkan”. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan 
selama ini masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar. 
Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk 
ditingkatkan penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang; dan 
(ii) di Kota Surakarta pada tahun 2005-2007 ini belum pernah diadakan 
penelitian secara mendalam tentang potensi retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

                 Harapan ukuran Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta pada tahun 

2005-2007 adalah tinggi, hal ini ditetapkan agar dapat menjadi modal utama 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana 

Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan 

modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya 

dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli 

Daerah terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat 

kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dari Rekapitulasi Realisasi 

Penerimaan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2005-2007 ukuran penerimaan 

yang tinggi adalah dari Dana Perimbangan dan ukuran penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Surakarta masih rendah. Pendapatan Asli Daerah meskipun 

diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai sehingga 
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Pendapatan Asli Daerah belum bisa menjadi modal utama bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam arti bahwa 

proporsi yang dapat disumbangkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total 

Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah. 

                Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang 

penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi 

Pemda Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Dengan peningkatan pendapatan tersebut pemerintah juga harus mengimbangi 

pembenahan-pembenahan di pasar Kota Surakarta, seperti administrasi, 

sumber daya manusia, dan sarana prasarana pasar. Dengan demikian Pemkot 

Surakarta bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya 

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya dapat 

meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. 

                Penulis mengambil Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari 

retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 

yang dapat dilihat banyaknya pasar yang ada di Kota Surakarta. Selain itu, 

alasan penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah 

ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005-2007, 

disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Dipenda Kota Surakarta 

sudah maksimal dalam memungut Retribusi Pasar.  
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                      Berawal dari latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul : 

” ANALISIS RETRIBUSI PASAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA                

TAHUN 2005-2007  ”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

                        Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan 

kemampuan penulis serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya pada pasar di Kota Surakarta. 

2. Data penelitian ini menggunakan data penerimaan retribusi pasar 

pendapatan asli daerah dan biaya pemungutan retribusi pasar pada tahun 

anggaran 2005-2007. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

                        Dari pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

permasalahan yang di munculkan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemungutan retribusi pasar di Kota Surakarta telah efektif dan 

efisien ? 

2. Berapa besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah 

kota Surakarta ? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

         Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas dan efisien pemungutan retribusi pasar di 

kota Surakarta. 

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan 

asli daerah kota Surakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

                  Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan diperoleh 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

masukan bagi penelitian pada waktu mendatang. 

2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam 

mengevaluasi mekanisme pemungutan retribusi pasar dan mengevaluasi 

besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota 

Surakarta. 

3. Meningkatkan pengetahuan petugas pungut retribusi dengan pemahaman 

peraturan yang diberlakukan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan 

retribusi. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I   PENDAHULUAN 

              Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan  

  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Pemerintah Daerah,   

pengertian otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, tujuan 

otonomi daerah,  pendapatan asli daerah, sumber pendapatan asli 

daerah, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, lapangan retribusi 

daerah, dasar hukum retribusi daerah, pengertian pasar, pengertian 

retribusi pasar, obyek dan subyek retribusi pasar, jenis-jenis retribusi 

pasar, prosedur pemungutan retribusi pasar, faktor-faktor pendukung 

dan penghambat pemungutan retribusi pasar, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

              Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian metode penelitian, jenis  

              penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, metode  

              pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

               Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum obyek penelitian ,  

               penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

               Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




