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ABSTRAK 

RESKI AMALIA, 2021. Mekanisme Pungutan dan Pelaporan Retribusi 
Harian Pada Dinas Pasar  Kabupaten  Bulukumba. Laporan Tugas Akhir 
Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abdul Muttalib dan Endang Winarsih 

 Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Mekanisme Pungutan dan 
Pelaporan pada Dinas Pasar Kabupaten Bulukumba, Peneltian ini 
Menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data pada Dinas Badan 
Pendapatan Dearah Kabupaten Bulukumba dan Pasar Sentral Bulukumba. 
Serta diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk 
memperoleh informasi terkait data-data yang diperlukan. 

 Hasil Penelitian yang didapat Penulis adalah yang mana Proses analisis 
menggunakan reduksi data ,penyajian data dan menarik kesimpulan.Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan dan Pelaporan Retribusi Pasar 
Sentral Bulukumba cukup baik namun beberapa perlu  dibenahi agar 
Pemungutanya dapat lebih maksimal lagi. Oleh karena itu ada beberapa hal 
yang harus dibenahi,seperti proses pengawasan dan juga ketegasan petugas 
karcis harian Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba, serta melakukan Evaluasi 
kepada para wajib Retribusi akan pentingnya  dalam melakukan pembayaran 
Retribusi 

 

Kata Kunci : Pungutan, Pelaporan,Retribusi 
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ABSTRACT 

RESKI AMALIA, 2021. Mechanism of Collection and Reporting of Daily 
Charges at the Bulukumba Regency Market Service. Final Project Report of 
the Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Abdul Muttalib and Endang Winarsih 

 He purpose of this study is to determine the mechanism of levies and 
reporting at the Bulukumba district market office. This research uses qualitative 
methods by taking data from the Bulukumba District Revenue Agency and 
Bulukumba CTentral Market. And obtained from data collection techniques 
through interviews to obtain information related to the required data. 

 The analysis process uses data reduction, data presentation and draw 
conclusions. The results of this study indicate that the collection and reporting of 
the Bulukumba central market retribution is quite good, but some must be 
addressed so that the collection is more optimal. Therefore, there are several 
things that must be addressed, such as the supervision process and also the 
firmness of the daily ticket officer for the Bulukumba district central market, as 
well as evaluating the retribution obligors on the importance of paying the daily 
market retribution. 
 
 

Keywords: Fees, Reporting,Retribution 
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  BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk sosial, yang tidak dapat terlepas dari  

ketergantungan dengan manusia lain, termasuk dalam hal pemenuhan 

kebutuhan Ekonomi melalui pasar. Kebutuhan manusia sangat beragam, 

mulai dari kebutuhan primer, sekunder, sampai tersier. Guna memenuhi 

kebutuhan tersebut, manusia saling bergantung satu sama lain, karena pada 

dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhanya sendiri. Hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan hidup ini akan membentuk suatu interaksi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Suatu pola ekonomi yang dialami oleh suatu zaman 

sangatlah bergantung dari peradaban yang berlaku. Peradaban yang 

memandang dari dunia pertanian tidak menjamin sistem perdagangan juga 

akan tumbuh berkembang. Sedangkan peradaban yang tumbuh dari dunia 

perdagangan sangat memungkinkan mendorong terwujudnya dan 

terpenuhinya sistem pertanian atau industri. (Ade Kurniawan, 2018)     

 Sistem Pemerintahan di Indonesia yang Sentralistik seakan 

menempatkan daerah menjadi pelaku pembangunan yang kurang begitu 

penting. Oleh karna itu, UU No 23 tahun 2014 Otonomi daerah di Indonesia. 

Dengan adanya Otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 

sumber penerimaan daerah yang bisa mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerah. Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menaati 
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peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat memberi 

perubahan positif untuk daerah dalam kewenangan daerah agar dapat 

mengatur diri sendiri. (Yulia Devi Ristanti, 2015) 

Perubahan hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak 

diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup 

signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

daerah otonomi akibat dijalankannya desentralisasi. Desentralisasi ialah 

Penyerahan perencanaan, pembuatan keputusaan ataupun kewenangan 

pada pemerintahan daerah yang lebih menjangkau ke daerah yang akan 

menjadi kekuasaanya.(Abdul Rajab, 2018) 

Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah 

daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka 

memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya 

keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah 

dipungut selama ini. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta dari beberapa Pendapatan daerah 

yang telah disahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut yaitu:  

1. Pajak Daerah,  

2. Retribusi Daerah,  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

4. Lain-lain PAD yang sah.  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut 

sendiri oleh pemerintah setiap daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, 

Restribusi Daerah, Laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya 
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yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli 

Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi 

sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber 

penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 

menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber 

penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan 

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kemampuan Retribusi 

Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan 

pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. (Muhammad Safar Nasir, 

2019)  

 Perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatakan Pendapatan 

Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, 

yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan 

bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan  nyata ini diharapkan bersumber 

dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-

upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu 

kewaktu. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa 

Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi 

yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh  pemerintah daerah 

Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Jasa Umum. (Andi 

Muh Sofian Assaury Yahaya, 2020) 
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Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa jenis 

Retribusi jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pasar, sebagaimana 

terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 tahun 

2012 tentang retribusi pelayanan pasar. Retribusi Pelayanan Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki 

potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam 

kenyataanya, kontribusi penerimaan Retribusi pasar Sentral Bulukumba bisa 

dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi 

pendapatan retribusi pasar pada tahun 2016-2019 yaitu sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Target Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Sentral 

Kab.Bulukumba Tahun 2017-2019 

TAHUN TARGET REALISASI KETERANGAN 

2017 3.700.000.000 2.412.425.719 Tidak Mencapai Target 

2018 3.715.000.000 2.099.008.000 Tidak Mencapai Target 

2019 3.730.000.000. 2.150.424.000 Tidak Mencapai Target 

Sumber : BAPENDA dan Dinas Perdagangan Bulukumba, 2020 

Berdasarkan Data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi 

Pasar Sentral dari tahun 2016-2019 yang dikelola oleh Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) dan Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 

Menunjukan bahwa angka realisasi Retribusi Pasar Sentral, tidak mencapai 

target. Hal yang membuat terjadi penurunan angka realisasi sehingga tidak 

mencapai target yaitu adanya masalah utama yang terjadi yakni kurang 

tegasnya petugas retribusi pasar  yang diberikan tugas untuk menarik iuran 

harian terhadap pedagang di pasar. Dimana setiap harinya banyak pedagang 

pasar yang tidak membayar iuran harian, dan petugas Retribusi  penarik iuran 
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tidak tegas dalam menjalankan tugasnya hingga pedagang mulai terbiasa 

tidak membayar iuran.                     

Pendapatan Asli daerah salah satunya dari sektor  Retribusi pasar, dengan 

begitu perlu adanya komitmen dari semua unsur pemerintah maupun 

masyarakat sebagai wajib retribusi dalam melakukan Mekanisme  Retribusi 

pelayanan pasar yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini perlu pelaksanaan 

manajemen yang baik untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oleh karna itu 

dibutuhkan adanya sistem Mekanisme Pungutan dan Pelaporan retribusi 

harian pasar secara optimal, efektif dan efisien, agar apa yang direncanakan 

dapat tercapai dengan baik dalam pelaksanaanya.(Hikma Ramadhani, 2020) 

Mekanisme menurut Bagus (2016) Mekanisme adalah  suatu interaksi 

bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan 

dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.Pengertian 

Mekanisme Menurut bidang Pasar adalah suatu cara kerja pasar yang 

didasarkan pada sistem pasar yang telah ada. Dimana pasar adalah suatu 

yang sangat vital bagi seorang pegusaha atau pemasar yang akan 

memasarkan suatu produk. (Drs.H.Indriyo Gitosudarmo, M.com., 2017) 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba perlu memikirkan secara 

serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Retribusi Pelayanan 

Pasar, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan 

Pungutan dan pelaporan penerimaan Retribusi sehingga Retribusi Pelayanan 

Pasar dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan retribusi 

Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum. (HIKMA 

RAMADHANI, 2020) 
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B.  Rumusan Masalah  

 Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana Mekanisme Pungutan Retribusi Harian Pada Dinas Pasar 

Kabupaten Bulukumba 

b. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Retribusi Harian Pada Dinas Pasar 

Kabupaten Bulukumba 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk Mengetahui Mekanisme  Pungutan Retribusi Harian Pada Dinas 

Pasar Kabupaten Bulukumba. 

b.  Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaporan Retribusi Harian Pada Dinas 

Pasar Kabupaten Bulukumba. 

D.  Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian 

yang dapat di peroleh sebagai berikut : 

a. Untuk Peneliti 

1) Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya retribusi 

harian pada Dinas Pasar Kabupaten Bulukumba;  

2)  Mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan retribusi harian 

pada Dinas Pasar Kabupaten Bulukumba; 

b.  Untuk Akademis  

1) Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

informasi mekanisme pemungutan dan pelaporan Retribusi Harian 

Dinas Pasar Kabupaten Bulukumba, serta dapat di jadikan sebagai 

bahan referensi selanjutnya untuk penelitian yang serupa.  
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

a.  Mekanisme 

1. Pengertian Mekanisme 

Menurut Bagus (2018) Mekanisme yaitu suatu interaksi bagian 

satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam 

menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.Mekanisme adalah 

cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan 

suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. 

Mekanisme secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani “Mechane” 

yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, 

peralatan dalam hal membuat sesuatu dan dari kata “mechos” yang juga 

mempunyai arti sarana dan cara untuk dapat menjalankan sesuatu. (Ain 

Rahmi, 2016) 

Mekanisme pungutan adalah pendapatan dari memungut. Contoh: 

uang pungutan. Sedangkan, Mekanisme Pelaporan adalah suatu kegiatan 

yang di lakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu 

periode tertentu 

2. Macam-Macam Mekanisme 

1) Mekanisme Pasar 

Mekanisme pasar ialah salah satu cara kerja pasar yang 

berdasarkan pada sistem pasar yang sudah ada. 
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Sistem pasar pada sekarang ini yaitu sistem pasar bebas yang 

menggunakan prinsip “Lassez faire et laissez le monde va de lui 

meme” yang berarti “biarkan itu berbuat dan juga berjalan, dunia akan 

mengurus dirinya sendiri”. 

Secara umum bahwa pada mekanisme pasar berarti suatu proses 

penentuan harga atas segala dasar tingkat permintaan dan 

penawaran. 

2) Mekanisme Dalam Ekonomi 

Mekanisme Ekonomi ialah suatu cara untuk bisa mencapai tujuan 

ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan pada masyarakat dunia. 

3) Mekanisme Dalam Transaksi 

Mekanisme dalam bidan Transaksi yaitu cara kerja atau proses 

yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Misalnya 

dalam transaksi jual beli online. 

11. Retribusi Daerah 

1. Retribusi Daerah  

Menurut Yoyo (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau umum. Menurut Windhu (2018) Retribusi 

Daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang dapat 

dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. 

  Berdasarkan beberapa istilah pengertian dapat disimpulkan 

bahwa Retribusi Daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota 

diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuanganya 
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dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan, sepanjang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. 

2. Jenis-jenis Restribusi Daerah 

 Daerah Menurut Windhu (2018) restribusi daerah dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut: 

a. Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

b.  Restribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau 

memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal dan/atau pelayanan oleh  pemerintah daerah sepanjang 

tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

c. Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan 

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 

serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. (Ainun Lativa, 2018) 
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3. Objek Retribusi Daerah  

Menurut Mardiasmo (2016) jenis retribusi dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu:  

a. Retribusi Jasa Umum Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan 

yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :  

1) Retribusi pelayanan kesehatan;  

2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;  

3) Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil;  

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penggabuhan mayat;  

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;  

6) Retribusi pelayanan pasar;  

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;  

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;  

10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;  

11) Retribusi pengolahan limbah cair;  

12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;  

13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan  

14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.  

b. Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha  

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan 
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menggunakan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa 

Usaha adalah :  

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 

2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;  

3) Retribusi tempat pelelangan; 

4) Retribusi terminal; 

5) Retribusi tempat khusus parkir;  

6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;  

7) Retribusi rumah potong hewan;  

8) Retribusi pelayanan ke pelabuhan;  

9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;  

10) Retribusi penyebrangan di air; dan  

11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.  

c. Retribusi Perizinan Tertentu Objek Retribusi Perizinan Tertentu  

Adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur 

dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :  

1) Retribusi izin mendirikan bangunan;  

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;  

3)  Retribusi izin gangguan;  
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4) Retribusi izin trayek; dan  

5) Retribusi izin perikanan. 

4. Subjek Retribusi Daerah  

Menurut UU.No 28 tahun 2009 Subjek Retribusi Daerah adalah 

sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ , menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan:  

b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan menggunakan/ 

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan  

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 

5. Bukan Objek Retribusi Daerah 

 Menurut Marihot (2016) jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang secara lansung. Apabila 

ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi 

tidak secara lansuung, misalnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), jasa 

tersebut tidak dikenakan retribusi, BUMD bukan merupakan objek retribusi. 

(Syamsul, 2019) 

c. Retribusi Pasar  

1.  Definisi Retribusi Pasar  

Menurut UU No. 7 Tahun 2014  yang dimaksud Retribusi  Pasar 

adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi 

perdagangan. 
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Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa 

pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi 

pasar adalah setiap pemanfaatan sarana / fasilitas pasar yang disediakan 

dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang 

pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas / sarana pasar.  

Setiap tempat pemakai fasilitas/sarana pasar dikenakan retribusi 

harian yang ditetapkan berdasarkan tipe pasar, jenis bangunan, luas. 

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan 

Retribusi Pasar Sentral dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di 

Kabupaten Bulukumba, maka ditunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bulukumba untuk mengelola, memungut, dan mengawasi 

jalannya Retribusi tersebut. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, 

sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang 

kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. 

(Yunias Noor Erdaini, 2015) 
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B.  Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini,Mekanisme pungutan dan pelaporan retribusi harian 

di pasar yang berada di Kabupaten Bulukumba Menjadi fokus penelitian yang 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupten Bulukumba 

Bagaimana proses Mekanisme Pungutan dan Pelaporan Harian Pasar di 

Kabupaten Bulukumba. 

Berikut gambaran Kerangka konseptual dalam penelitian ini : 

 

 

  

 

 

   

  

Gambar 2.1 
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Bagan Alur Dokumen Sistem Kas dari Retribusi Pasar pada Dinas Badan 

Pendapatan Daerah 

Bagian Loket Pasar                                                      Dinas Perdagangan 
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Gambar 2.2 

Alur Dokumen Sistem Kas dari Retribusi Pasar 

Keterangan: 

 TTPRH : Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian  

SPJ PA : SPJ Pendapatan Administrasi  
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1. Bagian Loket Pasar 

a. Menerima kartu identitas pedagang dari pedagang.  

b. Melakukan verifikasi data pedagang.   

c. Menerima uang dari pedagang.  

d.  Mencetak kwitansi retribusi 4 lembar.  

e. Kwitansi 4 lembar diberi tanggal, otorisasi, dan cap lunas. 

f. Menyerahkan kwitansi retribusi lembar 1 ke pedagang.  

g. Menyerahkan kwitansi lembar 2, 3 dan 4 beserta uang ke Bagian 

Bendahara.  

2.  Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

a. Menerima karcis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  

b.  Menerima uang dari Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

c.  Membuat Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (Karcis).  

d. Menyerahkan Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (Karcis) beserta 

uang ke Bagian Bendahara.  

3. Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas  

a. Menerima karcis dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

b. Melakukan tagihan kepasar pedagang kaki lima.  

c. Karcis diserahkan kepedagang.  

d.  Menerima uang dari pedagang.  

e. Membuat Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (karcis).  

f. Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (karcis) dicatat dibuku catatan 

harian. Menyerahkan Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (karcis) 

bersama uang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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3. Bagian Bendahara  

a. Menerima Kwitansi Retribusi lembar 2, 3 dan 4 dari Bagian Loket Pasar 

bersama uang.  

b. Menerima Tanda Terima Pungutan Retribusi Harian (Karcis) dari Kepala 

Unit Pelaksana Teknis Dinas bersama uang.  

c. Membandingkan Kwitansi Retribusi lembar 2, 3, dan 4 dengan Tanda 

Terima Pungutan Retribusi Harian lembar 1  

d. Membuat SPJ Pendapatan Administrasi.  

e. Menginput data SPJ Pendapatan Administrasi.  

f. Mencetak SPJ Pendapatan Administrasi sebanyak 3 lembar.  

g. Menyerahkan SPJ Pendapatan Administrasi lembar 1 ke Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian beserta uang. 

h. SPJ Pendapatan Administrasi lembar 2 dan 3 di arsip permanen sesuai 

tanggal.   

4. Praktik yang sehat  

a.  Kwitansi pembayaran tunai bernomor urut, tercetak, dan pemakaiannya 

dipertanggung jawabkan oleh bagian bendahara.  

b.  Jumlah kas yang diterima dari penerimaan kas tunai disetor seluruhnya 

ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada setiap bulannya. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah 

cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. 

Dalam pelaksanaan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kualitatif 

bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek 
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penelitian melalui aktivitas social, sikap dan persepsi orang secara individu 

atau kelompok. 

  a. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bulukumba. Dan akan dilaksanakan  pada bulan Agustus-

September  2021. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pemgumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah 

penulis dalam mendapat data yang valid dan reliable. Dalam penelitian 

tersebut antara lain : 

a. Studi kepustakaan  

Mengumpul data yang relevan sesuai topik serta masalah yang akan 

diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan yang tertulis baik tercetak maupun elektronik. 

b. Pengamatan  

Melakukan pengamatan secara lansung di lapangan objek penelitian 

yang ada pada Dinas Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bulukumba  

c. Wawancara  

 Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk 

mencari informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari wawancara, wawancara secara lansung yang berhubungan 

dengan Pungutan dan Pelaporan Retribusi Harian Dinas Pasar. 
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d. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui 

pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat 

penelitian yaitu Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. 

c.  Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dilapangan dan survei secara langsung 

ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat 

berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, 

dokumentasi , serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama 

proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan 

dan selebihnya merupakan data : 

1) Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. 

Maka, sumber data primer dari penelitian ini didapatkan dari hasil 

wawancara terhadap pihak terkait dengan karya tulis ilmiah. 

2) Data Sekunder 

  Data yang digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun 

dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi objek 

penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti dan literatul lainnya yang berkaitan dalam melakukan penelitian 

ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari 

jurnal-jurnal yang berkaitan  dengan objek yang diteliti. 
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d.  Teknik Analisis Data 

 Permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data 

dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara 

berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum 

memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti 

mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data  

memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap:  

1) Reduksi Data  

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah 

hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang 

bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang 

diperoleh. 

2)  Penyajian Data 

Merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil 

penelitian yang telah dilakuan agar data yang telah dikumpulkan 

dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

3) Menarik Kesimpulan  

 Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci 

agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang 

dirincikan adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

berupa pengamatan maupun penelitian. 
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BAB III 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba 

  Sekedar diketahui, sejak resmi berdiri sendiri menjadi Badan pada 

tahun 2016 lalu, BAPENDA sebelumnya adalah bagian dari Dinas 

Pendapatan dan Keuangan Daerah, masih berbagi bangunan gedung kantor 

dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Hal tersebut dinilai 

kurang efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Olehnya, 

untuk memaksimalkan pelayanan serta kenyamanan bagi masyarakat, kantor 

BAPENDA Bulukumba kemudian dipindahkan ke lokasi baru. Lokasi baru ini 

terbilang strategis. Pasalnya, berada dekat dari Jl. Lanto Dg Pasewang atau 

Jalan Trans Sulawesi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. 

  Di kantor baru ini, area parkiran juga terbilang cukup luas. Berbeda 

dengan kantor lama karena parkiran sempit, membuat sebagian kendaraan 

terkadang di parkir di badan jalan. Sebelumnya, BAPENDA Bulukumba 

berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, kini telah pindah di Kompleks Perkantoran 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Jl. Kedondong pada tanggal 15 Juni 

2019.  

 Sebelum BAPENDA, Kantor Dinas Perumahan, Pertanahan, dan 

Pemukiman (DP3) Kabupaten Bulukumba telah terlebih dahulu pindah ke 

Kompleks Perkantoran. Kantor itu sebelumnya merupakan Kampus Akper 

Bulukumba. 
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B. Struktur Organisasi Badan Penadapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 

1. Kepala Badan : Drs. Andi Mappiwali (NIP. 19650915 199103 1 013). 

2. Sekretaris : Drs. Abd. Rahman (NIP. 19621108 198603 1 024). 15  

       a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan : Asriyanti, SE (NIP. 

19730416 200901 2 001). 

         b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Abd. Kadir, S. Sos (NIP.  

19620716 198710 1 001).  

    3. Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Pengembangan Potensi : Andi 

Ikhdar, SE (NIP. 19780723 200801 1 008). 

        a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran : Yasser Arafat, SE, MM (NIP. 

19850610 200903 1 003). 

b. Sub Bidang Pengelolaan Data : A. Jumeria, SE (NIP. 1970703 200701 2  

031).  

        c. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan 

Lainnya : Uliana, S. Sos (NIP. 19790715 200701 2 022). 

    4. Bidang Penetapan dan Keberatan : H. Andi Tenri Ajeng, SE (NIP. 

19651221 198611 1 002). 

         a. Sub Bidang Penetapan : Nurwahidah Nurdin, SE (NIP. 198303019 

200502 2 001). 

b. Sub Bidang Keberatan : Andi Sukmawati, S. Sos (NIP. 19670218 

199010 2 002). 

c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan : Nasruddin, SE (NIP. 

19620906 1983030 1 016). 

       5. Bidang Penagihan : H. Rusli, SE (NIP. 19620716 200701 1 038). 
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a. Sub Bidang Penagihan PBB P2 : Zulfairah Kurnia, S. Sos (NIP. 

19820920 2007012012).  

b. Sub Bidang Penagihan Retribusi : Wahyuni Suaib, SP (NIP. 19790127 

2010011012).  

c. Sub Bidang Penagihan Pajak Lainnya : A. Aminullah (NIP. 19630614 

199003 1 010). 

C. Job Description Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 

1. Kepala Badan 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan 

Pendapatan Daerah. 

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan 

integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan 

Badan Pendapatan Daerah. 

c. Menyelenggarakan urusan Badan Pendapatan Daerah.  

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian, penempatan dan 

pembinaan kepegawaian dalam Badan Pendapatan Daerah. 

e.  Mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah. 

f. Menyelenggarakan urusan umum Badan Pendapatan Daerah.  

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah. 

h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka terciptanya 

keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintah dalam lingkuo 

kerja dan kewennangan Badan Pendapatan Daerah.  



25 
 

 
 

i. Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk dan pelaksanaan kepada 

bawahan. 

j. Memantau danmengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan. 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 

l.  hasil pelaksanaan tugas pada atasan.  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 2. Sekretaris  

a. Mengkoordinasikan dan penyusunan program serta dalam kegiatan 

kesekretariatan. 

b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan. 

c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

kesektariatan. 

d. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan 

perlengkapan. 

e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan melakukan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan.  

f. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan 

Pendapatan Daerah.  
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h. Mengelola da mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan 

kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta pelaksana 

urusan perpajakan. 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadapa penyelenggaraan 

administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan asset. 

j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan 

dan pengembangan karir.  

k. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan 

masalah sesuai bidang tugasnya. 

l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP).  

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.  

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.  

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 3. Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Pengembangan Potensi  

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendataan, 

pendaftaran, dan pengembangan potensi.  

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan.  

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

bawahan. 

d. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan 

pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan 

pengembangan potensi.  
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e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan, 

pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan 

pelayanan umum dan pengembangan potensi. 

f. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD 

pajak bumi dan bangunan (PBB). 

g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Anggaran (DPPA). 

h. Melaporkan hasil penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA). 

i. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM).  

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas .  

4.Bidang Penetapan dan Keberatan  

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang penetapan dan 

keberatan. 

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan.  

c.  Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

bawahan.  

d.  Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan, memeriksa bahan 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan 

keberatan. 

e.  Melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan. 
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Melaksanakan proses perhitungan penetapan, keberatan, pembukuan 

dan pelaporan.  

f. Melaksanakan percetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, 

dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.  

g.  Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan pajak daerah 

lainnya. 

h.  Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan 

lainnya yang telah diterbitkan.  

i.  Mendistribusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah 

lainnya. 

j.  Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya. 

k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).  

l. Merumuskan penyusunan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 

m. Merumuskan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.  

o. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan.  

 5. Bidang Penagihan  

a. Menyusun rencana program dan kegiatan. 

b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.  

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan. 

d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

bawahan.  
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e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penagihan. 

f. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak 

daerah lainnya.  

g. Menyusun laporan realisasi tunggakan PBB, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya.  

h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). 

i. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan. 

j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

D. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Realisasi Mekanisme Pungutan Retribusi Pasar 

Pasar  Sentral Bulukumba beralamat di jalan Samratulangi Kec. 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Dalam proses jual beli perlu adanya 

fasilitas yang memadai yang mendukung proses transaksi antara penjual 

dan pembeli. Sarana pasar atau fasilitas pasar yakni bangunan seperti 

kios, los, atau pelataran yang biasanya ditempati pedagang dalam 

melakukan kegiatannya. 

Fasilitas yang dimiliki berupa gedung yang mengelilingi pasar, serta 

los, kios dan pelataran tertutup yang memanjang yang terdapat dinding 

pemisah yang mana dipisahkan berdasarkan ruang tempat barang yang 
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ada di setiap los. Berikut tabel fasilitas yang dimiliki Pasar Sentral 

Bulukumba dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Fasilitas dan jumlah Pasar Sentral Kab Bulukumba 2021 

No Jenis Fasilitas Jumlah Fasilitas 

1. Kios 378 

2. Los 10 

3. Lapak 460 

                       Sumber:Kepala Pasar Sentral Kabupten Bulukumba 2021 

Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan 

pemungutan Retribusi yang terutang oleh pedagang adalah berdasarkan 

luas tempat dan tarif masing-masing Letak Tempat Usaha (LTU). 

Penetapan tarif tersebut sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 

jasa, pemeliharaan tempat dan penetapan tarif tersebut hanya untuk 

menutup sebagian besar biaya. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh 

juru pungut dilakukan pada dua waktu yaitu harian dan bulanan. Ditujukan 

kepada pedagang yang melakukan kegiatannya, berdasarkan tempat dan 

tarif masing-masing Letak Tempat Usaha (LTU). Ketika para pedagang 

melakukan aktivitas jual-beli dan memanfaatkan jasa tempat usaha, pada 

saat itulah mereka dikenakan retribusi. Berikut tabel tarif Retribusi Pasar 

sentral : 
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Tabel 3.2 

Tarif  Retribusi Pasar Sentral Kab. Bulukumba 2021 

No Jenis Tarif Jumlah Tarif 

1. Pajak Harian Rp.2000/Hari 

2. Keamanan Rp.5000/Bulan 

3. Kebersihan RP.7000/Bulan 

                 Sumber: Kepala Pasar Sentral Kabupten Bulukumba 2021 

2. Mekanisme Pungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 

Retribusi Daerah merupakan Pungutan yang penting guna membiayai 

pelakasanaan pemerintah daerah,yang mana telah di atur dalam Undang-

undang No.8 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Adapun SOP Pungutan 

Retribusi yakni: 

1. Pungutan Retribusi Pasar dilakukan dengan menggunakan karcis. 

2. Hasil pungutan Retribusi disetorkan ke kas Daerah. 

3. Kantor pengelola Pasar (Dinas Perdagangan dan perindustrian) Sebagai       

instansi Pengelola dan pemungut Retribusi Pasar. 

Pungutan adalah pengambilan sejumlah uang atas jasa pembayaran 

suatu jasa, pemungutan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan atau aturan yang berlaku. Adapun tata cara dari pemungutan 

menggunakan karcis seperti yang di katakana Kepala Pasar Sentral Kab 

Bulukumba, Muhammad amir S,M yakni: 

“Cara Pungutanya yaitu dengan menggunakan karcis, yang mana 

hasil dari pungutan tersebut di setor kesaya selaku kepala pasar 

kemudian saya yang menyetor lansung kedinas pengelola yang 

selanjutnya dinas pengelola menyetor ke pihak keunagan daerah.”  

(Muhammad Amir  S,M 18 Agustus 2021) 
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Setiap Pungutan dan Pelaporan selalu didasari oleh aturan daerah 

yang berlaku,  seperti dikatakan oleh sekertaris dinas perdagangan dan 

perindustrian,Kusnadi Kamal yaitu: 

“Pemungutan yang dilakukan sekarang sudah sesuai dengan 

aturan yang dibuat langsung oleh dinas perdagangan dan perindustrian 

bulukumba, dimana pemungutannya sudah kami lakukan sesuai dengan 

aturan dan SOP yang telah berlaku, hasil pemungutan retribusi kami 

setorkan ke KAS daerah dan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan 

perindustrian Bulukumba selaku dinas pengelola retribusi pasar.” 

(Kusnadi Kamal,16 Agustus 2021) 

Kesimpulan peneliti yang dapat disimpulkan dari beberapa 

wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan Mekanisme 

Pungutan dan pelaporan ini dilakukan, apakah sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku atau tidak. Dan yang dapat peneliti simpulkan yakni dimana 

pungutan dan Pelaporan retribusi ini sudah dilakukan sesuai aturan 

menurut wawancara yang telah dilakukan. Dimana pemungutan dilakukan 

menggunakan karcis dan uang retribusi disetorkan ke Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian sebagai dinas pengelola retribusi pasar kemudian 

disetorkan ke KAS daerah. Dan berdasarkan pengamatan peneliti pada 

saat melakukan observasi dilapangan atau bertempat di Pasar Sentral 

Bulukumba, dimana peneliti dapat melihat proses pemungutan yang 

berlangsung. Dimana proses ini benar menggunakan karcis dan 

pembayaran yang dilakukan haruslunas sesuai dengan SOP yang berlaku. 

Dalam melakukan pemungutan harus ditetapkan jadwal, dimana 

jadwal ini menjadi patokan para retribusi pasar dan sussung pasar dalam 

melakukan pungutan retibusi pasar. Dari segi pemungut atau pihak yang 
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melakukan pemungutan biasa disebut Sussung Pasar (petugas karcis),Pak 

Syamsul mengatakan: 

“Kami sebagai Sussung pasar melakukan pemungutan atau 
mengambil uang karcis itu setiap hari, pada jam jam disiang hari dari jam 
1 sampai jam 2 siang. Karna aturannya dilakukan jam segitu, karna jam 
segitu otomatis para pedagang pastinya sudah memiliki pembeli, jadi 
kami memberi kesempatan para pedagang untuk mencari pembeli dulu. 
Dan kami menyetor uang hasil retribusi ke kepala pasar untuk disetor ke 
dinas pengelola.” (Pak Syamsul, 18 Agustus 2021) 

 
Setelah bertemu dengan Sussung pasar kemudian saya melakukan 

wawancara dan meminta pernyataan langsung ke para wajib retribusi 

atau para pedagang dan salah satu pedagang bernama Kiki 

mengatakan:  

“Sussung pasar selalu datang meminta iuran setiap hari dengan 
nominal Rp.2000,iuran yang diminta itu berupa pajak harian, biasanya 
sussung pasar itu datang setiap siang hari atau setelah shalat duhur.” 

(Kiki, 18 Agustus 2021) 
Adapun pernyataan yang dikatakan pihak pemungut retribusi yang 

setiap harinya bertemu dengan wajib pajak yaitu Ikbal mengatakan: 

“Pada saat melakukan pemungutan tidak sedikit pedagang yang tidak 
membayar uang retribusi, biasanya mereka hanya membayar 3x dalam 
seminggu yang seharusna dibayar setiap hari. Padahal kami melakukan 
pemungutan di siang hari dan otomatis para pedagang sudah memiliki 
pembeli dan juga uang yang disetor sebesar Rp.2000.” (Ikbal 16 Agustus 
2021) 

 
Adapun keterangan yang dikatakan dari pihak wajib retribusi yang 

bernama Hj Diana mengatakan:  

“Kami terkadang membayar 3 atau 4x seminggu, karna biasanya 
pembeli itu kurang dan bahkan tidak ada sama sekali.akibat dari 
pandemik covid19 Makanya kami kadang tidak membayar dan tidak ada 
paksaan dari yang memungut retribusi atau sussung pasar.” (Hj Diana, 

16 Agustus 2021) 
 

Kemudian peneliti langsung meminta keterangan ke kepala pasar 

yaitu Muhammad Amir S,M yaitu:  
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“Terkadang tidak tegasnya para sussung pasar terhadap para wajib 
retribusi, dan kurangnya kesadaran para wajib retribusi terhadap 
tanggung jawabnya.Ditambah adanya Pandemik Covid19 yang sangat 
berdampak bahkan beberapa pedagang gulung tikar itulah yang menjadi 
penyebab dari tidak tercapainya target tiap tahunnya”. (Muhammad Amir 
S.M, 16 Agustus 2021) 

 
Dari wawancara yang telah dilakukan dimana jadwal yang dibuat 

langsung oleh dinas pengelola atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Bulukumba. Para pemungut retribusi melakukan pemungutan pada siang 

hari pada jam 1 sampai jam 2 siang. Dimana dengan tujuan agar 

menghindari kurangnya pembeli agar wajib retribusi dapat membayar iuran 

retribusi ini setiap hari tanpa kendala. Sedangkan dari hasil pengamatan 

peneliti pada saat melakukan observasi  dilapangan yaitu dimana peneliti 

melihat langsung proses pemungutan dan dimana pemungutan itu benar 

dilakukan pada saat siang hari, dan juga dari wawancara para wajib 

retribusi juga mengatakan bahwa proses pemungutan itu dilakukan di siang 

hari dan artinya para pemungutan retribusi ini dilakukan sesuai aturan atau 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Bulukumba sebagai dinas pengelola retribusi pasar untuk 

priode 2020 karena sebelumnya pengelola pungutan dilakukan oleh dinas 

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai mana pernyataan dari  kasubbid 

Retribusi Daerah Ibu Wahyuni Suaib Sp,MM yaitu 

“sebelumnya pengelolaan Retribusi Pasar dilakukan oleh Dinas 
Badan Pendapatan Daerah tapi untuk priode 2020  Sudah di alihkan ke 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba.” (Wahyuni Suaib 
Sp,MM,16 Agustus 2021) 

 
3. Gambaran Realisasi Mekanisme Pelaporan Retribusi Pasar 

Mengenai Bagaimana Gambaran Realisasi Mekanisme Pelaporan 

Retribusi Pasar dibahas dalam beberapa indikator yaitu 
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a. Keakuratan Data 

Keakuratan data yang dimaksud dimana semua data laporan yang 

disetor kedinas pengelola harus memiliki data yang akurat dan 

tepat, dapat diketahui bagaimana keakuratan data yang dilakukan 

dari sistem penyetoran retribusi pasar sentral seperti yang 

dijelaskan oleh Kasubbid Retribusi Daerah, Wahyuni Suaib Sp,MM 

yaitu:  

“Kami rasa keakuratan data yang dilakukan saya rasa sudah baik, 
karna kami menghitung jumlah karcis yang diberikan dari kepala 
pasar sendiri.” (Wahyuni Suaib Sp,MM, 16 Agustus 2021) 

Adapun keterangan dari kepala pasar, yaitu Muhammad Amir 

S,M yang mengatakan:  

“Saya kurang tau bagaimana pihak dari dinas pengelola melihat 
keakuratan data, tapi saya hanya memberi uang retribusi dan juga 
jumlah karcis yang telah terbayarkan, saya mengambil jumlah karcis 
setiap hari pada saat sussung pasar telah melakukan pemungutan 
retribusi, dan menyetor ke dinas pengelola itu setiap sebulan 
sekali.” (Muhammad Amir S,M, 16 Agustus 2021) 

 
Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dalam 

wawancara dengan beberapa informan terkait dengan keakuratan 

data yang ada dalam proses pemungutan retribusi yaitu, keakuratan 

data yang dimiliki masih sangat kurang akurat karna  dimana dari 

dinas pengelola hanya mengandalkan jumlah karcis yang telah 

terbayarkan kemudian yang disetorkan kedinas pengelola atau 

Dinas perdagnagan dan Perindustrian Bulukumba. Dimana dinas 

pengelola hanya menghitung jumlah karcis yang sebenarnya bisa 

direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan peneliti 

sangat menyanyangkan hal ini, yang seharusnya dinas pengelola 
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bisa melakukan hal lain untuk mendapatkan data data yang akurat 

tentang pemungutan retribusi ini. 

Berikut Rekapitulasi dana dari  tahun 2018-2020  

                             Tabel 3.3 

            Uraian Pelaporan  priode 2018 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 

  02 Januari S/D 
30 November 

2018 

01 Desember 
S/D 31 

Desember 
2018 

02 Januari 
S/D 31 

Desember 
2018 

Retribusi Jasa 
Umum 

4.015.000.000 2.051.386.000 179.559.000 2.230.945.000 

Retribusi pelayanan 
persampahan/kebers
ihan 

 
300.000.000 

 
103.610.000 

 
8.835.000 

 
112.445.000 

Retribusi Pelayanan 
Pasar-Pelataran 

3.715.000.000 1.875.002.000 163.850.000 2.038.852.000 

Retribusi Pelayanan 
Pasar-LOS 

- 46.502.000 3.279.000 49.781.000 

Retribusi Pelayanan 
Pasar-KIOS 

- 26..272.000 3.595.000 29.867.000 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba   

                               Tabel 3.4 

            Uraian Pelaporan periode 2019 

 

 
 

URAIAN 

 
 

ANGGARAN 

REALISASI 
02 Januari 

S/D 30 
Desember 

2019 

O1 Desember 
S/D Desember 

2019 

O2 Januari 
S/D 31 

Desember 
2019 

Hasil Retribusi 
Daerah 

3.958.600.000 995.809.00 183.729.000 62.033.623 

Retribusi Jasa 
Umum 

3.958.600.000 995.809.000 183.729.000 62.033.623 

Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Ke
bersihan 

 

243.600.000 

 

49.550.000 

 

11.365.000 

 

60.915.000 

Retribusi Pasar 
Grosir/Pertokoan 

3.715.000.000 946.259.000 172.364.000 1.118.623.000 



37 
 

 
 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tabel 3.5 

Uraian Pelaporan  priode 2020 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 

E. Pembahasan 

Proses penerimaan pajak  akan selalu berusaha untuk mencapai 

target pemasukan ke dalam kas negara sebesar–besarnya. Mengenai 

bagaimana Mekanisme Pungutan dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar 

Sentral Kabupaten Bulukumba  keakuratan data sangat penting untuk melihat 

bagaimana kebenaran data yang telah diterima oleh dinas pengelola. 

Keakuratan data yang dimaksud adalah dimana semua data laporan yang 

disetor ke Dinas pengelola harus memiliki data yang akurat dan tepat, agar 

diketahui bagaimana keakuratan data yang dilakukan dari sistem penyetoran 

Retribusi Pasar Sentral. Sehingga Mekanisme Pungutan dan Pelaporan 

tersebut berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan dapat 

URAIAN 
 

 
TARGET 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

TARGET 
SETELAH 

PERUBAHAN 
 

          
REALISASI 

  

   

1 JANUARI 
S/D 

1 
NOVEMBER 

S/D 

1  
DESEMBER 

S/D 2 JANUARI S/D 

31 OKTOBER 
2020 

31 
NOVEMBER 

2020 
DESEMBER 
2020 

31 
DESEMBER2020 

 
3.623.412.500 2.970.926.800 1.508.855.000 522.615.100 72.169.600 1.953.639.700 

HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 3.623.412.500 2.970.926.800 1.476.712.000 522.351.100 72.169.600 1.921.232.700 

Retribusi Jasa Umum 93.600.000 93.600.000 80.785.000 31.155.000 450.000 112.390.000 

Retribusi Pelayanan 
persampahan/kebersihan 93.600.000 93.600.000 80.785.000 31.155.000 450.000 112.390.000 

Retribusi jasa usaha 3.529.812.500 2.877.326.800 1.395.927.000 491.196.100 71.719.600 1.808.842.700 

Retribusi pemakaian 
kekayaan Daerah-
penyewaan tanah 267.384.000 267.384.000 60.024.000 166.800.100 2.969.600 79.793.700 

Retribusi Pasar 
grosir/pertokoan 3.262.428.500  2.609.942.800 1.335.903.000 324.396.000 68.750.000 1.729.049.00 

Lain-Lain Pad yang sah 
Lainya 

  
32.143.000 264.000 

 
32.407.000 
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terealisasikan sebagaimana mestinya serta digunakan seefektif mungkin guna 

mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan pungutan Retribusi pasar sangat penting adanya 

evaluasi terhadap para pelaksana pemungut. Guna untuk mengetahui 

bagaimana kinerja kerja dan kelancaran proses pemungutan berlangsung, 

agar dalam melakukan pungutan bisa dilakukan dengan baik dan bertanggung 

jawab. 

Mekanisme Pungutan dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Sentral 

sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Dinas pengelola Retribusi 

harian,yang dilakukan menggunakan karcis dan uang Retribusi disetorkan ke 

Dinas Perdagangan  dan Perindustrian sebagai Dinas pengelola Retribusi 

Pasar kemudian disetorkan ke kas Daerah. Adapun kendalanya yakni dimana 

dalam proses pemungutanya, para pedagang atau wajib Retribusi tidak sedikit 

yang membayar uang retribusi dikarenakan adanya pandemik Covid19 yang 

melanda sehingga diberlakukan nya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat pada Kota atau Kabupaten yang tertuang dalam intruksi 

menteri dalam negeri No 1 tahun 2021 sehingga terjadi pemorosotan 

pemasukan pedagang dikarenakan kurangnya pembeli. 

Sistem Pungutan dianggap belum optimal dikarenakan pemahaman 

peraturan wajib pajak terkhusus Retribusi Harian Pasar pada pembayaran 

Retribusi oleh wajib pajak yang masih rendah, kondisi ini dimaksudkan 

dengan semakin rendahnya sistem pemungut wajib Retribusi Pasar maka 

tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa 

kecenderungannya untuk melakukan penghindaran  akan semakin tinggi 

maka aparat petugas pemungut  iuran harian pasar dituntut tegas setiap saat 
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kepada wajib retribusi  serta dapat memupuk kesadaran wajib retribusi 

tentang tanggung jawab membayar iuran retribusi harian pasar.  Petugas 

dalam sistem pemungutan retribusi sangat menentukan tercapainya target 

penerimaan retribusi. Pelayanan aparatpun sangat berpengaruh terhadap 

wajib retribusi  dalam membayar kewajibanya. Dinas Perdagangan dan 

perindustrian sebagai pengelola berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu 

meningkatkan penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaannya  akan 

terus meningkat, bukan berkurang. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah di lakukan oleh 

Hikma Ramadhani (2020) Meneliti Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar 

Sentral Di Bulukumba Tahun  2019  Bedasarkan hasil yang menunjukkan 

bahwa penelitianya terdapat kesamaan yang di dapatkan oleh penulis di 

lapangan bahwa dalam proses pungutan dan pelaporan retribusi pasar sentral 

kabupaten bulukumba  terdapat beberapa hal di dalamya mengcakup 

peraturan peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak pengelola agar 

prosesnya dapat terelesasikan sebagaimana mestinya. Serta sejalan dengan 

penellitian Yunias Noor Erdaini (2015) meneliti Mekanisme Pemungutan, 

Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar 

Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Pasar Kabupaten 

Jember adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari segi pendapatan sektor Retribusi Pasar Tradisional , disamping 

pendapatan-pendapatan pemasok utama PAD yang lainya seperti pajak 

daerah, sebagai menunjang APBD Kabupaten Jember dari tahun ke tahun. 

Salah satu sumber pendapatan berasal dari dinas pasar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Fasilitas yang ada di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba ada 3, yaitu 

Kios sebanyak 378, Los sebanyak 10, dan Lapak sebanyak 460. 

Tarif Retribusi Pasar yang di pungut pada Pasar Sentral Kabupaten 

Bulukumba yaitu Pajak Harian sebanyak Rp. 2.000/hari, Keamanan 

sebanyak Rp. 5.000/bulan, dan Kebersihan sebanyak Rp. 7.000/bulan. 

2. Pemungutan dan Pelaporan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba cukup baik 

namun beberapa perlu  dibenahi agar Pemungutanya dapat lebih maksimal 

lagi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dibenahi,seperti proses 

pengawasan dan juga ketegasan petugas karcis harian Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba, serta melakukan evaluasi kepada para wajib 

retribusi akan pentingnya  dalam melakukan pembayaran Retribusi. 

3.  pungutan dan Pelaporan retribusi ini sudah dilakukan sesuai aturan 

menurut wawancara yang telah dilakukan. Dimana pemungutan dilakukan 

menggunakan karcis dan uang retribusi disetorkan ke Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian sebagai dinas pengelola retribusi pasar kemudian 

disetorkan ke KAS daerah. 

B. Saran  

1. Kepada Pemerintah Daerah 

Sekiranya Dalam proses penentuan target sebaiknya aparat pemerintah 

harus benar-benar memperhatikan acuan dalam penetapan target 
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penerimaan retribusi,Hal inilah yang harus diperhatikan sehingga 

terciptanya daya saing yang lebih 

2. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba 

Sekiranya dapat berinovasi dalam proses pengumpulan karcis agar dapat 

mempermudah petugas karcis sehingga pedagang lebih menaati peraturan 

yang telah di tetapkan khususnya dalam membayar retribusi. 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih 

memperdalam penelitian selanjutnya. 
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  LAMPIRAN 1  

SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2  

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

 Sesi Wawancara dengan Kepala Pasar Sentral Kabupaten 

Bulukumba 

1. Bagaimana tata cara Pemungutan Retribusi Harian Pasar Sentral Kabupaten 

Bulukumba ? 

 

“Cara Pungutanya yaitu dengan menggunakan karcis, yang mana hasil dari 

pungutan tersebut di setor kesaya selaku kepala pasar kemudian saya yang 

menyetor lansung kedinas pengelola yang selanjutnya dinas pengelola 

menyetor ke pihak keunagan daerah.”   

 

2. Apakah Proses Pemungutan Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba ? 

 

     “Pemungutan yang dilakukan sekarang sudah sesuai dengan aturan yang 

dibuat langsung oleh dinas perdagangan dan perindustrian bulukumba, 

dimana pemungutannya sudah kami lakukan sesuai dengan aturan dan SOP 

yang telah berlaku, hasil pemungutan retribusi kami setorkan ke KAS daerah 

dan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Bulukumba selaku 

dinas pengelola retribusi pasar.” 

      

 Sesi Wawancara dengan Kasubid Retribusi Daerah Ibu Wahyuni 

Suaib Sp,MM 

1. Bagaimana anda mengetahui keakuratan data Pelaporan Retribusi Harian 

Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 2018-2020? 

 

 “Kami rasa keakuratan data yang dilakukan saya rasa sudah baik, karna kami 

menghitung jumlah karcis yang diberikan dari kepala pasar sendiri.” 

 

 Sesi Wawancara dengan Petugas Pasar (Pak Syamsul) 

 

2. Kapan bapak melakukan Pungutan Retribusi 

Harian Pasar?  

 “Kami sebagai Sussung pasar melakukan pemungutan atau mengambil uang 

karcis itu setiap hari, pada jam jam disiang hari dari jam 1 sampai jam 2 siang. 

Karna aturannya dilakukan jam segitu, karna jam segitu otomatis para 

pedagang pastinya sudah memiliki pembeli, jadi kami memberi kesempatan 

para pedagang untuk mencari pembeli dulu. Dan kami menyetor uang hasil 

retribusi ke kepala pasar untuk disetor ke dinas pengelola.” 
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3. Apa saja Kendala yang bapak dapatkan Pada saat melakukan pungutan 

Retribusi harian Pasar sentral? 

“Pada saat melakukan pemungutan tidak sedikit pedagang yang tidak 

membayar uang retribusi, biasanya mereka hanya membayar 3x dalam 

seminggu yang seharusna dibayar setiap hari. Padahal kami melakukan 

pemungutan di siang hari dan otomatis para pedagang sudah memiliki 

pembeli dan juga uang yang disetor sebesar Rp.2000.” 

 

 Sesi Wawancara dengan Pedagang (Ibu Kiki)/ Wajib Retribusi  

4. Berapa yang kakak bayar untuk iuran Harian Pasar,dan kakak bayar pada 

waktu kapan ? 

“Sussung pasar selalu datang meminta iuran setiap hari dengan nominal 

Rp.2000,iuran yang diminta itu berupa pajak harian, biasanya sussung pasar 

itu datang setiap siang hari atau setelah shalat duhur.” 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 
Sesi Wawancara bersama Pedagang (Ibu Kiki ) atau wajib Retribusi di Pasar 

Sentral Kabupaten Bulukumba (21 Agustus 2021) 

 
Pengambilan Data Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Kabupten Bulukumba Sekaligus 

Mewawancaria Pegawai atau Staf Sub Bidang Penagihan Retribusi di Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba (24 Agustus 2021) 

 
Sesi Wawancara Bersama  Passussung (bapak Iqbal) Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba (24 Agustus 2021) 
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       Karcis Harian Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba (16 Agustus 2021) 

 
                    

 
Gambar: Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba (16 Agustus 2021) 
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Tampak Depan Kantor  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten   

Bulukumba(19 Agustus 2021) 

 

Tampak Depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 

(19 Agustus 2021) 
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