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ABSTRAK 
 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pengelolaan sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diatur dengan Peraturan Daerah dan Surat 
Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang pedoman  pelaksanaan pemungutan pajak dan 
retribusi daerah.  Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu diantara 
instansi yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal 
dari  retribusi khususunya retribusi retribusi pasar. 

Belum mampunya pihak Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan 
dalam upaya meningkatkan hasil dari retribusi pasar  terlihat dari adanya gejala tidak 
tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten 
Indragiri Hilir di wilayah kerja, serta beberapa gejala dan kendala lainnya. 

Selain gejala tidak tercapainya realisasi penerimaan hasil retribusi pasar  pada 
Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga upaya peningkatan yang telah 
ditetapkan pada setiap tahunnya tidak mencapai target, masih belum maksimalnya 
kemampuan pihak Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir ini dalam meningkatkan hasil 
retribusi pasar ini di wilayah kerjanya juga terlihat berdasarkan hasil penelitian penulis 
di lapangan, ditemui beberapa fenomena atau gejala sebagai berikut : 1) Dinas Pasar 
kurang mengoptimalkan fungsi yang ada, salah satunya adalah fungsi pendataan 
terhadap objek retribusi. 2) Tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar karena 
tidak terlaksananya pemungutan retribusi secara optimal sesuai dengan objek retribusi  
yang sebenarnya, 3) Kurang tegasnya Dinas Pasar  dalam melakukan pengawasan serta 
menetapkan sanksi. 

Dalam kaitan ini penulis mengkaji dan mempelajari tentang  fungsi – fungsi dari 
Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola penerimaan Retribusi khusunya 
retribusi pasar dari beberapa sumber yang menjadi kewenangannya. Sehubungan dengan 
itu, di dalam penelitian ini penulis menetapkan judulnya, yaitu : “ANALISIS FUNGSI 
DINAS PASAR DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR DI 
KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ” .  

Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui fungsi Dinas Pasar dalam mengelola 
retribusi pasar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir., 2) Untuk 
mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya 
peningkatan penerimaan retribusi pasar. 

Pengambilan sampel dari populasi pimpinan dan pegawai Dinas Pasar serta 
pedagang yang berada dipasar, dilakukan secara purposive random, yakni sebanyak  100 
orang. 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi Dinas Pasar dalam 
meningkatkan hasil retribusi pasar di Kecamatan Tembilahan dapat dikatakan “ Kurang 
Baik”, hal ini dapat ditandai dengan rata – rata dari keseluruhan responden menunjukkan 
bahwa sebanyak 53,5% dari seluruh responden mengatakan  dalam melaksanakan 
fungsinya, dinas pasar pasar kurang optimal. 
Adapun faktor-faktor penghambat yaitu :  

1. Dari Personal Pegawai :Kurangnya tenaga pemungut retribusi pasar dilapangan, 
sehingga kurang efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Kemudian dengan minimnya 
tenaga dilapangan cendrung tidak akan bisa menyelesaikan keberatan – keberatan 
pedagang terhadap jumlah retribusi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam hal 
melaporkan hasil pemungutan retribusi tersebut cendrung asal – asalan dan 



 x

teradministrasi dengan baikmelaksanakan tugas. Banyaknya para pegawai yang 
bermalas – malasan dalam melaksanakan tugas, karena tidak ada sanksi jika target 
yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas tidak tercapai. 

2. Dari Pedagang : Belum meratanya pengetahuan pedagang terhadap pentingnya 
retribusi pasar, sehingg sering diartikan bahwa retribusi sebagai uang paksa yang 
harus dibayar pedagang. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan 
pembayaran retribusi pasar. Banyaknya para pedagang yang membandel dalam 
melaksanakan kewajibannya. Seperti, jika petugas pemungut retribusi datang, para 
pemilik usaha memerintahkan kepada pegawainya mengatakan bahwa mereka 
sedang tidak ada ditempat.  

3. Dari Instansi Terkait yaitu Dinas Pasar : Tidak terdatanya Kios / Los dan gudang 
yang ada di Kecamatan Tembilahan. Sehingga mengakibatkan penentuan jumlah 
retribusi yang dicapai kurang maksimal. Kurangnya sarana penunjang yang 
diberikan oleh Instansi terkait yaitu dinas Pasar. Seperti pemakaian sepeda motor 
milik kantor yang hanya satu unit/ kelompok sementara petugas pemungut lebih dari 
satu orang, hal ini mengakibatkan lambatnya kerja para petugas pemungut retribusi. 
Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi pasar, sehingga 
mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Tidak adanya sanksi yang berarti 
bagi pedagang yang tidak mau membayar tagihan retribusi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan – kepulauan 

yang membentang dari sabang sampai merauke. Kondisi geogrfis yang demikian  

membawa dampak pada bentuk corak pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah 

tidak bisa dilaksanakan secara terpusat tetapi dilaksanakan secara desentralisasi. 

Daerah diberi kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. 

 Pasal Undang – Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa 

pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk 

dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang. Dalam 

penjelasan pasal tersebut Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah 

propinsi akan terbagi dalam daerah yang lebih kecil, semuanya menurut aturan 

yang ditapakan dengan Undang – Undang. 

 Dengan demikian Undang – Undang dasar 1945 merupakan landasan yang 

kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana yang tertuang 

dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 

otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 

yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



 Dari pelaksanaan terhadap pemberian otonomi kepada daerah diatur lebih 

lanjut dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 

dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui penjelasan UU No. 32 Tahun 

2004 tersebut dapat diketahui bahwa secara format desentralisasi dengan 

pemberian otonomi kepada daerah adlah sebagai wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan.                 

( Sarundajang, 2000 : 59 ) 

 Prinsip otonomi yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah otonomi 

nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah 

untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara 

nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah.otonomi 

yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai 

konsekwensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan 

kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, 

serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka 

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

( Sarundajang : 2000 : 67 ) 

 Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintah, pasa 

hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bangsa secara keseluruhan. 

Maksud dan tujuan otonomi daerah secara tegas digariskan dalam GBHN adalah 



berorientasi pada pembangunan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut 

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat 

yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 Kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sebagai daerah otonom sangat ditentukan oleh tersedianya                  

sumber – sumber  pembiayaan yang cukup. Sumber – sumber pendapatan daerah 

yang diatur dalam pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 terdiri atas : 

a Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 

− Hasil Pajak Daerah. 

− Hasil Retribusi Daerah. 

− Hasil Perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah          yang dipisahkan. 

− Lain – lain pendapatan asli daerah. 

b. Dana Perimbangan. 

Dana perimbangan yang diberikan pada daerah terdiri dari bagian dana 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( 10 % untuk pemerintah pusat dan 

90 % untuk pemerintah daerah ), Bea perolehan hak atas Tanah dan 

Bangunan ( 20 % untuk Pemerintah pusat dan 80 % untuk Pemerintah 

daerah ), dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus. 

Dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten / kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana Alokasi Umum untuk 

seluruh Daerah Kabupaten / Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan 



porsi daerah kabupaten yang bersangkutan.porsi daerah Kabupaten / Kota 

merupakan proporsi bobot daerah kabupaten / kota yang bersangkutan 

terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten / kota diseluruh 

Indonesia.bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah 

otonomi arah dan potensi yang ada.     

c. Pinjaman daerah 

d. Lain – lain Pendapatan daerah yang sah. 

 Pernyataan berotonomi juga berarti berotonomey yang berarti ketidak 

tergantungan khususnya dalam hal keuangan daerah  kepada pusat dalam 

pembangunan daerah. Idealnya sumber pendapatan asli daerah harus mampu 

menyumbangkan bagian terbesar dari keseluruhan pendapatan daerah dibanding 

sumber pandapatan lainnya seperti subsidi dan bantuan lainnya. Dengan proporsi 

seperti ini daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Sebaliknya 

terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan 

didaerah menunjukkan rendahnya kemampuan otonominya. ( Sarundajang, 

2000:108 ) 

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat 

menggali potensi daerah secara maksimal dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah.  Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal 

dari potensi-potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 



dan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi 

daerah serta pendapatan yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari 

perusahaan milik daerah. 

Kemudian manfaat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai 

sumber pembiayaan utama untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, sehigga semakin banyak potensi yang dapat digali oleh Pemerintah 

Daerah maka semakin besar pula sumber Pendapatan Daerah (PAD) yang dapat 

dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber 

pendapatan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping itu juga terdapat berbagai 

penerimaan dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan, bagi hasil pajak dan 

penerimaan bukan pajak. 

 Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi seperti yang 

diatur dalam Undang – Undang No. 34 Tahun 2000. retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai atas pembayaran atas pemakaian atatau memperoleh jasa yang 

yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu 

jawaban daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah, dengan 

mengeksplorasikan sumber – sumber daerah dengan memperhatikan segala 

sumber daya yang ada sehingga dapat menigkatkan PAD suatu daerah.seperti hal 

diatas bahwa denagn semakin mandirinya suatu daerah dalam hal keuangan 



daerah maka daerah tersebut akan semakin otonom dalam mengembangkan 

daerahnya. 

 Menurut Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Retribusi dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam retribusi daerah  adalah : 

1. Retribusi pasar. 

2. Retribusi terminal. 

3. Uang Sewa tanah dan bangunan yang dikuasai pemda tingkat II. 

4. Retribusi izin perusahaan atau industri kecil. 

5. Retribusi balai Pengobatan. 

6. Retribusi pengerukan kakus. 

7. Retribusi tempat rekreasi. 

8. Retribusi pesangrahan. 

9. Retribusi pasar. 

 Sumber pendapatan asli daerah seluruhnya dikelola oleh daerah, salah 

satunya adalah Retribusi Pasar yang mana dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pasar 

yang termasuk salah satu dinas di daerah. Tugas dan fungsi utama dari Dinas 

Pasar adalah meningkatkan dan mengembangkan sumber – sumber pendapatan 

asli Daerah yang berasal dari Retribusi Pasar yang terdapat didaerah yang 

bersangkutan. Berdasarkan Perda Kab. Inhil NO 30 Tahun 2008, Dinas Pasar  

Kabupaten Indragiri  Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Melakukan Perumusan. Yaitu upaya Dinas Pasar melakukan rapat 

koordinasi dengan bidang – bidang terkait untuk dapat melakukan 



perumusan tentang berapa angka – angka target dan realisasi penerimaan 

retribusi dalam satu tahun. 

b. Melakukan pendataan terhadap aset – aset yang dimiliki yang terkait 

instansi terkait. Pendataan terhadap objek merupakan tugas rutin yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kab.Inhil pada setiap tahunnya, dalam 

rangka penetapan besarnya Retribusi  yang dikenakan kepada wajib 

Retribusi. Sedangkan penetapan target penerimaan retribusi oleh pihak 

Dinas Pasar Kab. Inhil untuk setiap wilayah kerja Kecamatan adalah 

berdasarkan data objek pajak tahun sebelumnya dan ditambah dengan 

kemungkinan-kemungkinan peningkatan objek pajak baru dan potensi 

yang dapat digali serta perkembangan aktivitas yang terjadi di setiap 

wilayah Kecamatan. 

c. Melakukan penagihan. Pelaksanaan penagihan adalah melakukan 

pemungutan pajak terhadap pajak yang mana sebelum proses penagihan 

ini dilakukan, pihak Dinas Pasar Kabupaten Indragiri terlebih dahulu 

membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 

Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) berdasarkan data yang 

diperoleh dan telah diverifikasi oleh Dinas Pasar Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir yang disampaikan kepada setiap objek. Berdasarkan SPTPD 

dan SPTRD tersebut barulah dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD). 

d. Melakukan perhitungan dan penatausahaan retribusi khususnya retribusi 

pasar. Maksudnya disini adalah Dinas Pasar melakukan pengumpulan dan 



penerimaan retribusi pasar dari proses pengambilan hingga tercatat dalam 

kas daerah.  

e. Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan aparatnya dalam 

melaksanakan tugas. Maksudnya disini adalah Dinas Pasar Kabupaten 

Indragiri Hilir adalah suatu lembaga atau organisasi, yang mana setiap 

unsur pelaksana yang diserahi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan usaha pencapaian tugas harus benar – benar daapt 

melaksanakan usaha pencapaian target penerimaan rertibusi yang 

ditetapkansebelumnya. Dengan demikian unsur pelaksana tersebut 

sangatlah penting karena tanpa adanya pelaksana tersebut maka sangat 

tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah disebutkan 

diatas, akan lebih baik dan terarah serta lebih sesuai dengan tujuannya 

apabila pelaksana memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang dan 

tugasnya masing – masing. 

f. Melaksanakan Pengawasan, terhadap objek yang berkaitan dengan instansi 

terkait. Yang dimaksud dengan pengawasan disini adalah segala usaha 

atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan 

pemungutan retribusi yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan ini sangat penting 

dilakukan agar dapat menilai pelaksanaan suatu pekerjaan tersebut 

berjalan dengan baik atau tidak. Pengawasan ini merupakan proses akhir 



yang akan mempengaruhi untuk penyusunan program kerja selanjutnya. 

Oleh karena itu pengawasan ini sangat penting dilakukan.  

 Pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2005 tentang 

Retribusi dijelaskan bahwa Dinas Pasar sebagai Dinas yang ditunjuk untuk 

mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dngan retribusi pasar, diantaranya 

adalah Besar tarif retribusi yang akan dipungut oleh Dinas Pasar, wilayah 

pemungutan retribusi, Tata cara pemungutan, Sanksi Administratif, tat acra 

pembayaran, Pengurangan keringanan dan pembebbasan retribusi, Tata cara 

Penagihan, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Kadaluarsa, 

Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluarsa, Pengawasan dan ketentuan 

Pidana 

 Salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri 

Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965              

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tanbahan 

Lembaran Negara Nomor 2754 ) yang ibu kotanya Temnbilahan. Seperti daerah 

lain untuk melaksanakan roda pemerintahannya mempunyai wewenang untuk 

mengelola pendapatan di Indragiri Hilir baik sumber pendapatan yang berupa 

pajak, retribusi maupun yang lainnya yang dianggap sah. 

 Di Indragiri Hilir salah satu sumber PAD yang dimiliki adalah dari sektor 

Retribusi Pasar. Penerimaan Retribusi Pasar di Indragiri Hilir yang terbesar 

berasal dari Kecamatan Tembilahan. Pengelolaan sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari Retribusi Pasar menjadi tanggung jawab Dinas Pasar. Oleh karena itu 

penulis mengambil obyek penelitian di Kecamatan Tembilahan. Retribusi pasar 



tersebut adalah pungutan atas pemakaian los dan kios pasar, yang ditempati para 

pedagang. Mekanisme pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh Dinas Pasar 

baik dari PNS maupun honorer, hasil pemungutan tersebut disetorkan ke 

pembantu bendaharawan khusus penerima ( PBKP ) setiap hari setelah itu PBKP 

menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah setiap dua hari sekali. Untuk daerah 

Kecamatan Tembilahan sendiri memiliki pasar pemerintah yang berpotensi yang 

cukup besar seperti pada tabel berikut: 

Tabel I.1 : Jumlah Los Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

   Sumber : Dinas Pasar Inhil, 2009 

 Dari jumlah pasar diatas dapat dikatakan bahwa dari sektor retribusi pasar, 

Kecamatan Tembilahan memiliki sumber PAD yang diandalkan. Untuk 

mengetahui target dan realisasi dari sektor retribusi pasar dapat dilihat pada tabel 

berikut ini  

Tabel I.2: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi PasarDi Kecamatan 
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir  

No. Tahun Target Realisasi Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

2008/2009 

Rp. 105.000.000,- 

Rp. 118.102.000,- 

Rp. 125.214.000,- 

Rp. 160.000.000,- 

Rp. 188.000.000,- 

Rp. 91.029.350,- 

Rp. 101.775.000,- 

Rp. 100.220.200.,- 

Rp. 116.633.503,- 

Rp. 127.432.500,- 

86,69 

86, 17 

80,03 

72,89 

67,78 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Inhil, 2009 

No Nama Pasar Jumlah Los 
1 

2 

3 

4 

Pasar Yos Sudarso 

Pasar Lap. Upacara 

Pasar Pagi 

Pasar Pujasera 

562 

208 

200 

72 



 Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2004-2005 

target yang diatentukan oleh Dinas Pasar Rp. 105.000.000,sedangkan realisasinya 

hanya sebesar Rp.91.029.350. Sedangkan tahun 2005-2006 target yang ditentukan 

oleh Dinas Pasar Rp. 118.102.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar           

Rp. 101.775.000. Sedangkan tahun 2006-2007 target yang ditentukan oleh Dinas 

Pasar Rp. 125.214.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 100.220.200. 

Sedangkan tahun 2007-2008 target yang ditentukan oleh Dinas Pasar                 

Rp. 160.000.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 116.633.503. 

Sedangkan tahun 2008-2009 target yang ditentukan oleh Dinas Pasar                 

Rp.188.000.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.127.432.500. 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa antara target dan realisasi penerimaan 

retribusi pasar jauh dari memuaskan, karena target yang telah ditetapkan tidak 

pernah tercapai. Dalam hal ini Dinas Pasar belum dapat memaksimalkan 

penerimaan dari sektor retribusi pasar di Kecamatan Tembilahan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Melihat kondisi diatas maka penulis tertarik untuk mengambilnya menjadi 

suatu penelitian, karena melihat betapa pentingnya retribusi sebagai PAD dalam 

melaksanakan ototnomi secara nyata dan bertanggung jawab terutama pada 

sumber dana. Selain itu penulis juga ingin melihat lebih jauh mengapa antara 

target dan realisasi penerimaan retribusi pasar yang dikelola Dinas Pasar tidak 

pernah tercapai. Dinas Pasar sebagai salah satu dinas yang mengelola Retribusi 

yaitu Retribusi Pasar diharapkan mampu melaksanakan tugasnya, sehingga 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. 



 Besarnya retribusi yang ditetapkan disesuaikan dengan los / kios yang 

digunakan oleh pedagang. Struktur besarnya retribusi yang ditetapkan adalah : 

a. Lokasi / kawasan pelataran / jalan  : Rp. 250/M²/Hari. 

b. Bangunan berbentuk Los   : Rp. 500/Hari. 

c. Bangunan berbentuk Kios   : Rp. 10.250/Bulan. 

d. Toko / Ruko / Gudang   : Rp. 15.000/Bulan. 

 Pasar yang di buka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan 

retribusi harian sebagaimana berdasarkan ketentuan diatas dan bagi para pedagang 

yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dalam 

pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100 %. Dengan adanya ketentuan yang 

jelas tersebut maka akan mudah dilaksanakan pemungutan retribusi pasar kepada 

seluruh pedagang di Kecamatan Tembilahan. Ada beberapa alasan yang dapat 

dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir 

belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Fungsi – fungsi tersebut adalah 

Perumusan, pendataan dan penetapan retribusi, pembinaan, peningkatan dan 

sebagai pengawas. Fungsi diatas menjadi perhatian penulis karena fungsi – fungsi 

tersebut yang kurang teroptimalkan oleh Dinas Pendapatan daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

 Dari gejala – gejala yang penulis kemukakan maka penulis mengambil 

judul penelitian ini adalah :  “ Analisis Fungsi Dinas Pasar dalam Peningkatan 

Pendapatan Retribusi Pasar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir .” 

 



I.2. Perumusan Masalah. 

 Dari hasil pengamatan penulis, PAD yang berasal dari retribusi pasar yang 

dikelola oleh Dinas Pasar Inhil selalu tidak pernah mencapai target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dari 

Dinas Pasar atau Instansi terkait. Berdasarkan gejala tersebut maka masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana Fungsi Dinas Pasar dalam Peningkatan 

Retribusi Pasar di Kecamatan Indragiri Hilir. 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a Untuk mengetahui fungsi Dinas Pasar dalam mengelola retribusi pasar 

di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar. 

I.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau 

informasi bagi pihak – pihak terkait. 

b. Hendaknya dapat menjadi referensi bagi pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara yang penulis peroleh. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan jadi bahan informasi bagi peneliti 

berikutnya. 

 

 



I.5. Sistimatika Penulisan 

 

BAB I   :  Bab ini disebut pendahuluan. Didalamnya berisi latar belakang 

masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, sistimatika penulisan, 

tinjauan pustaka, definisi konseptual, dan metode penelitian. 

 

BAB II   : Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang deskripsi teori, 

kerangka berpikir, hipotesis, konsep operasional. 

 

BAB III   :  Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian. 

 

BAB IV   :  Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 

tentang kondisi geografis Kecamatan Tembilahan dan Dinas Pasar 

 

BAB V   :  Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembhasan hasil 

penelitian. 

 

BAB VI   :  Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



BAB II 

KONSEP TEORITIS 

 

II.1. Otonomi Daerah 

 Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pembangunan daerah yang bersangkutan agar dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut daerah tidak selalu tergantung dengan pemerintah pusat. Dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan 

dana agar tujuan dari kegiatan otonomi tersebut dapat tercapai. 

 Dalam undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 79 dijelaskan bahwa 

sumber pendapatan asli daerah adalah : 

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : 

a. Hasil Pajak daerah 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Perusahaan Daerah 

2. Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain – Lain Pendapatan yang sah 

 Selain itu dalam Penjelasan Undang – Undang tersebut dijelaskan lebih 

lanjut agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan   

sebaik – baiknya, maka kepadanya diberikan sumber pembiayaan yang cukup 

tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada 

daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber – sumber keuangannya 

sendiri berdasarkan perundang - undangan yang berlaku. 



 Dari penjelasn Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 terlihat bahwa selain 

diberi sumber keuangan daerah juga diberi kebebasan menggali sumber – sumber 

keuangan daerah asal tidak bertentangan dengan Undang – undang yang berlaku. 

II.2. Pengertian Retribusi 

 Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. 

Retribusi daerah sendiri adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh 

mereka yang menggunakan jasa – jasa negara. ( Soemitro, 1995 : 15 ). Sedangkan 

menurut Suparmoko retribusi suatu pembayaran rakyat kepada negara dimana kita 

dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diberikan 

dengan pembayaran itu. ( Suparmoko, 1990 : 144 ). 

 Dari definisi itu dapat dikatakan bahwa retribusi sebenarnya merupakan 

imbalan yang diterima dari negara. Lebih jelas Manulang mendefinisikan retribusi 

daerah sebagai pembayaran pembagian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan 

atau usaha milik daerah yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 Sementara itu Undang – undang No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang – 

Undang No. 18 Tahun 1997 tentang peraturan umum retribusi daerah menegaskan 

bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pemakaian atau memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.               

( Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 

Tentang peraturan umum retribusi daerah ). 

 Salah satu retribusi daerah adalah retribusi pasar yang menjadi penelitian 

penulis. Menurut Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 09 Tahun 1999 Tentang 



retribusi. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap 

pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Retribusi pasar termasuk kedalam 

golongan retribusi  jasa umum dengan obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan 

fasilitas pasar yang berupa pelataran / kios / los yang disediakan oleh pemerintah 

daerah.   ( Perda No. 09 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar ). 

 Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pemungutan retribusi daerah 

adalah bukan mencari keuntungan atas hasil pemungutan tersebut, tetapi 

diutamakan adalah pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan dan jasa milik 

daerah agar senantiasa dapat dipakai dan diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Selain itu dengan retribusi tersebut diharapkan agar unit dan 

pelayanan dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan zaman, oleh karena itu tarif retribusi ditetapkan secara wajar dan 

sesuai dengan imbalan jasa yang diharapkan bagi pemakai. 

Menurut Nurul Aini sifat retribusi daerah adalah : 

1. Paksaannya bersifat ekonomis. 

2. Ada imbalan langsung kepada si pembayar. 

3. Meskipun ada  persyaratan formal maupun materil tetapi tetap ada 

persyaratan alternatif untuk mau tidak mau harus membayar. 

4. Dalam hal – hal tentang retribusi daerah digunakan untuk satu tujuan 

tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembangan 

biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 

permintaaan masyrakat. ( Nurul Aini, 1995 : 12 ). 



 Sedangkan dinas yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

mengelola masalah pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah ( Dipenda 

). Hal ini berdasarkan keputusan Menterri Dalam Negeri nomor KUPD / 7 / 1241 

– 101 tantang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten / Kotamadya daerah tingkat II dalam Pasal 3 menyatakan Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat II melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : 

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan 

pemasukan pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalian 

sumber – sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang 

telah ditentukan oleh Bupati / Walikota. 

2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak atau 

retribusi dan pungutan lainnya, baik pungutan dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. 

3. Menjamin dan mengkoordinasi seluruh usaha dibidang pungutan dan 

pendapatan daerah. 

 Suatu organisasi didalam melaksanakan tugasnya selalu menghadapi 

kesulitan dalam hal, bagaimana memisahkan antara kenyataan dan nilai – nilai      

( facts and values ) dan memisahkan saran dan tujuan ( means and ends ), jadi 

dalam membuat kebijakan ditemukan masalah ketidakpastian. 

 Menurut Simon kebutuhan akan teori administrasi terletak pada kenyataan 

bahwa terdapat keterbatasan – keterbatasan praktis pada rasionalitas manusia dan 

selalu statis menurut lingkungannya. ( S. Abdul Wahab : 2000 ; 64 ). 



 Setiap keputusan bersifat sedikit lebih dari suatu abstraksi, walaupun 

keputusan dikatakan baik secara tekhnis, dapat menjadi jelek jika pelaksanaan 

yang kurang baik. 

 Telah banyak para ahli mengatakan bahwa dalam meningkatan PAD masih 

jauh dari yang diharapkan sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat 

tidak pernah berkurang. Ketergantungan keuangan daerah pada subsidi 

pemerintah pusat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah tersebut yang 

disebabkan oleh sumber – sumber keuangan PAD belum cukup memberikan 

kontribusi bagi keuangan daerah. Faktor – faktor penghambat dari tidak 

tercapainya target PAD antara lain : 

1. Tidak tersedianya data mutakhir sehingga dalam penentuan target tidak 
sesuai dengan kenyataan dilapangan. 

2. Belum adanya kualitas personil yang memadai. 
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kerja untuk memaksimalkan 

kerja. 
4. Lemahnya pengawasan. 
 

II.3. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan relevan, belum didasarkan fakta – fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan 

jawaban yang emoiris. ( Sugiyono, 2006 : 70 ) 

 

 

 



 Berdasarkan paparan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis 

mengambil hipotesis yaitu : Diduga Masih Rendahnya Pelaksanaan Fungsi 

Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir Untuk meningk atkan Pendapatan 

Retribusi Pasar Dikarenakan : 

1. Dinas Pasar kurang memaksimalkan fungsi – fungsi yang ada di 

instansi tersebut seperti, Perumusan, pendataan, penagihan, 

Perhitungan dan penatausahaan hasil retribusi, fungsi pembinaan 

aparat, dan Pengawasan. 

II.4. Konsep operasional dan Teknik Pengukuran 

 Untuk memudahkan dalam menganalisa penulis akan mengoperasionalkan 

konsep – konsep yang dikemukakan pada konsep teori. 

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perarturan 
perundang – undangan yang berlaku. 

2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh melalui 
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan sah lainnya. 

3. Retribusi pasar adalah pemungutan biaya yang dikenakan kepada setiap 
pedagang yang telah menggunakan jasa pemerintah dareah seperti toko, 
ruko, dan los pasar. 

4. Fungsi Dinas Pasar adalah fungsi yang dilaksanakan oleh dinas Pasar 
untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Tidak semua konsep yang dapat dioperasionalkan dalam penelitian ini, 
oleh karena itu penulis mengoperasionalkan konsep tentang fungsi Dinas 
Pasar Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan kondisi permasalahan 
penelitian yang berdasarkan Perda No. 30 Tahun 2008. Fungsi tersebut 
antara lain yaitu : 

 

a. Fungsi Perumusan, yakni upaya yang dilakukan untuk merumuskan yaitu 

dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan bidang – bidang terkait. 

Indikatornya adalah : 

−−−− Adanya pelaksanaan perumusan jumlah retribusi pasar dalam satu tahun. 



−−−− Adanya kegiatan perumusan dalam setiap rapat koordinasi dengan    

bidang - bidang terkait. 

− Adanya rapat koordinasi dengan bidang – bidang terkait sebelum 

melakukan perumusan 

Baik  :  Apabila pelaksanaan perumusan jumlah retribusi pasar 

selalu dikoordinasikan dengan bidang – bidang terkait. 

 Cukup Baik  : Apabila pelaksanaan perumusan jumlah retribusi pasar 

kadang – kadang dikoordinasikan dengan bidang – bidang 

terkait. 

 Kurang Baik  :  Apabila pelaksanaan perumusan jumlah retribusi pasar 

tidak pernah dikoordinaskan dengan bidang – bidang 

terkait.       

b. Pelaksanaan fungsi Pendataan, yakni melakukan pencatatan dan pengukuran 

terhadap jumlah dan kondisi objek yang berkaitan dan ada hubungannya 

dengan Dinas terkait. dengan indikatornya adalah : 

- Penggalian objek/wajib retribusi dan penempatan kios baru. 

- Pendataan seluruh objek  yang ada. 

- Akurasi pendataan. 

- Terlaksananya pendataan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

 Fungsi Pendataan dikatakan :    

Baik  :  Apabila proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas 

Pasar telah mencakup seluruh kegiatan yang telah 

dikemukakan di atas.  



Cukup Baik  :  Apabila proses pendataan hanya mencakup 2 (dua) dari 

indikator yang telah dikemukakan di atas. 

Kurang Baik  :  Apabila proses pendataan belum mencapai sasaran atau 

hanya 1 (satu) diantara indikator di atas. 

c. Pelaksanaan fungsi Penagihan, yakni proses melakukan tindakan pemungutan 

retribusi kepada wajib retribusi. dengan indikatornya adalah : 

- Terlaksananya realisasi pemungutan dengan cepat sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta 

berdasarkan jumlah atau kondisi objek yang sebenarnya. 

- Terlaksananya penagihan retribusi mencakup sebagian besar atau sekitar 

90 % dari target penerimaan  dan dalam waktu yang telah ditentukan. 

- Terlaksananya penagihan atau pemungutan antara 70 % - 80 %  dari target 

penerimaan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Fungsi penagihan dikatakan :  

Baik  :  Apabila pelaksanaan penerimaan retribusi oleh petugas 

Dinas pasar dilaksanakan sesuai dengan point 1 (satu) 

dari indikator yang dikemukakan di atas. 

Cukup Baik  :  Apabila pelaksanaan penerimaan atau pemungutan pajak 

dan retribusi hampir sesuai dengan point 2 (dua) dari 

indikator yang dikemukakan di atas. 

Kurang Baik  :  Apabila pelaksanaan penerimaan atau pemungutan   

retribusi cukup lambat dan tidak mencapai seluruh objek 



atau sesuai dengan point 3 (tiga) dari indikator yang 

dikemukakan di atas. 

d. Fungsi perhitungan dan penatausahaan retribusi pasar, adalah kegiatan 

pengumpulan dan penerimaan retribusi pasar dari proses pengambilan hingga 

tercatat pada kas daerah . dengan indikatornya adalah : 

- Adanya pelaksanaan penghitungan jumlah  retribusi setiap hari yang 

dilakukan oleh petugas. 

- Adanya pelaksaan perhitungan retribusi pasar yang dibayar sesuai dengan 

kondisi los / kios. 

- Adanya pencatatan yang jelas terhadap jumlah retribusi yang diterima. 

Penetapan sanksi dikatakan : 

Baik  :  Apabila penetapan sanksi atau tindakan hukum kepada 

objek yang ingkar janji atau tidak melunasi kewajibannya 

mencakup seluruh ketentuan sanksi yang dikemukakan di 

atas. 

 Cukup Baik  :  Apabila tindakan hukum yang dilakukan terhadap wajib 

retribusi yang ingkar janji atau tidak melunasi pajak dan 

retribusi mencakup sebagian besar kriteria yang 

dikemukakan di atas. 

 Kurang Baik  :  Apabila tindakan hukum hanya mencakup point 1 (satu) 

dari kriteria di atas atau tidak dilakukan sama sekali 

kepada wajib pajak yang tidak membayar atau belum 

melunasi kewajibannya. 



e. Fungsi Pembinaan, peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan 

tugas. Adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan dan kegairahan kerja 

dari aparatur pelaksana dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi. 

Indikatornya adalah : 

 

− Adanya kebijaksanaan pimpinan dalam memperhatikan kebutuhan 

bawahaanya. 

− Adanya pendidikan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan dari 

aparatur pelaksana didalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi. 

− Adanya motivasi dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi. 

Peningkatan kemampuan aparat dikatakan : 

Baik  :  Apabila pimpinan selalu memberikan perhatiannya, selalu 

memberikan pendidikan dan selalu memberikan motivasi 

terhadap bawahannya. 

 Cukup Baik  :  Apabila pimpinan kurang memberikan perhatian, 

kurangnya memberikan pendidikan dan kurangnya 

motivasi terhadap bawahannya 

 Kurang Baik  :  Apabila pimpinan tidak pernah memberikan perhatian, 

pendidikan dan motivasi terhadap bawahannya. 

f. Fungsi Pelaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha atau 

kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan pemungutan 

retribusi yang sedang dilakukan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Indikatornya adalah : 



− Adanya standar / program kerja dalam melaksanakan pemungutan 

retribusi. 

− Adanya usaha untuk memeriksa dan melaporkan hasil pelaksanaan 

pemungutan retribusi. 

− Adanya tindakan korektif yang dilakukan terhadap Penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas pemungutan retribusi. 

Pengawasan dapat dikatakan : 

Baik  :  Apabila pelaksanaan pengawasan selalu berdasarkan 

standard program kerja, selalu melaporkan dan 

memeriksa hasil pelaksanaan dan selalu melakukan 

tindakan korektif 

 Cukup Baik  : Apabila pelaksanaan pengawasan kadang – kadang 

berdasarkan standard program kerja, kadang – kadang 

melaporakan dan mememriksa hasil, kadang – kadang 

melakukan tindakan korektif. 

 Kurang Baik  :  Apabila pelaksanaan pengawsan tidak berdasarkan 

standard program kerja, tidak pernah memeriksa dan 

melaporkan hasil pelaksanaan serta tidak melakukan 

tindakan korektif       

 

 

 

 



 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yakni di pasar Tembilahan, Kecamatan Tembilahan 

Kota, kabupaten Indragiri Hilir. 

III.2. Jenis dan Sumber Penelitian 

Jenis dan Sumber data 

a. Data Primer, merupakan data yang berasal dari sampel penelitian yang 

diperoleh melalui wawancara yang meliputi pelaksanaan fungsi Dinas 

Pasar, hasil penerimaan retribusi pasar, hambatan – hambatan yang 

dihadapi dan lain sebagainya baik para petugas Dinas Pasar maupun 

pedagang. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui tinjauan 

pustaka baik melalui buku, jurnal penelitian, laporan yang dikeluarkan 

oleh Dinas pasar serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini meliputi laporan yang dikeluarkan oleh Dinas pasar tentang 

penerimaan retribusi.  

III.3. Populasi dan Sample 

1. Populasi  

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2006 : 90).  



 Adapun yang akan menjadi populasi dari penelitian ini adalah pegawai 

yang ada di dinas pasar yang berjumlah 9 orang dan seluruh pedagang yang 

berjualan di pasar Kecamatan Tembilahan Kota sebanyak 1042.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.  

Adapun sampel untuk pegawai Dinas Pasar Kab. Inhil, pengambilan 

dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive yaitu hanya 

mengambil sampel dari bagian tertentu saja dari keseluruhan populasi untuk 

pegawai Dinas Pasar, penulis mengambil sampel sebanyak 9 orang.  

Sedangkan untuk wajib pajaknya yang lumayan besar penulis mengambil 

sampel dengan menggunakan teknik sampling insidental yakni penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 

Untuk wajib retribusinya penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus 

slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat 

mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus slovin tersebut 

adalah :   
21 Ne

N
n

+
=  

Keterangan :  

n  : Ukuran sampel  
N  : Ukuran Populasi  
e  : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan  



 Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah 1042 jiwa maka dengan 

besarnya jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka 

penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 10 %. Dari populasi yang 

berjumlah 1042 jiwa didapat sampel sebanyak  
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Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 1042 jiwa adalah 

sebanyak 91 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah sampel dari tiap-tiap pasar 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini .  

Tabel I.3 :Populasi dan Sampel 
No Nama Pasar Populasi Sample/Responden Tarif 

kesalahan 
(%) 

1 Pasar Yos Sudarso 562 55 10 
2 Pasar Lap. Upacara 208 20 10 
3 Pasar Pagi 200 10 10 
4 Pasar Pujasera 72 6 10 
 Jumlah 1.042 91 10 

Sumber :  Data lapangan, 2009 
 
III.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 



a. Wawancara Langsung kepada objek penelitian yaitu pegawai Dinas Pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dan pedagang pasar Kecamatan Tembilahan 

yang menjadi sampel penelitian ini. 

b. Quesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan quesioner 

kepada responden yang terpilih dengan pertanyaan – pertanyaan yang telah 

ditentukan. 

III.5. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu data 

yang diperoleh disusun berdasarkan pada tabel yang telah disesuaikan dengan 

daftar pertanyaan yang ada hubungannya dengan peneltian sehingga dapat diteliti 

berrdasarkan pada teori – teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. 

   

 



BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

IV.1. Keadaan Umum Kecamatan Tembilahan 

a. Geografis Kecamatan Tembilahan. 

 Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu dari dua belas (12) 

kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pusat dan 

jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Tembilahan merupakan Ibu 

kota Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai luas 377,99 Km2 atau 37.799 Ha 

yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 3 Desa dengan posisi : 

- 103o  0′  12,51” BT s/d       103o  14’ 53,40” BT. 

- 0o  16′  8,48”   BT s/d       0o                    27’ 25.05” LS. 

Wilayah Kecamatan Tembilahan berbatasan dengan : 

Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka. 

Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka. 

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok. 

Sebelah Barat dengan Kecamatan Tempuling. 

b. Keadaan alamnya. 

 Keadaan tanah di Kecamatan Tembilahan sebahagian besar terdiri dari 

tanah gambut dan endapan sungai serta rawa – rawa. Tinggi pusat pemerintahan 

wilayah kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter.           

Di tepi - tepi sungai dan muara parit – parit banyak terdapat tumbuh – tumbuhan 

seperti pohon nipah. 

 



c. Iklim dan Curah Hujan.  

 Kecamatan Tembilahan merupaka daerah gambut, maka daerah ini 

digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan 

didaerah ini dengan ketinggian dari permukaan laut rata – rata 2,5 meter, tercatat 

hari hujan yang tertinggi pada bulan November, sedangkan angka terendah pada 

bulan februari dan september.  

d. Kependudukan. 

 Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan pada pertengahan tahun 2009 

adalah 81.682 Jiwa dengan Kepaal Keluarga 18.760 KK, yang terdiri dari Suku 

Bangsa yaitu Banjar, Melayu, Jawa, Minang, Bugis, Tapanuli, serta Tionghoa. 

 Banyaknya berbagai suku di Kecamatan menimbulkan keberagaman 

kemajemukan dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di 

Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.1 :Banyaknya Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin menurut       
Desa / Kelurahan di Kecamatan Tembilahan 

No Desa / Kelurahan Penduduk Jumlah 
Laki - Laki Perempuan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Pulau Palas 
Seberang Tembilahan 
Sungai Perak 
Tembilahan Hilir 
Tembilahan Kota 
Tembilahan Hulu 
Sialang Panjang 
Pekan Kamis 
Pekan Arba 
Sungai Beringin 

3.716 
3.254 
1.739 
5.368 
11.083 
9.268 
1.034 
406 
2.44 
2.454 

3.753 
3.480 
1.640 
5.389 
11.244 
9.261 
995 
357 

2.062 
2.443 

7.469 
7.004 
3.343 
10.757 
22.327 
18.889 
2.029 
463 

4.026 
4.895 

Kecamatan Tembilahan 40.734 40.948 81.682 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 
 
 



Dikecamatan Tembilahan terdapat berbagai suku bangsa yang menimbulkan 

kemajemukan dalam kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Suku – suku tersebut 

hidup berdampingan sebagai komunitas bangsa, suku – suku bangsa tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel II.2 :Banyaknya Penduduk Menurut Suku Bangsa Di Kecamatan 
Tembilahan 

No
. 

Nama Suku Banyaknya Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Banjar 
Melayu 
Jawa 
Minangkabau 
Bugis 
Batak 
Lain –lain ( Madura, Cina, sunda, dll ) 

39.207 
24.501 
8.985 
1.838 
1.634 
812 

4.705 

48 
30 
11 

2.25 
2.00 
0.99 
5.75 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan sebanyak 81.682 berdasarkan 

sesnsus tahun 2008, maka pada tabel berikut dapat dilihat klasifikasi penduduk 

menurut tingkat pendidikannya. Keberagaman tingkat pendidikan mulai dari tidak 

tamat SD sampai ke Perguruan Tinggi. 

Tabel II.3 : Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah 
                    Kecamatan Tembilahan 

 
No. Tingkat Pendidikan Banyaknya Persentase 
1 
 
2 
3 
4 
5 

Tidak sekolah / Tidak tamat 
SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 
Akademi / Perguruan Tinggi 

24.505 
 

34.307 
11.437 
9.393 
2.041 

30 
 

42 
14 

11.50 
2.50 

Jumlah 81.683 100 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 

 
 

 



 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Tembilahan pada 

tahun 2009, sebanyak 42% penduduknya hanya  tamat SD, sebanyak 30% 

penduduknya tidak bersekolah, sebanayk 14% penduduknya hanya Tamat SLTP, 

kemudian sekitar 11,50% penduduknya tamat SLTA dan sebanyak 2,50 

penduduknya hanya berpendidikan Akademi/ Perguruan Tinggi. 

 Dalam menunjang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di 

Kecamatan Tembilahan, pemerintah setempat membangun beberapa fasilitas 

untuk merealisasikan program itu. Salah satunya adalah membangun           

gedung – gedung sekolah dan fasilitas lainnya, baik berbentuk fisik maupun non 

fisik. Berikut dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan 

Tembilahan pada tabel berikut ini :  

Tabel II.4 :Banyaknya Sarana Pendidikan TK,SD,SLTA,dan PT di      
Kecamatan Tembilahan 

No. Nama Sekolah Jumlah Jumlah 
Negeri Swasta 

1 
2 
3 
4 
5 

TK 
SD 

SLTP 
SLTA 

Perguruan Tinggi 

- 5 5 
50 11 61 
7 11 18 
5 4 9 
- 1 1 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Pendidikan dan sarana pendidikan tersebut sangatlah penting dalam 

membangun masa depan bagi masyarakat indonesia pada khususnya, karena akan 

membentuk suatu masyarakat yang berpendidikan dan akan membuat masyarakat 

semakin mandiri dalam hidup. Pada tabel berikutnya dapat dilihat klasifikasi 

penduduk berdasarkan Lapangan Usaha / Mata Pencaharian : 

 

 



Tabel II.5 : Banyaknya Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan    
Tembilahan 

No. Lapangan Usaha Banyaknya 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Pertanian  
Buruh 
Perdagangan / Hotel / penginapan 
Transportasi / Angkutan 
Pegawai Negeri Sipil 
TNI & Polri 
Pensiunan 
Lain – lain 

21.074 
4.901 
12.252 
2.451 
4.415 
375 
352 

2.757 
Jumlah 48.577 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di kecamatan 

Tembilahan mempunyai lapangan usaha dibidang pertanian, yaitu sebanyak 

21.074 jiwa, sebanyak 12.252 jiwa di bidang usaha perdagangan / Hotel dan 

penginapan, sebanyak 4.415 jiwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian 

sebanyak 4.901 sebagai buruh, sebanyak 2.451 bergerak dibidang transportasi dan 

angkutan, 375 sebagai TNI & POLRI kemudian 352 sebagai pensiunan PNS dan 

POLRI. 

 Dari jumlah penduduk diatas yang kemudian dilihat dari beberapa 

klasifikasibaik tingkat pendidikan, jenis kelamin maupun lapangan usaha, maka 

pada tabel berikut dapat dilihat tingkat kepadatan penduduk per KM2  yaitu per 

KM 2  sebanyak 216 jiwa. 

Tabel II.6 : Kepadatan Penduduk Per KM² di Kecamatan Tembilahan 
 

Luas 
Wilayah ( KM ² )  

Penduduk Kepadatan  
Per Km ² 

377.99 81.682 216 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 
 
 



e. Agama 

 di kecamatan Tembilahan terdapat berbagai Agama, hal ini di karenakan 

keberagaman penduduk yang didiami oleh berbagai suku bangsa. Mayoritas 

agama penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah Agama Islam ( 97, 48% )., 

Berikut dapat dilihat agama dan jumlah pemeluknya di Kecamatan Tembilahan 

Pada Tabel berikut : 

Tabel II.7 : Banyaknya Penduduk Menurut agama Yang Dianut di   
Kecamatan Tembilahan 

      Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Kemudian pada tabel berikutnya dapat dilihat jumlah tempat dan sarana 

ibadah yang ada di Kecamatan Tembilahan : 

Tabel II.8 : Banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Tembilahan 
No. Tempat Ibadah Jumlah  % 
1 
2 
3 
4 
5 

Mesjid 
Surau 
Gereja 

Kelenteng  
Musholla 

53 
67 
1 
1 
18 

37,88 
47,85 
0,71 
0,71 
12,85 

Jumlah 140 100 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 

f. Transportasi dan Perhubungan 

 Kecamatan Tembilahan dapat dilalui oleh transportasi darat dan laut / 

sungai. Untuk mengetahui keadaan transportasi di Kecamatan Tembilahan dapat 

dilihat pada tabel berikit ini : 

No. Agama Jumlah % 
1 
2 
3 
4 
5 

Islam  
Kristen 
Katolik 
Budha  
Hindu 

79.817 
421 
98 

1.346 
- 

97.71 
0.51 
0.11 
1.64 

- 
Jumlah 81.682 100% 



Tabel II.9 : Banyaknya Sarana Angkutan Darat Wilayah Kecamatan 
Tembilahan 2007 – 2009 

No Jenis Kendaraan 2005 2006 2007 2008 
 
1 
2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

Kendaraan Bermotor 
Mobil Penumpang 
Pick Up 
Sepeda Motor 
Mini Bus 
Kendaraan Tanpa Motor 

Becak 
Gerobak 
Sepeda 

 
91 
48 

3.414 
70 

 
1.225 

150 
7.788 

 
105 
62 

4.125 
84 

 
1.250 

165 
11.500 

 
140 
89 

8.386 
111 

 
1.255 

165 
12.500 

 
141 
90 

8.391 
111 

 
1.255 

166 
12.575 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Untuk transportasi angkutan sungai dapat dilalui oleh kapal dan speed 

boat. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel II.10 : Banyaknya Kunjungan Kapal Dan Speed Boat di Pelabuhan   
Tembilahan 

No. Bulan Kunjungan Kapal Kunjungan Speed Boat 
Nasional Asing Datang Berangka

t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

135 
146 
165 
148 
153 
150 
145 
174 
148 
200 
211 
223 

7 
9 
9 
12 
8 
9 
7 
5 
11 
5 
3 
7 

434 
441 
456 
462 
405 
441 
425 
439 
416 
425 
419 
425 

434 
444 
456 
462 
405 
441 
425 
439 
416 
425 
419 
425 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Kota Tembilahan dapat dihubungkan dengan kecamatan – kecamatan serta 

kota – kota yang ada disekitar Kabupaten dan Indragiri Hilir serta Kabupaten 

Terdekat seperti Indragiri Hulu dan Ibu kota Propinsi Riau yaitu Pekanbaru. 



Untuk melihat jarak antara kecamatan Tembilahan tersebut dengan Kota – kota 

sekitar dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.11 : Jarak Antara Ibu Kota Dati II Indragi ri Hilir ke Desa /   
Kelurahan – Kabupaten – Provinsi Dalam Kecamatan 
Tembilahan 

Antara Jarak ( Km ) 
Tembilahan ke 
- Pulau Palas 
- Seberang Tembilahan 
- Sungai Perak 
- Tembilahan Hilir 
- Tembilahan Kota 
- Tembilahan Hulu 
- Sialang Panjang 
- Pekan Kamis 
- Pekan Arba 
- Sungai Beringin 
- Rengat 
- Pekanbaru 

 
17 
3 
5 
0 
1 
4 
17 
9 
5 
5 

156 
213 

Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 

g. Sarana Lainnya 

 Di kecamatan Tembilahan masih terdpat fasilitas – fasilitas lainnya yaitu, 

fasilitas kesehatan, sarana Olah Raga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel II.12 : Banyaknya Fasilitas Kesehatan Yang Ada di wilayah  
                      Kecamatan Tembilahan 
No. Fasilitas Kesehatan Jumlah % 
1 Rumah Sakit 

Rumah Bersain 
Puskesmas 

Puslesmas pembantu 
Praktek dokter 

1 
2 
2 
7 
15 

3,70 
7,40 
7,40 
25,92 
55,58 

2 
3 
4 
5 

Jumlah 27 100 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tembilahan telah 

mempunyai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sebagai ibu kota 



Kabupaten sarana ini masih jauh dari ukuran idealnya. Selain itu sarana lainnya 

yang ada dikecamatan Tembilahan adalah sarana Olah raga yang merupakan 

sarana untuk mengelola mental dan fisik untuk membangun masyarakat yang 

sehat jasmani. Berikut tabel keadaan sarana olah raga di Kecamatan Tembilahan 

Tabel II.13 : Banyaknya sarana Olahraga di Kecamatan Tembilahan 

No. Sarana Olah Raga Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sepak Bola  
Basket ball 
Bulu Tangkis 
Tenis 
Bola Volly 
Tenis Meja 

9 
2 
63 
7 
56 
46 

Jumlah 183 
Sumber : Tembilahan Dalam Angka 2007, 2009 
 
 Sarana lainnya yang ada di Kecamatan Tembilahan adalah sarana 

akomodasi dan penginapan. Hal ini untuk menunjang kenyamanan pendatang dan 

pengunjung Tembilahan baik dalam urusan bisnis, Pemerintahan, Wisata, dan 

lain-lain. Akomodasi yang ada di Tembilahan sebanyak 24 buah yang merupakan 

kelas melati dengan memiliki kamar sebanyak 314 dan 518 tempat tidur, dengan 

memperkerjakan tenaga keraj 196 orang. 

IV.2. Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir 

A. Struktur Organisasi. 

 Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 

tentang Pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah 

maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk badan / Dinas 

Daerah untuk menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan Daerah. Tujuan untuk 

membentuk Badan – Badan atau Dinas – dinas tersebut adalah untuk 



menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif serta mampu 

melaksanakan kewenagan pemerintah daerah dalam memenuhi aspirasi 

masyarakat. 

 Salah satu Dinas Daerah yang dibentuk Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

adalah Dinas Pasar yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan segala 

kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan membantu 

dalam bidang Pendapatan Daerah salah satunya adalah Pemungutan retribusi 

Pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 

2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pasar mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

a. Pembuat perumusan  kegiatan serta penempatan pedagang. 

b. Membuat Perizinan dan pembinaan terhadap pedagang pasar.. 

c. Pelaksana ketertiban pasar dan penyuluhan kepada pedagang. 

d. Melaksanakan Pengawasan, Pendataan terhadap Retribusi Pasar. 

e. Pelaksanaan Pemungutan, perhitungan Retribusi Pasar. 

f. Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan aparatnya dalam 

melaksanakan tugas 

g. Penyusunan data dan Informasi dibidang pendataan dan penerimaan dari 

Sektor Retribusi khususnya Retribusi Pasar 

B. Fungsi Dan Tugas 

 Dari Struktur yang ada pada Dinas Pasar dapat dikatakan bahwa masing – 

masing bagian mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan akhirnya semua 

tanggung jawab itu bermuara pada kepala dinasnya. Menurut Perda Kab Inhil 



Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Pasar Kab. Inhil , maka Tugas 

tugas tersebut adalah  

Kepala Dinas :  

 Kepala memimpin kegiatan Dinas baik administratif maupun operasional 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dinas. 

Bagian Tata Usaha : 

 Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi 

umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan 

serta kearsipan. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 

 Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung 

jawab : 

a. Penyusunan bahan rencana dan program kegiatan lingkup administrasi umum 

dan kepegawaian. 

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi naskah dinas, penataan 

kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, pengelolaan 

administrasi perjalanan dinas. 

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana dan 

bahan pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan  data kepegawaian, kenaikan 

pangkat, mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 

pegawai. 

d. Melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi. 



Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan : 

 Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a. Penyusunan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan administrasi 

keungan dan perlengkapan. 

b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan 

rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan 

anggaran dan perlengkapan, koordinasi pengelolaan dan pengendalian 

keuangan penyusunan laporan keuangan dan neraca. 

c. Penusunan data dan inventarisasi perlengkapan dinas. 

d. Pengelolaan perlengkapan meliputi pengadaan, administrasi, pemeliharaan, 

dan mutasi perlengkapan/asset. 

e. Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan dan perlengkapan. 

1. Bidang Pendataan dan Pemungutan : 

 Bidang Pendataan dan Pemungutan melaksanakan tugas pokok pendataan 

dan pemungutan Retribusi Pasar/PKL dan pendapatan Pasar lainnya yang sah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Bidang Pendataan dan 

Pemungutan mempunyai fungsi :  

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program di 

bidang pendataan dan pemungutan. 

−  pelaksanaan pendataan jumlah pedagang pasar dan PKL. 

− pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan PKL serta pendapatan pasar 

lainnya yang sah. 

− pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di lingkungan pasar. 



− pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi pasar, serta pendapatan 

pasar lainnya yang sah. 

 Dalam melaksanakan tugas dibidang pendataan dan penerimaan bidang ini 

dibantu oleh dua oarang Kasi yaitu : 

a. Kepala Seksi Pendataan 

Mempunyai tugas yaitu : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pendataan pedagang pasar dan PKL serta potensi retribusi pasar, PKL, dan 

pendapatan pasar lainnya yang sah. 

− pelaksanaan survei pendataan pedagang pasar dan PKL. 

− pelaksanaan survei dan analisa penataan parkir di lingkungan pasar. 

− pelaksanaan analisa penataan jenis barang dagangan dan pengelompokan 

pedagang pasar. 

− penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan ijin tempat 

berjualan bagi pedagang pasar dan PKL. 

b. Kepala Seksi Pemungutan 

Mempunyai tugas yaitu : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pemungutan retribusi pasar dan PKL serta pendapatan pasar lainnya yang 

sah. 

− pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai daftar pedagang dan PKL; 

− pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lingkungan pasar.  



− pelaksanaan penerimaan retribusi pasar dan PKL serta pendapatan pasar 

lainnya yang sah. 

− penyetoran penerimaan retribusi pasar dan PKL serta pendapatan pasar 

lainnya yang sah. 

2. Bidang Pengawasan dan Ketertiban : 

 Bidang Pengawasan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok pengelolaan 

keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Penertiban mempunyai fungsi : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pengelolaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar. 

− pelaksanaan kegiatan keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar. 

− pelaksanaan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka 

keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar. 

− pelaksanaan penyegelan dan pembukaan kembali toko/kios/bedak dan los 

pasar. 

− pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di 

lingkungan pasar. 

 Dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan Ketertiban bidang 

ini dibantu oleh dua oarang Kasi yaitu : 

a. Kepala Seksi Pengawasan : 

Mempunyai tugas yaitu : 

−−−− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pengawasan kegiatan di lingkungan pasar. 



−−−−  pelaksanaan pengawasan pemanfaatan fasilitas di lingkungan pasar. 

−−−− pelaksanaan pengawasan kegiatan di lingkungan pasar. 

−−−− pelaksanaan peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian, 

pencopetan dan bahaya kebakaran. 

−−−− penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kegiatan 

pasar. 

b. Kepala Seksi Penertiban : 

Mempunyai tugas yaitu : 

−−−− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

penertiban dan keamanan dilingkungan pasar. 

−−−− pelaksanaan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka 

penertiban dan keamanan di lingkungan pasar. 

−−−− pelaksanaan pengendalian ketertiban dan keamanan sebagai upaya 

mempertahankan dan meningkatkan stabilitas di lingkungan pasar. 

−−−− pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta mengambil tindakan-tindakan 

yang diperlukan terhadap kejadian-kejadian di lingkungan pasar. 

−−−− pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan penyegelan dan 

pembukaan kembali toko/kios/bedak dan los di lingkungan pasar. 

3. Bidang Pemeliharaan : 

Bidang Pemeliharaan melaksanakan tugas pokok pemeliharaan kebersihan 

di lingkungan pasar dan PKL serta perencanaan kebutuhan, pengawasan, 

perawatan dan evaluasi sarana dan prasarana pasar. Untuk melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi : 



− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pemeliharaan pasar yang meliputi kebersihan di lingkungan pasar dan PKL 

serta perawatan sarana dan prasarana pasar. 

− pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan perawatan sarana dan prasarana 

pasar. 

− pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dari lingkungan pasar 

dan PKL ke tempat pembuangan akhir. 

− pelaksanaan perawatan, perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan 

di lingkungan pasar. 

− pelaksanaan analisa dan pengkajian peningkatan pelayanan masyarakat di 

lingkungan pasar. 

 Dalam melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan, bidang ini dibantu oleh 

dua oarang Kasi yaitu : 

a. Kepala Seksi Kebersihan  

Mempunyai tugas yaitu : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar dan PKL. 

− pelaksanaan pembinaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar dan 

PKL. 

− pelaksanaan pembersihan got, saluran pembuangan dan kamar mandi 

umum serta fasilitas umum lainnya di lingkungan pasar. 

− pelaksanaan kegiatan pembersihan, pengangkutan dan pembuangan 

sampah dari lingkungan pasar ke tempat pembuangan akhir. 



− pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 

 Mempunyai tugas yaitu : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

kegiatan perawatan bangunan pasar dan fasilitas lainnya di lingkungan 

pasar. 

− pelaksanaan perawatan bangunan pasar dan fasilitas lainnya di lingkungan 

pasar. 

− pengumpulan dan pengolahan pelaksanaan analisa dan pengkajian 

peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan pasar. 

− penyiapan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta 

peralatan kebersihan di lingkungan pasar. 

− penyiapan bahan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana serta 

peralatan kebersihan di lingkungan pasar. 

4. Bidang Pemberdayaan Pedagang : 

 Bidang Pemberdayaan Pedagang melaksanakan tugas pokok 

pemberdayaan, penataan dan pengendalian pedagang. Untuk melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Pedagang mempunyai 

fungsi : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

kegiatan pemberdayaan, penataan dan pengendalian pedagang. 

− pelaksanaan pendataan dan pemetaan pedagang. 

− pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan pedagang. 



− pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang dalam 

rangka pemberdayaan pedagang.  

− pelaksanaan analisa dan pengkajian serta penyiapan pemberian 

pertimbangan teknis penetapan kawasan perdagangan dan jenis usaha; 

 Dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan pedagang, bidang ini 

dibantu oleh dua oarang Kasi yaitu : 

a. Kepala Seksi Pemberdayaan 

 Mempunyai tugas yaitu : 

−−−− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pemberdayaan  pedagang. 

−−−− pelaksanaan pendataan berkaitan dengan pemberdayaan pedagang. 

−−−− pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan untuk mendorong munculnya ide 

kreatif dan inovatif dalam pemberdayaan pedagang. 

−−−− penyiapan bahan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan 

pedagang. 

−−−− penyiapan bahan dalam upaya pengembangan potensi PAD dari pedagang. 

b. Kepala Seksi Pengendalian 

 Mempunyai tugas yaitu : 

− pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program 

pengendalian dan penataan pedagang. 

− pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pendataan serta pemetaan pedagang. 



− pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian 

serta penyiapan pemberian pertimbangan teknis penetapan kawasan dan 

jenis usaha pedagang. 

− pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengendalian perkembangan 

pedagang. 

− penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan ijin tempat 

berjualan bagi pedagang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar II.1.  Struktur Organisasi Dinas Pasar Kab. Inhil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : Dinas Pasar Kab. Inhil, 2009 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

V.1. Identitas Responden 

 Sebelum masuk kepada pembahasan penelitian ini, maka akan terlebih 

dahulu dibahas tentang responden penelitian. Hal nini dimaksudkan sebagai bahan 

pengetahuan bagi para pembaca dan memperjelas arah penelitian ini. 

 Responden dalam penelitian ini semuanya berjumlah 100 orang, yang 

seluruhnya merupakan pegawai Kantor Dians Pasar Kabupaten Indragiri Hilir 

sebanyak 9 responden dan dari para pedagang sebanyak 91 responden. Berikut 

tabel mengenai identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin responden : 

Tabel III.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Responden 
Pegawai % Pedagang % 

1 Laki – laki 5 55,55 24 26,37 
2 Perempuan 4 44,45 67 73,63 

Jumlah 9 100 91 100 
   Sumber : Data Lapangan,2009 
 
 Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pegawai Dinas Pasar Kab. Inhil 

yang menjadi responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 4 

orang ( 44,45% ), berjenis kealmin laki – laki sebanyak 5 orang ( 55,55% ). 

Kemudian dari para pedagang sebanyak 67 orang ( 73,63% ) berjenis kelamin 

perempuan, sebanyak 24 orang ( 26,37 % ) berjenis kelamin laki – laki. 

 Kemudian para responden juga dapat dilihat identitasnya berdasarkan 

tingkat pendidikannya. Berikut tabel tentang identitas responden berdasarkan 

tingkat pendidikan : 

 



Tabel III.2: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

No Tingkat 
Pendidikan 

Responden 
Pegawai % Pedagang % 

1 SD - - 52 57,16 
2 SMP - - 20 21,97 
3 SMA 5 55,55 19 20,87 
4 Akademi /PT 4 44,45 - - 

Jumlah 9 100 91 100 
   Sumber : Data Lapangan,2009 
 
 Dari data diatas dapat dikatakan bahwa para pegawai dinas pasar 

mempunyai pendidikan yang cukup sehingga dalam melaksnakan tugasnya sesuai 

dengan fungsinya sangat mudah dilaksanakan. Pegawai Dinas Pasar dalam 

responden penelitian ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan SD dan 

SMP. Sebanyak 5 orang ( 55,55% ) mempunyai latar belakang Pendidikan SMA, 

dan sebanyak 4 orang ( 44,45% ) mempunyai latar belakang pendidikan Akademi 

/ Perguruan Tinggi. 

 Kemudian para pedagang di pasar tembilahan mempunyai tingkat 

pendidikan beragam dan terbanyak adalah tingkat pendidikan SD, untuk lebih 

jelasnya adalah sebanyak 52 orang ( 57,16% ) mempunyai latar belakang 

pendidikan SD, sebanyak 20 orang ( 21,97% ) mempunyai latar belakang 

pendidikan SMP, sebanyak 19 orang ( 20,87% ) mempunyai latar belakang SMA,. 

Para pedagang dalam responden penelitian ini tidak ada yang mempunyai latar 

belakang pendidikan Perguruan Tinggi ataupun Akademi. 

V.2. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pasar Kab. Inhil dalam Meningkatkan 

Retribusi Pasar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

 Dinas pasar Kab. Inhil mempunyai fungsi untuk mengelola sumber 

pendapatan daerah khususnya retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan 



Asli Daerah. Diantara fungsi – fungsi tersebut menjadi kerangka dalam penulisan 

skripsi ini. Dinas Pasar sebagai salah satu instansi yang juga mempunyai tugas 

untuk melaksanakan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan 

pemantauan dibidang pendapatan daerah. Kita ketahui bahwa salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah dari sektoe retribusi, dan yang menjadi topik penelitian 

disini adalah Retribusi Pasar. 

 Tetapi dalam kenyataannya realisasi pendapatan retribusi pasar tidak 

tercapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2004/2005 realisasi hanya mencapai 

86,69 % kjemudian pada tahun 2005/2006 hanya tercapai 86,17 %, pada tahun 

2006/2007 hanya tercapai 80,03 %, sedangkan pada tahun 2007/2008 hanya 

tercapai 72,89 %, pada tahun 2008/2009 hanya tercapai 67,78 %. Dari data diatas 

maka menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui fungsi Dinas Pasar dalam 

meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi khususnya Retribusi Pasar. Di 

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

 Dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar, Dinas Pasar Kabupaten 

Indragiri Hilir mempunyai beberapa program agar upaya yang dilakukan dapat 

berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan sesuai fungsi yang ada,  

yaitu : 

a. Mengundang beberapa utusan dari pedagang dalam perumusan jumlah 

retribusi yang akan ditagih. 

b. Melakukan pendataan : Hal ini dilakukan karena kegiatan pendataan 

merupakan tahap terpenting dalam rangka meningkatkan hasil retribusi 

pasar, yakni tercapainya realisasi penerimaan yang telah ditetapkan 



oleh Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini pihak Dinas 

Pasar dituntut untuk mengejar jumlah target yang telah diargetkan pada 

setiap tahunnya, baik pendataan terhadap objek retribusi yang sudah 

terdata pada tahun sebelumnya maupun terhadap objek retribusi baru. 

c. Melakukan Penagihan : Hal ini dilakukan karena jika proses penagihan 

tidak berjalan baik, makapeningkatan retribusi juga tidak akan baik. 

d. Memberikan pelatiuhan – pelatihan kepda para pegawai Dinas Pasar. 

e. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja para petugas 

pemungut retribusi. 

f. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kepada pedagang melalui 

bimbingan dan penyuluhan.  

  Dasar untuk memungut  retribusi pasar tersebut berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 1999 yang kemudian disahkan 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 974.24-711 

tanggal 5 Mei 1999. Didalam Perda ini diatur juga tentang apa saja Retribusi yang 

dikelola oleh Dinas Pasar. didalam Perda Ini diatur besar jumlah retribusi yang 

dibayar pedagang dengan melihat pemakaian los/kios, ruko dan gudang.  

1. Perumusan 

 Fungsi ini adalah bagaimana upaya Dinas Pasar untuk merumuskan dan 

menetapkan retribusi yang akan ditagih dalam satu anggaran. Merumuskan dan 

menetapakan disini adalah menentukan besarnya tarif retribusi pasar yang 

dikenakan berdasarkan los/kios yang ditempati oleh para pedagang dipasar 



tembilahn. Berikut tanggapan responden terhadap fungsi perumusan terhadap 

besarnya retribusi oleh Dinas Pasar : 

Tabel III.3: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Perumusan 
 

 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

 

 

1 

 

Adanya 
pelaksanaan 
perumusan dalam 
satu tahun angaran. 
Yang dilakukan 
oleh dinas pasar 
dalam menentukan 
tarif retribusi 

 
 

65 
(65%) 

 
 

12 
(12%) 

 
 

23 
(23%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 65 12 23 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari tanggapan responden diatas terlihat sebanyak 65 orang atau sekitar 

65% dari jumlah responden yang menjawab proses Perumusan jumlah retribusi 

pasar dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dalam 

menentukan tarif retribusi   berjalan Baik, dalam arti telah dilakukan sesuai 

dengan indikator yang telah dikemukakan. Kemudian sebanyak 12 orang atau 

sekitar 12% dari jumlah responden menjawab  proses Perumusan jumlah retribusi 

pasar dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dalam 

menentukan tarif retribusi berjalan Cukup Baik, dalam arti telah dilakukan sesuai 

dengan indikator yang telah dikemukakan. Sedangkan 23 orang atau sekitar 23 % 

dari jumlah responden menjawab proses Perumusan jumlah retribusi pasar dalam 

satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dalam menentukan tarif 

retribusi berjalan Kurang Baik. 



Tabel III.4: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Perumusan 
 

 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

 
 
2 

Adanya proses 
perumusan kegiatan 
serta penempatan 
pedagang yang 
dilakukan oleh 
dinas pasar. 

 
 

55 
(55%) 

 
 

28 
(28%) 

 
 

17 
(17%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 55 28 23 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa, dari 100 oarang Responden 

sebanyak 55 orang atau sekitar 55 % responden menjawab adanya proses 

perumusan kegiatan serta penempatan pedagang yang dilakukan dinas pasar 

kepada pedagang berjalan Baik, dalam arti telah dilakukan sesuai dengan 

indikator yang telah dikemukakan. Kemudian sebanyak 28 orang atau sekitar     

28 % menjawab adanya proses perumusan kegiatan serta penempatan pedagang 

yang dilakukan dinas pasar kepada pedagang berjalan Cukup Baik. Sedangkan 

sebanyak 17 orang atau sekitar 17% responden menjawab adanya proses 

perumusan kegiatan serta penempatan pedagang yang dilakukan dinas pasar 

kepada pedagang berjalan Kurang Baik.   

 

 

 

 

 



Tabel III.5: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Perumusan 
 

 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

 
 
 
 
3 

Adanya proses 
perumusan 
terhadap pungutan 
retribusi pasar 
dalam peningkatan 
hasil 
retribusi,yang 
dilakukan oleh 
dinas pasar kepada 
para pedagang 

 
 
 

75 
( 75%) 

 
 

 
11 

(11%) 

 
 

 
14 

(14%) 

 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 75 11 14 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari 100 orang responden yang ada sebanyak 75 atau sekitar 75% 

responden menjawab proses perumusan terhadap pungutan retribusi pasar dalam 

peningkatan hasil retribusi pasar yang dilakukan oleh dinas pasar kepada 

pedagang berjalan Baik. Kemudian sebanyak 11 orang atau sekitar 11 % 

responden menjawab proses proses perumusan terhadap pungutan retribusi pasar 

dalam peningkatan hasil retribusi pasar yang dilakukan oleh dinas pasar kepada 

pedagang berjalan Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 14 oarang atau sekitar 14 % 

responden menjawab proses proses perumusan terhadap pungutan retribusi pasar 

dalam peningkatan hasil retribusi pasar yang dilakukan oleh dinas pasar kepada 

pedagang Kurang Baik. 

 

 

 



Tabel III.6: Rekapitulasi  Tanggapan Responden Terhadap Fungsi 
Perumusan 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Jawaban Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
 
 
1 

Adanya 
pelaksanaan 
perumusan dalam 
satu tahun angaran. 
Yang dilakukan 
oleh dinas pasar 
dalam menentukan 
tarif retribusi 

 
 

65 
(65%) 

 
 

12 
(12%) 

 
 

23 
(23%) 

 
 

100 
(100%) 

 
 
2 

Adanya proses 
perumusan 
kegiatan serta 
penempatan 
pedagang yang 
dilakukan oleh 
dinas pasar. 

 
 

55 
(55%) 

 
 

28 
(28%) 

 
 

17 
(17%) 

 
 

100 
(100%) 

 
 
 
 
3 

Adanya proses 
perumusan 
terhadap pungutan 
retribusi pasar 
dalam peningkatan 
hasil retribusi,yang 
dilakukan oleh 
dinas pasar kepada 
para pedagang 

 
 
 

75 
( 75%) 

 
 

 
11 

(11%) 

 
 

 
14 

(14%) 

 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 195 
 

51 
 

54 
 

300 

   Sumber ; Data Lapangan 2009 
 

 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi perumusan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan 

sangat Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing masing 

tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 195 

jawaban responden menjawab Baik.   

 



2. Pendataan 
  
 Pendataan terhadap objek retribusi merupakan tugas rutin yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kecamatan Tembilahan pada setiap tahunnya, 

dalam rangka penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah yang dikenakan 

kepada wajib pajak. 

 Kegiatan pendataan merupakan tahap terpenting dalam rangka 

meningkatkan Peningkatan hasail retribusi pasar, yakni tercapainya realisasi 

penerimaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dalam hal ini pihak Dinas Pasar dituntut untuk dapat mengejar hasail retribusi 

yang telah ditargetkan pada setiap tahunnya, baik melalui pendataan terhadap 

objek retribusi  yang sudah terdata pada tahun sebelumya maupun terhadap objek 

retribusi  baru. Berikut tanggapan responden terhadap fungsi Pendataan oleh 

Dinas Pasar : 

Tabel III.7: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Pendataan 
 

 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

1 

 

Adanya proses 
pendataan yang 
dilakukan 
terhadap objek 
retribusi. 

 
11 

(11%) 

 
15 

(15%) 

 
74 

(74%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 11 15 74 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari tanggapan 100 responden diatas terlihat hanya 11 orang atau sekitar 

11% dari jumlah responden yang menjawab proses pendataan terhadap objek 



retribusi yang dilakukan dinas pasar berjalan Baik. Kemudian sebanyak 15 orang 

atau sekitar 15% dari jumlah responden menjawab  proses pendataan terhadap 

objek retribusi yang dilakukan dinas pasar berjalan Cukup Baik. Sedangkan 74 

orang atau sekitar 74% dari jumlah responden menjawab proses pendataan 

terhadap objek retribusi yang dilakukan dinas pasar berjalan Kurang Baik. 

Tabel III.8: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Pendataan 
 

 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

2 

 

Adanya akurasi 
atau kebenaran 
data objek retribusi 
yang telah berhasil 
dikumpulkan 

 
21 

( 21%) 

 
19 

(19%) 

 
60 

(60%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 21 19 60 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari tanggapan 100 orang responden, sebanyak 21 orang atau sekitar 21% 

responden menjawab adanya akurasi atau kebenaran data objek wajib retribusi 

yang telah berhasil dikumpulkan oleh dinas pasar berjalan Baik. Kemudian 

sebanyak 19 orang atau sekitar 19% menjawab adanya akurasi atau kebenaran 

data objek wajib retribusi yang telah berhasil dikumpulkan oleh dinas pasar 

berjalan Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 60 orang atau sekitar 60% responden 

menjawab adanya akurasi atau kebenaran data objek wajib retribusi yang telah 

berhasil dikumpulkan oleh dinas pasar berjalan Kurang Baik.   

 

 



Tabel III.9: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Pendataan 
 

No 

 

Alternatif 

Jawaban 

Tanggapan responden Jumlah 

Persentase Baik Cukup Kurang 

Baik 

 

3 

 

Adanya kegiatan 
penggalian objek / 
wajib retribusi dan 
penempatan kios 
baru oleh 
pedagang. 

 
18 

(18%) 

 
13 

(13%) 

 
69 

(69%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 18 13 69 100 

Sumber ; Data Lapangan 2009 

 Dari tanggpan 100 orang responden sebanyak 18 atau sekitar 18% 

responden menjawab proses penggalian objek / wajib retribusi dan penempatan 

kios baru yang dilaksanakan oleh dinas pasar berjalan Baik. Kemudian sebanyak 

13 orang atau sekitar 13 % responden menjawab proses penggalian objek / wajib 

retribusi dan penempatan kios baru yang dilaksanakan oleh dinas pasar berjalan 

Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 69 oarang atau sekitar 69% responden 

memjawab proses penggalian objek / wajib retribusi dan penempatan kios baru 

yang dilaksanakan oleh dinas pasar berjalan Kurang Baik. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Tabel III.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Fungsi  
Pendataan 

 
No 

 
Alternatif Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup Kurang 

baik 
 
1 

Adanya proses 
pendataan yang 
dilakukan terhadap 
objek retribusi. 

 
11 

(11%) 

 
15 

(15%) 

 
74 

(74%) 

 
100 

(100%) 

 
 
2 

Adanya akurasi atau 
kebenaran data objek 
retribusi yang telah 
berhasil dikumpulkan 

 
21 

( 21%) 

 
19 

(19%) 

 
60 

(60%) 

 
100 

(100%) 

 
 
3 

Adanya kegiatan 
penggalian objek / 
wajib retribusi dan 
penempatan kios baru 
oleh pedagang. 

 
18 

(18%) 

 
13 

(13%) 

 
69 

(69%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 50 47 203 300 

Sumber : Data Lapangan, 2009 

 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi pendataan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan 

Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing masing 

tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 203 

jawaban responden menjawab Kurang Baik.  

3. Penagihan. 

Pelaksanaan penagihan adalah melakukan pemungutan pajak terhadap 

pajak yang mana sebelum proses penagihan ini dilakukan, pihak Dinas Pasar 

Kabupaten Indragiri terlebih dahulu membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) berdasarkan data 



yang diperoleh dan telah diverifikasi oleh Dinas Pasar Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir yang disampaikan kepada setiap objek. Berdasarkan SPTPD dan 

SPTRD tersebut barulah dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

Berikut tanggapan responden tentang fungsi dari Penagihan : 

Tabel III.11: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Penagihan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
1 Adanya 

pelaksanaan 
penagihan yang 
dilakukan Dinas 
Pasar. 

 
11 

(11%) 

 
15 

(15%) 

 
74 

(74%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 11 15 74 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 

 
 Dari tanggapan 100 0rang responden diatas terlihat hanya 11 orang atau 

sekitar 11% saja dari jumlah responden yang menjawab proses pelaksanaan fungsi 

penagihan yang dilakukan oleh dinas pasar sesuai dengan kios/los berjalan Baik. 

Kemudian sebanyak 15 orang atau sekitar 15% dari jumlah responden menjawab  

proses pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh dinas pasar sesuai dengan 

kios/los berjalan Cukup Baik. Sedangkan 74 orang atau sekitar 74% dari jumlah 

responden menjawab proses pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh dinas 

pasar sesuai dengan kios/los berjalan Kurang Baik. 

 

 

 

 

 



Tabel III.12: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Penagihan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
2 Adanya 

pelaksanaan 
penagihan yang 
dilakukan setiap 
hari oleh dinas 
pasar  

 
19 

( 19 ) 

 
22 

(22%) 

 
59 

(59%) 

 
100 

(100%) 

 Jumlah 19 22 59 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 

 
 Dari tanggapan 100 orang responden, sebanyak 19 orang atau sekitar 19% 

responden menjawab proses pelaksanaan fungsi penagihan yang dilakukan oleh 

dinas pasar pada setiap hari kerja berjalan Baik. Kemudian sebanyak 22 orang 

atau sekitar 22% responden menjawab proses pelaksanaan fungsi penagihan yang 

dilakukan oleh dinas pasar pada setiap hari kerja berjalan Cukup Baik. Sedangkan 

sebanyak 59 orang atau sekitar 59% responden menjawab proses pelaksanaan 

fungsi penagihan yang dilakukan oleh dinas pasar pada setiap hari kerja berjalan 

Kurang Baik. 

Tabel III.13: Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Penagihan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
3 Adanya penerapan 

fungsi penagihan 
terhadap fasilitas 
dan penempatan 
pedagang 

 
18 

(18%) 

 
13 

(13%) 

 
69 

(69%) 

 
100 

(100%) 

 Jumlah 18 13 69 100 
Sumber : Data Lapangan, 2009 
 
 Dari tanggapan 100 orang responden, sebanyak 18 atau sekitar 18% 

responden menjawab proses penerapan fungsi penagihan retribusi yang dilakukan 

oleh dinas pasar terhadap penempatan dan fasilitas pedagang berjalan Baik. 



Kemudian sebanyak 13 orang atau sekitar 13% responden menjawab proses 

penerapan fungsi penagihan retribusi yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap 

penempatan dan fasilitas pedagang berjalan Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 69 

orang atau sekitar 69% responden menjawab proses penerapan fungsi penagihan 

retribusi yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap penempatan dan fasilitas 

pedagang berjalan Kurang Baik. 

Tabel III.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Fungsi  
Penagihan 

 
No 

 
Alternatif Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup Kurang 

baik 
1 Adanya pelaksanaan 

penagihan yang 
dilakukan Dinas 
Pasar. 

 
11 

(11%) 

 
15 

(15%) 

 
74 

(74%) 

 
100 

(100%) 

 
 
2 

Adanya pelaksanaan 
penagihan yang 
dilakukan setiap hari 
oleh dinas pasar  

 
19 

( 19 ) 

 
22 

(22%) 

 
59 

(59%) 

 
100 

(100%) 

 
 
3 

Adanya penerapan 
fungsi penagihan 
terhadap fasilitas dan 
penempatan 
pedagang 

 
18 

(18%) 

 
13 

(13%) 

 
69 

(69%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 48 50 202 300 
Sumber : Data Lapangan, 2009 

 
 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi penagihan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan 

Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing masing 

tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 202 

jawaban responden menjawab Kurang Baik. 

 



4. Perhitungan dan Penatausahaan hasil retribusi pasar 

 Maksud tugas Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir diatas adalah 

kegiatan pengumpulan dan penerimaan retribusi pasar dari proses pengambilan / 

pemungutan hingga tercatat pada Kas Daerah. Seringkali jumlah retribusi yang 

diterima dilapangan tidak tercatat sehingga mengekibatkann kerugian bagi 

pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tanggapan 

responden dalam melaksanakan perhitungan dan penatausahaan retribusi pasar, 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel III.15: Tanggapan Responden Terhadap pelaksanaan perhitungan dan  
penatausahaan retribusi pasar 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 

 
1 

Adanya 
pelaksanaan fungsi 
perhitungan hasil 
pelaksanaan 
pemungutan 
retribusi yang 
dilakukan oleh 
dinas pasar. 

 
 

10 
(10%) 

 
 

26 
( 26%) 

 
 

64 
(64%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 10 26 64 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang responden diatas terlihat sebanyak 10 orang 

atau sekitar 10%  dari jumlah responden yang menjawab bahwa adanya 

pelaksanaan fungsi perhitungan hasil retribusi yang dilakukan dinas pasar berjalan 

Baik. Kemudian sebanyak 26 orang atau sekitar 26% dari jumlah responden yang 

menjawab bahwa adanya pelaksanaan fungsi perhitungan hasil retribusi yang 

dilakukan dinas pasar Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 64 orang atau sekitar 



64% responden menjawab bahwa bahwa adanya pelaksanaan fungsi perhitungan 

hasil retribusi yang dilakukan dinas pasar berjalan Kurang Baik. 

 
Tabel III.16: Tanggapan Responden Terhadap pelaksanaan perhitungan dan 

penatausahaan retribusi pasar 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
 
2 

Adanya 
pelaksanaan 
perhitungan jumlah 
retribusi pasar yang 
dibayar berdasarkan 
kondisi kios / los. 

 
25 

(25%) 

 
35 

(35%) 

 
40 

(40%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 25 35 40 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 

 
Dari tanggapan 100 orang responden, sebanyak 25 orang atau sekitar  25% 

responden menjawab bahwa adanya pelaksanaan perhitungan jumlah retribusi 

yang dibayar berdasarkan kondisi kios / los dalam fungsi perhitungan dan 

penatausahaan hasil retribusi pasar  yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat 

dikatakan Baik. Sedangkan sebanyak 35 orang atau sekitar 35% responden 

menjawab bahwa adanya pelaksanaan perhitungan jumlah retribusi yang dibayar 

berdasarkan kondisi kios / los dalam fungsi perhitungan dan penatausahaan 

retribusi pasar yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Cukup Baik. 

Selain itu sebanyak 40 orang atau sekitar 40% responden menjawab bahwa 

adanya adanya pelaksanaan perhitungan jumlah retribusi yang dibayar 

berdasarkan kondisi kios / los dalam fungsi perhitungan dan penatausahaan 

retribusi pasar yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Kurang Baik. 

 



Tabel III.17: Tanggapan Responden Terhadap pelaksanaan perhitungan dan 
penatausahaan retribusi pasar 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
3 

Adanya upaya dinas 
pasar dalam 
melakukan 
pencatatan hasil 
retribusi yang 
ditagih setiap hari  

 
11 

(11%) 

 
17 

(17%) 

 
72 

(72%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 11 17 72 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang  responden, Sebanyak 11 orang atau sekitar 

11% responden menjawab bahwa adanya upaya dari dinas pasar melakukan 

pencatatan hasil retribusi yang ditagih setiap hari oleh petugas pemungut 

pencatatan yang jelas terhadap jumlah retribusi pasar yang diterima Dinas Pasar 

dalam fungsi pelaksanaan penagihan, perhitungan dan penatausahaan retribusi 

pasar yang dilaksanakan Dinas Pasar dikatakan Baik. Sedangkan sebanyak 17 

orang atau sekitar 17 % responden menjawab bahwa adanya pencatatan yang jelas 

terhadap jumlah retribusi pasar yang diterima Dinas Pasar dalam fungsi 

pelaksanaan penagihan, perhitungan dan penatausahaan retribusi pasar yang 

dilaksanakan Dinas Pasar dikatakan Cukup Baik. Sedangkan sebanyak 72 orang 

atau sekitar 54,64% responden menjawab bahwa adanya pencatatan yang jelas 

terhadap jumlah retribusi pasar yang diterima Dinas Pasar dalam fungsi 

pelaksanaan penagihan, perhitungan dan penatausahaan retribusi pasar yang 

dilaksanakan Dinas Pasar dapat dikatakan Kurang Baik. 

 

 



Tabel III.18: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap pelaksanaan  
perhitungan dan penatausahaan retribusi pasar 

No Alternatif Jawaban Tanggapan Responden Jumlah 
Baik Cukup Tidak 

baik 
 

 
1 

Adanya pelaksanaan 
fungsi perhitungan hasil 
pelaksanaan 
pemungutan retribusi 
yang dilakukan oleh 
dinas pasar. 

 
 

10 
(10%) 

 
 

26 
( 26%) 

 
 

64 
(64%) 

 
 

100 
(100%) 

 
 
2 

Adanya pelaksanaan 
perhitungan jumlah 
retribusi pasar yang 
dibayar berdasarkan 
kondisi kios / los. 

 
25 

(25%) 

 
35 

(35%) 

 
40 

(40%) 

 
100 

(100%) 

 
3 

Adanya upaya dinas 
pasar dalam melakukan 
pencatatan hasil 
retribusi yang ditagih 
setiap hari  

 
11 

(11%) 

 
17 

(17%) 

 
72 

(72%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 46 78 176 300 
Sumber : Data Lapangan, 2009 
 
 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi penghitunagan dan penatausahaan hasil retribusi 

yang dilakukan oleh dinas pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya 

meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan Kurang Baik. Karena dari 100 orang 

responden yang menjawab masing masing tiga buah pertanyaan yang 

keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 176 jawaban responden 

menjawab Kurang Baik.  

5. Pembinaan, Peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas 

 Maksudnya disini adalah Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

suatu lembaga atau organisasi, yang mana setiap unsur pelaksana yang diserahi 

tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan usaha pencapaian 



tugas harus benar – benar daapt melaksanakan usaha pencapaian target 

penerimaan rertibusi yang ditetapkansebelumnya. Dengan demikian unsur 

pelaksana tersebut sangatlah penting karena tanpa adanya pelaksana tersebut maka 

sangat tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, akan 

lebih baik dan terarah serta lebih sesuai dengan tujuannya apabila pelaksana 

memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang dan tugasnya masing – masing. 

Berikut tanggapan responden yang diambil dari dinas pasar tentang pembinaan 

peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas : 

Tabel III.19: Tanggapan Responden Tentang Pembinaan, Peningkatan 
Kemampuan Aparat dalam Melaksanakan Tugas 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentas

e 
Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
1 Adanya kebijakan 

pimpinan dalam 
memperhatikan 
kebutuhan 
pegawai,dalam 
melaksanakan 
segala tugas yang 
berkaitan dengan 
pendataan,penagiha
n serta dalam 
melaksanakan 
perhitungan dan 
penata usahaan 
retribusi 

 
 
 
 
 

17 
(17 %) 

 
 
 
 
 

22          
(22 %) 

 
 
 
 
 

61 
(61 %) 

 
 
 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 17 22 61 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang  responden diatas terlihat sebanyak 17 orang 

atau sekitar   17 % dari jumlah responden yang menjawab bahwa adanya 



kebijakan pimpinan dalam memperhatikan kebutuhan pegawai dalam 

melaksanakan segala tugas seperti perumusan, pendataan, penagihan, perhitungan 

dan penatausahaan retribusi, serta pengawasan  berjalan Baik. Dalam arti telah 

dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. Kemudian sebanyak 

22 orang atau sekitar 22% dari jumlah responden menjawab bahwa adanya 

kebijakan pimpinan dalam memperhatikan kebutuhan pegawai dalam 

melaksanakan segala tugas seperti perumusan, pendataan, penagihan, perhitungan 

dan penatausahaan retribusi, serta pengawasan berjalan   Cukup Baik. Dalam arti 

telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan.. Sedangkan 61 

orang atau sekitar 61 % dari jumlah responden menjawab bahwa adanya kebijakan 

pimpinan dalam memperhatikan kebutuhan pegawai dalam alam melaksanakan 

segala tugas seperti perumusan, pendataan, penagihan, perhitungan dan 

penatausahaan retribusi, serta pengawasan berjalan Kurang Baik. 

Tabel III.20: Tanggapan Responden Tentang Pembinaan, Peningkatan 
Kemampuan Aparat dalam Melaksanakan Tugas 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
2 Adanya  pendidikan 

yang diberikan oleh 
Pemerintah 
Kabupaten melalui 
pelatihan untuk 
meningkatkan 
keterampilan dari 
aparatur pelaksana 
tugas dalam 
melaksanakan 
pemungutan 
retribusi 

 
 
 
 

12 
(12%) 

 
 
 
 

23 
(23%) 

 
 
 
 

65 
(65%) 

 
 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 12 23 65 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 

 



 Dari 100 orang responden, sebanyak 12 orang atau sekitar 12 % responden 

menjawab bahwa adanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten 

dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dari aparatur pelaksana 

tugas dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi dalam proses pembinaan, 

peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi 

yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat berjalan Baik.  Sedangkan 23 orang atau 

sekitar 23 % responden menjawab bahwa adanya pendidikan yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 

dari aparatur pelaksana tugas dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi 

dalam proses pembinaan, peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan 

tugas pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh dinas pasar Cukup Baik. 

Selain itu sebanyak 65 atau sekitar 65%  responden menjawab bahwa adanya 

pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk pelatihan 

untuk meningkatkan keterampilan dari aparatur pelaksana tugas dalam 

melaksanakan tugas pemungutan retribusi dalam proses pembinaan, peningkatan 

kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi yang 

dilaksanakan oleh dinas pasar berjalan Kurang Baik. 

 

 

 

 

 

 



Tabel III.21: Tanggapan Responden Tentang Pembinaan, Peningkatan 
Kemampuan Aparat dalam Melaksanakan Tugas 

 
No 

 
Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentas

e 
Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
3 Adanya motivasi 

berupa pemakaian 
inventaris kantor 
yang diberikan oleh 
Pimpinan Dinas, 
dalam 
melaksanakan tugas 
pemungutan 
retribusi 

 
 
 

11 
(11%) 

 
 
 

31 
(31%) 

 
 
 

58 
(58%) 

 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 11 31 58 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari 100 orang responden, Sebanyak 11 orang atau sekitar 11 % 

responden menjawab bahwa Adanya motivasi berupa pemakaian inventaris kantor 

yang diberikan oleh Pimpinan Dinas, dalam melaksanakan tugas pemungutan 

retribusi yang dilaksanakan oleh dinas pasar dikatakan Baik, sedangkan sebanyak 

31 orang atau sekitar 31 % responden menjawab bahwa Adanya motivasi berupa 

pemakaian inventaris kantor yang diberikan oleh Pimpinan Dinas, dalam 

melaksanakan tugas pemungutan retribusi yang dilaksanakan Dinas Pasar 

dikatakan Cukup Baik, sedangkan sebanyak 58 orang atau sekitar 58 % responden 

menjawab bahwa Adanya motivasi berupa pemakaian inventaris kantor yang 

diberikan oleh Pimpinan Dinas, dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi 

yang dilaksanakan Dinas Pasar dapat dikatakan Kurang Baik. 

 

 

 

 



Tabel III.22: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pembinaan, 
Peningkatan Kemampuan Aparat dalam Melaksanakan 
Tugas 

No Alternatif Jawaban Tanggapan Responden Jumlah 
Baik Cukup Tidak 

baik 
1 Adanya kebijakan 

pimpinan dalam 
memperhatikan 
kebutuhan 
pegawai,dalam 
melaksanakan segala 
tugas yang berkaitan 
dengan 
pendataan,penagihan 
serta dalam 
melaksanakan 
perhitungan dan penata 
usahaan retribusi 

 
 
 
 
 

17 
(17 %) 

 
 
 
 
 

22          
(22 %) 

 
 
 
 
 

61 
(61 %) 

 
 
 
 
 

100 
(100%) 

2 Adanya  pendidikan 
yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
melalui pelatihan untuk 
meningkatkan 
keterampilan dari 
aparatur pelaksana 
tugas dalam 
melaksanakan 
pemungutan retribusi 

 
 
 
 

12 
(12%) 

 
 
 
 

23 
(23%) 

 
 
 
 

65 
(65%) 

 
 
 
 

100 
(100%) 

3 Adanya motivasi 
berupa pemakaian 
inventaris kantor yang 
diberikan oleh 
Pimpinan Dinas, dalam 
melaksanakan tugas 
pemungutan retribusi 

 
 
 

11 
(11%) 

 
 
 

31 
(31%) 

 
 
 

58 
(58%) 

 
 
 

100 
(100%) 

Jumlah 40 76 184 300 
Sumber : Data Lapangan, 2009 
 
 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi Pembinaan, Peningkatan Kemampuan Aparat 

dalam Melaksanakan Tugas yang dilakukan oleh dinas pasar Kabupaten Indragiri 

Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan Kurang Baik. 



Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing masing tiga buah 

pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 184 jawaban 

responden menjawab Kurang Baik. 

6. Pengawasan 

 Yang dimaksud dengan pengawasan disini adalah segala usaha atau 

kegiatan untuk menjamin dan mengarahkanagar pelaksanaan pemungutan 

retribusi yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan. Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar dapat menilai 

pelaksanaan suatu pekerjaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Pengawasan 

ini merupakan proses akhir yang akan mempengaruhi untuk penyusunan program 

kerja selanjutnya. Oleh karena itu pengawasan ini sangat penting dilakukan. 

 Menurut W.H Newman, pengawasan secara baik ada beberapa penilaian 

yaitu : 

a. Menentukan standar atau program kerja dalam pelaksanaan retribusi pasar. 

 Sebelum pengawasan itu dilakukan, terlebih dahulu harus ditentukan 

dahulu standar atau program kerja. Sehingga dengan demikian pelaksanaan kerja 

dapat disesuaikan dengan standar yang ada. Adapun standar yang dugunakan 

dalam pemungutan retribusi pasar adalah : 

1. Objek yang menjadi sasaran dalam pemungutan retribusi pasar. 

2. Jumlah dari pembayaran retribusi yang terdaftar. 

3. Besarnya retribusi yang dikenakan pada para pedagang. 

4. Petugas yang melakukan pemungutan retribusi. 

b. Adanya pemeriksaan dan pelaporan pemungutan retribusi. 



c. Mengadakan tindakan korektif terhadap kesalahan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan pemungutan retribusi. 

 Berikut tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinsa Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemungutan retribusi pasar di 

Kecamatan Tembilahan : 

Tabel III.23: Tanggapan Responden Tentang Fungsi pengawasan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentas

e 
Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
 
1 

Adanya standard 
program kerja 
dalam pelaksanaan 
pemungutan 
retribusi pasar 

 
55 

(55%) 

 
20 

( 20%) 

 
25 

(25%) 

 
100 

(100%) 

Jumlah 55 20 25 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang responden diatas terlihat sebanyak 55 orang 

atau sekitar  55% dari jumlah responden yang menjawab bahwa adanya standar 

program kerja dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar  berjalan Baik. Dalam arti telah 

dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. Kemudian sebanyak 

20 orang atau sekitar 20% dari jumlah responden menjawab bahwa adanya standar 

program kerja dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar  berjalan Cukup Baik. Dalam arti 

telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan.. Sedangkan 25 

orang atau sekitar 25% dari jumlah responden menjawab bahwa adanya standar 

program kerja dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi 



pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar  berjalan Kurang Baik. Dalam 

arti telah dilakukan sessuai dengan indikator yang telah dikemukakan 

Tabel III.24: Tanggapan Responden Tentang Fungsi pengawasan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
 
2 

Adanya usaha untuk 
memeriksa dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan 
pemungutan 
retribusi pasar 

 
 

34 
(34%) 

 
 

18 
(18%) 

 
 

48 
(48%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 34 18 48 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang responden, sebanyak 34 orang atau sekitar  34% 

responden menjawab bahwa adanya usaha untuk memeriksa dan melaporkan 

hasil pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi pengawasan yang 

dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Baik. Dalam arti telah dilakukan 

sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan.  Sedangkan sebanyak 18 orang 

atau sekitar 18% responden menjawab bahwa adanya usaha untuk memeriksa 

dan melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi 

pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Cukup Baik. 

Dalam arti telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. 

Selain itu sebanyak 48 orang atau sekitar 48% responden menjawab bahwa 

adanya usaha untuk memeriksa dan melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan 

retribusi pasar dalam fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas pasar 

dapat dikatakan Kurang Baik. Dalam arti telah dilakukan sesuai dengan indikator 

yang telah dikemukakan. 

 



Tabel III.25: Tanggapan Responden Tentang Fungsi pengawasan 
 

No 
 

Alternatif 
Jawaban 

Tanggapan Responden Jumlah 
Persentase Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 
 
 
 
3 

Adanya tindakan 
korektif yang 
dilakukan terahadap 
penyimpangan 
dalam pelaksanaan 
pemungutan 
retribusi pasar 

 
 

18 
(18%) 

 
 

11 
(11%) 

 
 

71 
(71%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 18 11 71 100 
   Sumber : Data Lapangan, 2009 
 

 Dari tanggapan 100 orang responden, Sebanyak 18 orang atau sekitar 18% 

responden menjawab bahwa adanya tindakan korektif yang dilakukan terhadap 

penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam fungsi 

pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Baik. Dalam arti 

telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. Sedangkan 

sebanyak 11 orang atau sekitar     11% responden menjawab bahwa adanya 

tindakan korektif yang dilakukan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi pasar dalam fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh 

dinas pasar dapat dikatakan  Cukup Baik. Dalam arti telah dilakukan sesuai 

dengan indikator yang telah dikemukakan. Sedangkan sebanyak 71 orang atau 

sekitar 71% responden menjawab bahwa adanya tindakan korektif yang dilakukan 

terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam 

fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas pasar dapat dikatakan Kurang 

Baik. Dalam arti telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. 

 

 



Tabel III.26: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan 
No Alternatif Jawaban Tanggapan Responden Jumlah 

Baik Cukup Tidak 
baik 

 
 
1 

Adanya standard 
program kerja dalam 
pelaksanaan 
pemungutan retribusi 
pasar 

 
55 

(55%) 

 
20 

( 20%) 

 
25 

(25%) 

 
100 

(100%) 

 
 
2 

Adanya usaha untuk 
memeriksa dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan 
pemungutan retribusi 
pasar 

 
 

34 
(34%) 

 
 

18 
(18%) 

 
 

48 
(48%) 

 
 

100 
(100%) 

 
 
 
3 

Adanya tindakan 
korektif yang dilakukan 
terahadap 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan 
pemungutan retribusi 
pasar 

 
 

18 
(18%) 

 
 

11 
(11%) 

 
 

71 
(71%) 

 
 

100 
(100%) 

Jumlah 107 49 144 300 
Sumber : Data Lapangan, 2009 
 
 Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari tabel diatas, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan 

Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing masing 

tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 144 

jawaban responden menjawab “Kurang Baik”.  

 Dari penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Pasar Kabupaten 

Indragiri Hilir oleh responden dalam penelitian ini yang mana keenam fungsi 

yang menjadi kerangka operasional penelitian ini dapat dilihat pada rekap  

jawaban responden, pada tabel berikut : 

 



 Tabel III.27: Rekapitulasi jawaban responden pelaksanaan fungsi Dinas 
Pasar Kabupaten Indragiri Hilir 

 
NO 

 
Fungsi Dinas Pasar 

Tanggapan responden  
Jumlah Baik Cukup Kurang 

Baik 
1 Fungsi Perumusan 195 

( 65% ) 
51 

(17%) 
 

54 
(18%) 

300 
( 100%) 

2 Fungsi Pendataan 50 
( 16,67% ) 

47 
( 15,66% ) 

203 
( 67,67% ) 

300 
( 100%) 

3 Fungsi Penagihan 48 
( 16% ) 

50 
( 16,67% ) 

202 
(67,33 % ) 

300 
( 100%) 

4 Fungsi Perhitungan 
dan penatausahaan  

46 
( 15,33% ) 

78 
( 26% ) 

176 
( 58,67% ) 

300 
( 100%) 

5 Fungsi Pembinaan 
serta Kemampuan 
Aparat 

40 
( 13,33% ) 

76 
( 25,33% ) 

184 
( 61,34% ) 

300 
( 100%) 

6 Fungsi Pengawasan 107 
( 35,67% ) 

49 
( 16,33% ) 

144 
( 48% ) 

300 
( 100%) 

Jumlah 
 

Persentase 

486 
 

( 27 % ) 

351 
 

( 19,5% ) 

963 
 

( 53,5% ) 

1800 
 

( 100% ) 

 Sumber : Data Lapangan,2009 
 
 Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Fungsi Dinas 

Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan retribusi pasar di Kecamatan 

Tembilahan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh adalah “ Kurang Baik”, hal 

ini ditandai dengan rata – rata dari hasil keseluruhan indikator tersebut 

menunjukkan sebagian besar yakni  sebesar 53,5 % dari jumlah responden 

mengatakan demikian. 

 Dari uraian diatas jelaslah kiranya bahwa Fungsi yang ada pada Dinas 

Pasar  Kabupaten Indragiri Hilir  dalam upaya peningkatan hasil retribusi Pasar 

tidak terlaksana semaksimal mungkin. 

 

 



V.3. Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan 

retribusi pasar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

 Didalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pasar khususnya  dilapangan 

mempunyai kendala – kendala yang dapat mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas. Untuk itu didalam penelitian ini 

penulis mengemukakan beberapa – beberapa hambatan – hambatan yang dijumpai 

selama penelitian berlangsung yaitu : 

1. Dari Personal Pegawai : 

− Kurangnya tenaga pemungut retribusi pasar dilapangan, sehingga 

kurang efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Kemudian dengan 

minimnya tenaga dilapangan cendrung tidak akan bisa menyelesaikan 

keberatan – keberatan pedagang terhadap jumlah retribusi yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil pemungutan 

retribusi tersebut cendrung asal – asalan dan teradministrasi dengan 

baikmelaksanakan tugas.  

− Banyaknya para pegawai yang bermalas – malasan dalam 

melaksanakan tugas, karena tidak ada sanksi jika target yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Dinas tidak tercapai. 

2. Dari Pedagang : 

a. Belum meratanya pengetahuan pedagang terhadap pentingnya retribusi 

pasar, sehingg sering diartikan bahwa retribusi sebagai uang paksa 

yang harus dibayar pedagang. 



b. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan pembayaran 

retribusi pasar. 

c. Banyaknya para pedagang yang membandel dalam melaksanakan 

kewajibannya. Seperti, jika petugas pemungut retribusi datang, para 

pemilik usaha memerintahkan kepada pegawainya mengatakan bahwa 

mereka sedang tidak ada ditempat.  

3. Dari Instansi Terkait yaitu Dinas Pasar : 

− Tidak terdatanya Kios / Los dan gudang yang ada di Kecamatan 

Tembilahan. Sehingga mengakibatkan penentuan jumlah retribusi yang 

dicapai kurang maksimal. 

− Kurangnya sarana penunjang yang diberikan oleh Instansi terkait yaitu 

dinas Pasar. Seperti pemakaian sepeda motor milik kantor yang hanya 

satu unit/ kelompok sementara petugas pemungut lebih dari satu orang, 

hal ini mengakibatkan lambatnya kerja para petugas pemungut 

retribusi. 

− Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi 

pasar, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. 

− Tidak ada sanksi atau tindakan korektif yang tegas yang dilakukan 

oleh Dinas Pasar.  

 

 

 

 



 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1. Kesimpulan 

 Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang fungsi Dinas Pasar 

dalam meningkatkan hasil Reribusi pasar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten 

Inbdragiri Hilir , selanjutnya pada bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi 

ini penulis akan sajikan beberapa kesimpulan dari pembahasan serta saran yang 

dapat sisumbangkan, yakni : 

1. Dari enam fungsi yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Indaragiri Hilir, 

sebanyak lima fungsi yaitu fungsi pendataan, fungsi penagihan, fungsi 

penghitungan dan penatausahaan hasil retribusi, fungsi peningkatan 

kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas serta fungsi pengawasan, tidak 

berjalan dengan baik. Dan hanya ada satu fungsi saja yang berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu fungsi 

perumusan. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil Rekapitulasi pada Fungsi 

Perumusan pada Tabel.III.6.  

2. Dalam upaya meningkatkan hasil dari retribusi pasar di Kecamatan 

Tembilahan, Dinas Pasar Kabupaten Indragiri Hilir ternyata belum 

Memaksimalkan beberapa fungsi yang ada, seperti fungsi pendataan, 

penagihan, perhitungan dan penatausahaan, pembinaan pegawai dan 

pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden sebesar 53,5 % 

mengatakan bahwa lima dari enam fungsi yang ada berjalan kurang baik. 

Dapat dilihat Pada Tabel III.27. 



3. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil peneltian, maka dapatlah 

diketahui bahwa fungsi perumusan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar 

berjalan sangat Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab 

masing masing tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 

jawaban, sebanyak 195 jawaban responden menjawab Baik. Dapat dilihat pada 

Tabel III.6.   

4. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil penelitian, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi pendataan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar 

berjalan Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab 

masing masing tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 

jawaban, sebanyak 203 jawaban responden menjawab Kurang Baik. Dapat 

dilihat pada Tabel III.10.  

5. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil penelitian, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi penagihan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar 

berjalan Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab 

masing masing tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 

jawaban, sebanyak 202 jawaban responden menjawab Kurang Baik. Dapat 

dilihat pada Tabel III.14. 

6. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil penelitian, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi penghitunagan dan penatausahaan hasil 



retribusi yang dilakukan oleh dinas pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan Kurang Baik. Karena dari 

100 orang responden yang menjawab masing masing tiga buah pertanyaan 

yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, sebanyak 176 jawaban 

responden menjawab Kurang Baik. Dapat dilihat pada Tabel III.18.  

7. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil penelitian, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi Pembinaan, Peningkatan Kemampuan Aparat 

dalam Melaksanakan Tugas yang dilakukan oleh dinas pasar Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar berjalan 

Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab masing 

masing tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 jawaban, 

sebanyak 184 jawaban responden menjawab Kurang Baik. Dapat dilihat pada 

Tabel III.22. 

8. Dari hasil rekapitulasi yang dapat kita lihat dari hasil penelitian, maka 

dapatlah diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas pasar 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan hasil retribusi pasar 

berjalan Kurang Baik. Karena dari 100 orang responden yang menjawab 

masing masing tiga buah pertanyaan yang keseluruhannya berjumlah 300 

jawaban, sebanyak 144 jawaban responden menjawab “Kurang Baik”. Dapat 

dilihat pada Tabel III.26.  

9. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Fungsi Dinas 

Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan retribusi pasar di 

Kecamatan Tembilahan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh adalah         



“ Kurang Baik”, hal ini ditandai dengan rata – rata dari hasil keseluruhan 

indikator tersebut menunjukkan sebagian besar yakni  sebesar 53,5 % dari 

jumlah responden mengatakan demikian. Dapat dilihat pada Tabel III.6.  

 Adapun faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan retribusi pasar di 

Kecamatan Tembilahan  yaitu : 

1. Dari Personal Pegawai : 

− Kurangnya tenaga pemungut retribusi pasar dilapangan, sehingga 

kurang efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Kemudian dengan 

minimnya tenaga dilapangan cendrung tidak akan bisa menyelesaikan 

keberatan – keberatan pedagang terhadap jumlah retribusi yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil pemungutan 

retribusi tersebut cendrung asal – asalan dan teradministrasi dengan 

baikmelaksanakan tugas.  

− Banyaknya para pegawai yang bermalas – malasan dalam 

melaksanakan tugas, karena tidak ada sanksi jika target yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Dinas tidak tercapai. 

2. Dari Pedagang : 

− Belum meratanya pengetahuan pedagang terhadap pentingnya retribusi 

pasar, sehingg sering diartikan bahwa retribusi sebagai uang paksa 

yang harus dibayar pedagang. 

− Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan pembayaran 

retribusi pasar. 



− Banyaknya para pedagang yang membandel dalam melaksanakan 

kewajibannya. Seperti, jika petugas pemungut retribusi datang, para 

pemilik usaha memerintahkan kepada pegawainya mengatakan bahwa 

mereka sedang tidak ada ditempat.  

3. Dari Instansi Terkait yaitu Dinas Pasar : 

− Tidak terdatanya Kios / Los dan gudang yang ada di Kecamatan 

Tembilahan. Sehingga mengakibatkan penentuan jumlah retribusi yang 

dicapai kurang maksimal. 

− Kurangnya sarana penunjang yang diberikan oleh Instansi terkait yaitu 

dinas Pasar. Seperti pemakaian sepeda motor milik kantor yang hanya 

satu unit/ kelompok sementara petugas pemungut lebih dari satu orang, 

hal ini mengakibatkan lambatnya kerja para petugas pemungut 

retribusi. 

− Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi 

pasar, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. 

− Tidak ada sanksi atau tindakan korektif yang tegas yang dilakukan 

oleh Dinas Pasar.  

VI.2. Saran 

 dari kesimpulan diatas maka penulis dapat membuat saran –saran yang 

akan menjadi masukan bagi pihak – pihak yang terkait : 

1. Diharapkan kepada kepala dinas pasar kabupaten Indragiri Hilir melalui 

para pegawai selalu mendata para pedagang pada setiap bulannya, agar 

tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kurangnya hasil dari 



retribusi tersebut. Perlu adanya pendataan yang jelas jumlah Kios / Los 

dan gudang yang ada sehingga memudahkan pemungutan Retribusi 

2. Perlu adanya penambahan petugas dalam memungut Retribusi Pasar. 

3. Perlu adanya penghitungan dan penatausahaan hasil retribusi yang baik 

setiap menyelesaikan tugas pemungutan hasil retribusi. Dalam artian 

dilakukan setiap hari kerja.  

4. Agar dapat meningkatkan pengetahuan aparat dalam menjalankan tugas, 

seperti selalu memberikan pelatihan - pelatihan tentang fungsi dan 

kegunaan dari retribusi khususnya retribusi pasar sebagai salah satu 

sumber terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah ,untuk pembangunan daerah, 

khususnya Indragiri Hilir 

5. Dalam melakukan fungsi pengawsan diharapkan Dinas pasar melalui para 

pegawai pemungut retribusi selalu mencatat kesalahan kesalahan yang 

menjadikan hasil retribusi itu berkurang 

6. Perlu adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada 

para pedagang yang tidak mau membayar Retribusi. 
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