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MOTTO 

“Allah tak menjanjikan tambahan karunia dengan banyaknya keinginan, 

melainkan dengan banyaknya bersyukur” 

(KH. Abdullah Gymnastiar) 

“Jika tak mampu bersaing dengan para shalihin dalam ibadahnya, berlombalah 

dengan para pendosa dalam istigfarnya.” 

(Ibnu Rajab) 

“Sabar yang indah adalah hanya mengadu pada Allah” 

(Imam Al-Qurtubi) 

“Perempuan harus punya kecerdasan, karena dunia ini terlalu keras jika hanya 

mengandalkan kecantikan” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi Penerimaan Retribusi 
Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Karanganyar. Dengan fokus penelitian yang meliputi jenis fasilitas dan besarnya 
tarif retribusi, tatacara pemungutan retribusi, target dan realisasi penerimaan 
retribusi tahun 2012, 2013, 2014, kontribusi retribusi pasar Kabupaten 
Karanganyar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor yang penghambat 
dan pendukung.  

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan kapustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan 
(Field Work Research) yaitu observasi, wawancara (Interview) langsung dengan 
key informan, informan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah data 
model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan menarik 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar di 
Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 
meningkatkan PAD, sedangkan kontribusinya selama tiga tahun terakhir berada 
pada indikator sangat kurang dengan keadaan selalu menurun. Rendahnya 
kontribusi yang diberikan salah satunya dikarenakan petugas juru pungut UPTD 
Pasar Kabupaten Karanganyar kurang optimal dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi. Selama pelaksanaan pemungutan retribusi telah mengalami berbagai 
macam faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pemungutan 
retribusi tersebut adalah pelaksanaan koordinasi ke instansi terkait. Sedangkan 
faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga karena banyak petugas yang 
mendekati purna tugas (pensiun). 

Kata kunci: retribusi pasar, PAD, kontribusi 



xviii 

 

ABSTRACT 
 

This research aims to know the potential acceptance of retribution of 
markets in the Region Boost Original Revenue (PAD) in the Karanganyar 
Regency. With the focus of the research that includes the type of facility and the 
magnitude of tariff levies, levy collection mechanism, targets and the realization 
of the acceptance of retribution in 2012, 2013, 2014, market levy contributions 
Karanganyar Regency in the original area of Revenue (PAD) as well as factors 
that barrier and supporters.  

Research methods used for writing this is descriptive research methods. 
Data collection techniques on this research by using the library (Library 
Research) and field research (Field Work Research) namely observation, 
interview (interview) directly with key informant. The informant and 
documentation. Data analysis the data used is an interactive model, namely data 
collection, reduction of data, exposure data and draw conclusions  

The results of this study indicate that retribution in Karanganyar market 
has increased significantly in increasing revenue, while its contribution over the 
past three years are at very less with a state indicator is always decreasing. The 
low contribution made by one of them due interpreter officers picked 
Karanganyar Market UPTD less than optimal in implementing the levy charged. 
During the implementation of fee collection has undergone a wide variety of 
supporting and inhibiting factors. Supporting factors in the fee collection is 
coordinating the implementation of all relevant agencies. Whereas the inhibiting 
factor is the lack of power because many officers were approaching full duty 
(retired). 
 
Keywords: market retribution, PAD and contribution. 
 


