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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah, semakin 

besar pendapatan asli daerah menunjukan bahwa daerah tersebut berwenang untuk 

mengelola pemerintahannya sendiri (Kaunang et al., 2018) . Pendapatan asli daerah 

memberikan pengaruh yang cukup tinggi untuk membangun dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor khususnya sektor pembangunan. 

 Yang menjadi tolak ukur karena pembangunan merupakan hal yang dapat 

di gunakan langsung oleh masyarakat contohnya pembangunan di sektor fasilitas 

umum, pendidikan dan kesehatan. Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

yang sah. 

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

terhadap pemerintah daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah 

yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk dapat 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Untuk melaksanakan pembangunan 

dan pelayanan maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah.  
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Dalam undang -undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 

maka dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari 

pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu penunjang pendapatan daerah adalah 

retribusi daerah yang harus dimanfaatkan sebagai potensi agar dapat meningkatkan 

penerimaan daerah tersebut (Anggoro, 2017).  

Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan 

bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas jasa atau 

pemberian izin tertentu. Contoh dari pendapatan retribusi daerah adalah retribusi 

parkir, retribusi pasar, retribusi terminal dan sebagainya (Anggoro, 2017).  

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dalam 

undang-undang No. 28 Tahun 2009 retribusi pasar merupakan penyediaan fasilitas 

pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang dan 

fasilitas pasar tradisional atau berupa pelataran los dan kios. Selain itu pasar juga 

menyediakan berbagai kebutuhan atau komoditas barang untuk masyarakat. 
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Pasar tradisional merupakan tempat usaha yang dikelola oleh pedagang 

kecil, swadaya masyarakat atau koperasi (Perdagangan, 2012). Pasar juga tempat 

bertemunya penjual dan pembeli, di pasar terjadi interaksi antara penjual dan 

pembeli contohnya dalam transaksi pembayaran dan tawar menawar (Perdagangan, 

2012). 

Berkembangnya usaha kecil dan koperasi maka pasar tumbuh dan 

berkembang secara bersamaan seperti pasar modern. fungsi pasar sebagai sumber 

utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena dapat menghimpun aktivitas 

perekonomian dan sumberdaya ekonomi masyarakat dan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah (Perdagangan, 2012) 

Pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokan menjadi 

pasar kabupaten tipe A, tipe B, pasar desa dan pasar swasta. Tipe A dan tipe B 

terdapat di 11 lokasi pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Pasar tipe A 

terdapat di Kecamatan Cicurug, Palabuhanratu, Cibadak, Cisaat dan Parungkuda. 

Sedangkan pasar tipe B terdapat di Surade, Sukaraja, Jampang Kulon, Kebon Pedes, 

Sagaranten dan Cikembar . 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu pasar Tipe B yang ada di Kabupaten 

Sukabumi yaitu pasar Sukaraja. Pasar Sukaraja di bangun bedasarkan kerjasama 

antara pihak pemerintah daerah dan swasta (Pengembang), pasar ini terletak di 

komplek pasar dan sub terminal pasar sukaraja yang didirikan di atas tanah milik 

pemerintah daerah dengan luas tanah sebesar 1,700 m2 di pasar atas dan 5.000 m2 
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di pasar bawah yang terletak di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Sukabumi (Perdagangan, 2012). 

Maksud dari di bangunnya pasar tersebut yaitu untuk meningkatkan 

pelayanan kepada para pedagang usaha dan masyarakat pengguna pasar, 

meningkatkan pendapatan bagi para pedagang dan meningkatkan peranan pihak 

swasta. Pemerintah daerah dan pihak pengembang sepakat untuk mengikatkan diri 

dalam kerjasama pembangunan pertokoan sukaraja. 

 Melalui pola bangun serah guna (built operate transfer), adapun kios dan 

los yang dibangun pasar Sukaraja sebanyak 376 yang terdiri dari 268 kios dan 108 

los. Karyawan pada pasar sukaraja berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala unit, 

staff dan juru pemungut.  

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengembang dalam 

rangka pembangunan suatu proyek infrastuktur, telah diatur dalam undang -undang  

Peraturan daerah No. 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama 

daerah.  

Pasar tradisional sukaraja diubah menjadi pasar dengan fasilitas lengkap 

yang jauh dari gambaran kotor dan semrawut, bangunan biasanya terdiri dari kios 

atau gerai dan los dengan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu 

pengelola pasar. Dengan adanya pasar ini memiliki kelebihan dari pasar tradisional 

disamping kenyamanan juga menjual barang yang lebih murah dari pasar modern. 
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  Berikut ini Tata cara pemungutan retribusi pada pasar tradisional Sukaraja 

Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 

160 : 

1. Retribusi yang dipungut oleh pengelola pasar tradisional Sukaraja sudah 

menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan bedasarkan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. 

2. Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi 

administrasi 2% perbulan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 

Daerah 

3. Tata pemungutan retribusi di pasar tradisional Sukaraja sudah sesuai 

Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2010 tentang pemungutan retribusi. 

Usaha kecil mikro menengah atau disebut UKM merupakan salah satu bidang 

yang terdapat di Dinas Perdagangan Koperasi UKM  dinas tersebut terdapat di 

kabupaten sukabumi yang merupakan unsur pemerintah, Pada dinas ini terdapat 

bidang pengelolaan pendapatan asli daerah sarana dan prasarana. 

Dinas Perdagangan Koperasi UKM memiliki wewenang dan tugas untuk 

menggali sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah agar meningkatkan 

pendapatan asli daerah dan juga penunjang APBD di Kabupaten Sukabumi, 

Sebagai penunjang APBD di Kabupaten Sukabumi Dinas Perdagangan tidak 

terlepas dari berbagai peran unit pasar tradisional.  
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Retribusi pasar menjadi peran pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian dan pendapatan daerah. Salah 

satu yang dilakukan pemerintah daerah yaitu pemungutan retribusi pasar dan 

penetapan tarif terhadap sumber pendapatan tersebut. 

Salah satu nya yaitu pasar tradisional Sukaraja  pasar tradisional Sukaraja 

berkembang sesuai dengan potensi yang ada pasar tradisional sebagai pusat jual beli 

sehingga Kios dan Los di unit pasar pun kian bertambah dan Pasar Sukaraja 

merupakan salah satu pasar umum yang terletak di Kabupaten Sukabumi.  

Pasar tersebut yang menjadi harapan untuk dinas pasar untuk memaksimalkan 

pendapatan dari unit  retribusi pasar serta realisasi anggaran yang melebihi target 

setiap tahunnya. Pasar tersebut dipilih sebagai tempat penelitian dan pencarian data 

oleh Dinas Perdagangan serta menggali sumber dan potensi untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di kabupaten sukabumi dari sektor retribusi pasar. 

 Pasar Sukaraja beroperasi  setiap hari pada waktu subuh sampai malam hari, di 

pasar ini masyarakat dapat menemukan berbagai macama kebutuhan rumah tangga. 

Dan harga yang di tawarkan di pasar Sukaraja relatif lebih murah dari pasar modern, 

karena para pedagang menjual barang yang di tawarkan kepada pemebeli langsung 

dari pemasok nya sehingga lebih murah. Sehingga menyebabkan pasar ini banyak 

menarik perhatian masyarakat untuk membeli dan berkunjung ke pasar Sukaraja. 
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Adapun Tabel rekapitulasi data potensi pasar sukaraja. 

          Tabel 1.1 Rekapitulasi potensi pasar Sukaraja 

 

Sumber : Pasar Sukaraja Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

No Blok Ukuran Potensi Keterangan 

1 A 3 x 6 48 Kios 

  3 x 5 9 Kios 

  3 x 4 29 Kios 

  3 x 2 18 Kios 

  2 1 2⁄  x 6 2 Los 

  3 x 8 1 Los 

  4 x 6 1 Los 

2 B 3 x 4 34 Kios 

  3 x 3 12 Los 

  2 x 2 54 Los 

3 C 3 x 4 23 Kios 

  3 x 3 17 Kios 

  2 x 2 54 Kios 

4 D 3 x 4 15 Kios 

  4 x 6 1 Kios 

  10 x 6 1 Kios 

5 E 3 x 4 33 Los 

6 F 3 x 5 5 Los 

  11 x 5 1 Kios 

7 G 3 x 4 12 Kios 

8 H 3 x 4,5 6 Kios 



8 
 

Dari data tahun 2021, bedasarkan data potensi pasar Sukaraja Kabupaten 

Sukabumi, di Blok A terdapat 104 kios dan 4 los, Blok B terdapat 34 kios dan 66 

los, Blok  C terdapat 94 Kios, Blok D terdapat 17 kios, Blok E terdapat 33 los, Blok 

F terdapat 5 los dan 1 kios sedangkan Blok G dan H terdapat 12 dan 6 kios. Jumlah 

seluruh kios dan los di pasar sukaraja yaitu 376 yang terdiri dari 268 kios dan 108 

los. 

Sistem pembayaran retribusi pasar di pasar sukaraja masih menggunakan 

sistem manual yang  artinya dilaksanakan oleh para petugas juru pungut kepada 

para pedagang di bloknya masing masing dan Efektivitas pemungutan dilaksanakan 

setiap hari kecuali hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha. (Perdagangan, 

2012).  

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

Sistem pembayaran yang ada di pasar Sukaraja dan ingin mengetahui tentang 

efektivitas pemungutan retribusi pasar serta ingin mengetahui data target dan 

realisasi . Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul laporan tugas akhir 

 “ Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Umum Di Pasar Sukaraja 

Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM ” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas penulis mendapatkan masalah yang akan 

dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana sistem pembayaran retribusi pasar di pasar Sukaraja Kabupaten 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi pasar Sukaraja ? 

3. Berapa besar target dan realisasi pendapatan retribusi pasar  Sukaraja? 

4. Berapakah tarif retribusi pasar yang di pungut pada pasar Sukaraja  ? 

5. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi pada saat pemungutan retribusi 

pasar ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui  sistem pembayaran retribusi pasar pada pasar Sukaraja 

2. Mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar 

3. Mengetahui berapa besar target dan realisasi pendapatan retribusi pasar 

4. Mengetahui tarif retribusi pasar yang dikenakan di pasar Sukaraja 

5. Mengetahui kendala dan solusi yang dialami ketika pemungutan retribusi 

pasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Penulis 

1. Mendapatkan pengalaman dan menambah pengetahuan tentang retribusi 

daerah dan khususnya retribusi pasar. 

2. Mengetahui sistem pembayaran retribusi pasar pada pasar Sukaraja. 

3. Mendapatkan  pengetahuan tentang tarif dan data potensi retribusi pasar 

Sukaraja.  

4. Memperoleh pengalaman kerja pada dinas perdagangan 

1.4.2 Bagi Pembaca  

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memperoleh wawasan pembaca  

mengenai Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Pasar 

Sukaraja Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan membantu untuk 

bahan penelitian referensi yang akan datang. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriftif dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir . Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian ini pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian 

deskriftif ini untuk mencari dan mengolah data. Penelitian deskriftif yaitu  

penelitian dengan menggunakan metode dan studi kasus ( Sugiyono, 2017) 
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1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis antara lain : 

1. Wawancara, wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data ini 

dalam hal menyusun laporan tugas akhir penulis mewawancarai pegawai dinas 

pasar sukaraja dan Dinas Koperasi UKM 

2. Studi kepustakaan, Teknik pengumpulan data ini berasal dari sumber buku, 

Undang–Undang, dan bentuk tulisan lainnya yang menjadi bahan untuk 

menyusun laporan tugas akhir. 

3. Studi Lapangan, Teknik pengumpulan data ini secara langsung meneliti dan 

melakukan pengamatan di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan pasar 

Sukaraja. 

1.7 Tempat Penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini di Pasar Sukaraja yang beralamat di Desa 

Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan di Dinas Perdagangan 

yang bertempat di JL. Raya Cibolang No.33 Cimahi kecamatan cicantayan 

Kabupaten Sukabumi. 
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1.8 Waktu Penelitian 

Waktu yang dilakukan penulis pada saat praktek kerja lapangan untuk 

mencari data dan menyusun laporan tugas akhir kurang lebih 3 bulan yaitu 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei. Berikut ini jadwal penelitian pada 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian 

No Keterangan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Praktek Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2 

Pengumpulan 

data Laporan 

Tugas Akhir 

(LTA) 

                    

3 
Pengajuan 

Judul 

                    

4 

Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

(LTA) 

                    

5 Bimbingan 
                    

6 Sidang                     

 


