
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA 

PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR 

(Studi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

FELIX A SIMANUNGKALIT 

 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan dalam bidang keuangan. 

Untuk mempunyai keuangan yang memadai, daerah diberikan sumber-sumber 

keuangan yang diharapkan mampu membiayai seluruh kegiatan pemerintah di 

daerah. Sumber keuangan yang selama ini dianggap potensial adalah pendapatan 

asli daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan 

pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan 

rumah tangga daerahnya. Pada kenyataannya sektor retribusi daerah merupakan 

sektor yang cukup banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bandar 

Lampung sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan. Salah satu jenis retribusi 



yang dikelola di Kota Bandar Lampung adalah retribusi pasar yang dalam 

pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

berdasarkan Peraturan Walikota nomor 101 Tahun 2011 dimana pada tahun 2009 

sampai 2013 penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target yang sudah 

ditetapkan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan faktor-faktor yang 

menyebabkan penerimaan retribusi pasar, terutama pada tahun 2009 sampai 2013 

dengan studi pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan mengenai pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Bandar Lampung sehingga 

tidak terpenuhinya terget penerimaan retribusi pasar pada tahun 2009 sampai 

2013, kemudian menganalisisnya secara kualitatif. Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi baik berupa dokumen, 

arsip, buku maupun literatur tertulis lainnya yang selaras serta mendukung 

penyelesaian penelitian ini. 

 

Berdasarkan pendapat Josef R. Kaho, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi antara lain : (1) tingkat pengetahuan organisasi, (2) tingkat 

disiplin kerja, (3) tingkat pengawasan, dan (4) tingkat potensi penerimaan 

retribusi itu sendiri. Keempat faktor itulah yang penulis gunakan sebagai indikator 

dalam penelitian ini, untuk kemudian dianalisis pelaksanaannya dalam 

mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung terutama 



pada tahun 2009 sampai 2013 dimana realisasi penerimaan tidak dapat memenuhi 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut telah dilaksanakan 

dengan cukup baik oleh Dinas Pengelolaan Pasar kecuali faktor tingkat 

pengawasan. Faktor tersebut sangat dominan berpengaruh dalam menyebabkan 

tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada tahun 2009 sampai 2013, 

yaitu dalam pelaksanaan penetapan target penerimaan retribusi dan penerapan 

sistem penilaian kerja. 
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