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ANALYSIS ON FACTORS INFLUENCING RETRIBUTION INCOME FROM 
CLASS I MARKET 

(A Study in Central Market of Malang, Madyopuro Market, Blimbing Market, 
Primary Market of Gadang and Dinoyo Market) 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the factors that have impact to the 

service market retribution income from class I market in the city of Malang. This 

research is a field research or survey with quantitative approach, so that the data 

used is the primary data from the questionnaires. The population in this research 

is market traders class I in the city of Malang class I market traders in the city of 

Malang, with total sample as many as 100 traders in the Central Market of 

Malang, Madyopuro Market, Blimbing Market and Primary Market of Gadang. 

The analysis technique used is path analysis and descriptive analysis. Variable 

used is the retribution rate for the service of the market, the quality level of 

service, knowledge and understanding of the retribution, the willingness to pay a 

retribution, and retribution income of service market. The results of this study 

indicate that the retribution rates for the service of the market and the quality of 

service levels a positive and significant effect against on willingness to pay a 

retribution and influential positive significant to retribution income of service 

market. While the knowledge and understanding of the retribution a positive and 

significant effect to willingness to pay a retribution but not significant effect 

against the retribution income of service market. The results of intervening testing 

shows that the willingness to pay a retribution can be proven intervening variable 

between the retribution rate for the service of the market, the quality level of 

service as well as knowledge and understanding of the retribution against the 

retribution income of service market. 

 

 

Keywords: retribution rate for the service of the market, quality level of 
service, knowledge and understanding of the retribution, 
willingness to pay a retribution, and retribution income of 
service market 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi pelayanan pasar kelas I di Kota Malang. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan atau survey dengan pendekatan kuantitatif, 

sehingga data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pedagang pasar kelas I di Kota Malang, dengan 

jumlah sampel sebanyak 100 pedagang yang tersebar di Pasar Besar, Pasar 

Madyopuro, Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis jalur dan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan 

adalah tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan 

dan pemahaman tentang retribusi, kemauan membayar retribusi, dan 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tarif retribusi pelayanan pasar dan kualitas tingkat pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemauan membayar retribusi dan berpengaruh positif 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Sedangkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemauan membayar retribusi namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Pengujian intervening 

menunjukkan bahwa kemauan membayar retribusi terbukti dapat menjadi 

variabel intervening antara tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat 

pelayanan serta pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

 

 

Kata kunci: tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi, kemauan 

membayar retribusi dan penerimaan retribusi pelayanan pasar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuka 

kesadaran bagi pemerintah Indonesia akan pentingnya melakukan reformasi 

total terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa, salah satu unsur reformasi total 

yang sangat penting adalah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditandai 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah  sebagai suatu langkah 

strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa ketika terjadi krisis global 

Indonesia juga mengalami dampaknya akibat ketergantungan terhadap dunia 

yang sangat tinggi, sehingga pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu 

meningkatkan kemandirian daerah serta mencegah dampak yang tidak 

diharapkan ketika terjadi krisis lagi. 

Sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tingginya 

intervensi pemerintah pusat di masa lalu yang menimbulkan masalah rendahnya 

kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses 

pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah semakin berkurang 

(Mardiasmo, 2002:4). Artinya, dengan pemberian otonomi kepada daerah peran 

pemerintah pusat menjadi semakin berkurang karena daerah otonom diberikan 

keleluasaan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan 
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ganda. Pertama, untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga 

permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan 

kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, untuk memperkuat 

perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk 

menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002). 

Berdasarkan tujuan kedua yaitu untuk memperkuat perekonomian daerah 

dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional, maka pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri 

atau yang disebut dengan otonomi fiskal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana undang-undang (UU) 

tersebut telah membawa angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan 

sendiri dengan lebih otonom. Pemerintah pusat meyakini bahwa yang lebih 

mengerti tentang daerah adalah pemerintah daerah masing-masing. Menurut 

(Suparmoko, 2002) tujuan kebijakan desentralisasi adalah mewujudkan keadilan 

antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-

masing. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerahnya sangat dibutuhkan dalam 

mewujudkan kemandirian daerah dengan meningkatkan pembiayaan yang 

berasal dari daerahnya. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Artinya bahwa sumber pembiayaan daerah 

yang berasal dari potensi daerah tersebut adalah PAD. Dimana tinggi dan 
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rendahnya PAD merupakan cerminan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan 

otonomi. Hakekat otonomi daerah sebenarnya adalah dalam membiayai rumah 

tangganya pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan penerimaan dari 

pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya hakekat otonomi daerah belum 

terlaksana dengan baik dikarenakan peran Pemerintah Pusat dalam pembiayaan 

pembangunan daerah masih tinggi yaitu melalui dana perimbangan. Hal ini tidak 

terkecuali pada Kota Malang yang merupakan daerah otonom dan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur yang seharusnya mampu membiayai urusan daerahnya 

dengan dana yang bersumber dari PAD namun masih juga mengandalkan dana 

perimbangan dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya lebih besar dan memiliki 

tren meningkat. Perbandingan penerimaan PAD dan dana perimbangan Kota 

Malang dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini: 

Gambar 1.1: Grafik Perbandingan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan 
Kota Malang Tahun 2010-2016 

 
Sumber: DJPK diolah, 2018 

 Berdasarkan grafik 1.1 di atas besarnya penerimaan PAD dari tahun 2010 

sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk dana 
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perimbangan dari tahun 2010 sampai tahun 2015 juga selalu meningkat, namun 

pada tahun 2016 mengalami penurunan. Jika dibandingkan antara penerimaan 

PAD dan dana perimbangan di Kota Malang, jumlah penerimaan yang berasal 

dari dana perimbangan jauh lebih besar daripada yang berasal dari PAD. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya kemandirian fiskal Kota Malang, karena 

besarnya PAD dibanding pendapatan daerah dari sumber lain (dana 

perimbangan) masih jauh lebih kecil. Artinya, secara keuangan kemampuan 

daerah dalam membiayai pembangunan operasional pemerintahan, 

pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat masih tergantung pada 

bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Rendahnya penerimaan yang bersumber dari PAD dibandingkan dana 

perimbangan, tidak serta merta membuat Pemerintah Kota Malang untuk 

berpangku tangan dan mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat saja. Kota 

Malang mempunyai potensi yang besar dilihat dari struktur perekonomiannya, 

jumlah penduduk, serta fasilitas lain yang mendukung. Sehingga Kota Malang 

dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang sadar akan potensi yang 

dimiliki, berbagai upaya telah dilakukan dalam menggali potensi sumber-sumber 

penerimaan yang berasal dari daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari tren PAD yang 

selalu meningkat dari tahun ke tahun (grafik 1.1). Peningkatan penerimaan yang 

bersumber dari PAD merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Kota Malang 

untuk memperluas cakupan pungutan daerah dalam meningkatkan kemandirian 

fiskal. Beberapa cakupan pungutan yang dapat dikelola pemerintah daerah 

antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan 

masing-masing sumber penerimaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di 

bawah ini: 
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Tabel 1.1: Perkembangan Sumber Penerimaan PAD Kota Malang Tahun 
2010-2016 (dalam juta rupiah) 

Tahun 

PAD 

 

Pajak 
Daerah 

 

Retribusi 
Daerah 

 

Hasil 
Pengelolaan 

Kekayaan 
Dearah yang 
Dipisahkan 

Lain-lain 
PAD yang 

Sah 

2010 113.490 60.151 27.343 13.255 12.741 

2011 185.819 125.333 31.217 13.313 15.955 

2012 229.810 158.643 35.597 14.350 21.221 

2013 317.773 238.500 38.461 16.571 24.241 

2014 372.545 278.885 45.558 13.386 34.717 

2015 424.938 316.682 35.281 14.649 68.324 

2016 477.541 374.641 42.782 15.785 44.331 

Sumber: DJPK diolah, 2018 

Pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan sektor 

pajak merupakan sektor utama penyumbang PAD di Kota Malang, kemudian 

sektor retribusi daerah menduduki urutan kedua dalam besarnya kontribusi 

penyumbang PAD. Sebagai sumber yang potensial, pajak daerah dari tahun 

2010 selalu mengalami kenaikan. Hal ini berbeda dengan retribusi daerah yang 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan kemudian pada 

tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

kembali. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sama 

dengan retribusi daerah yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kemudian pada 

tahun 2016 mengalami kenaikan kembali. Berbeda dengan penerimaan yang 

bersumber dari lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016 mengalami 

penurunan. 

Prakoso mengatakan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah (Prakoso, 

2005:1). Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai 
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peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam 

meningkatkan kemandirian pembiayaan daerah. Di Kota Malang sendiri pajak 

dan retribusi daerah juga menjadi primadona yang dapat diandalkan dalam 

menyumbang PAD jika dibandingkan dengan sumber PAD yang lainnya (tabel 

1.1). Hasil dari pungutan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk 

kelangsungan kehidupan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama untuk 

mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah otonom yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan 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 Badan. Dalam pengaturan retribusi daerah ini, pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan 

dengan retribusi daerah dengan memperhatikan kemampuan serta pelayanan 

kepada masyarakat. Sehingga retribusi ini menjadi pungutan yang efektif dan 

efisien yang dapat dipungut secara berulang-ulang serta terjadi timbal balik 

antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan 

pemerintahan serta pembangunan dalam rangka otonomi daerah. 

Menurut Mahmudi (2010) salah satu sumber penerimaan retribusi yang 

potensial dalam meningkatkan PAD di banyak kabupaten/kota di Indonesia 

adalah retribusi pelayanan pasar. Di Indonesia saat ini ada lebih kurang 13.450 

pasar tradisional yang mampu menampung sekitar 13 juta pedagang kios dan 

lebih dari 9 juta pedagang yang berstatus Pedagang Kaki Lima (PKL) (Malano, 
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2011). Meski begitu, ternyata tidak sampai 10% di antaranya yang terkelola 

dengan baik. Tercatat sejak tahun 2007 hingga saat ini, jumlah pasar tradisional 

di Indonesia terus berkurang, pertumbuhannya hanya -81%. Berbeda dengan 

pasar modern yang pertumbuhannya mencapai 36%. Fakta tersebut 

dikemukakan oleh Restu Pratiwi, Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli pada 

acara Festival Pasar Rakyat yang dilansir pada Femina (Nurtaeni, 2016), dimana 

pasar tradisional selama ini identik dengan tempat yang kumuh, semrawut, becek 

bau dan sumpek. Bukan hanya itu saja, pasar tradisional selalu diwarnai dengan 

kemacetan dan banyakanya aksi pencopetan. Kondisi pasar tradisional yang 

terpuruk membuat banyak masyarakat di Indonesia belakangan ini memilih 

berbelanja di pasar modern yang lebih bersih, nyaman dan strategis.  

Upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan daya saing pasar 

tradisional adalah menyelenggarakan program nawacita dengan menargetkan 

untuk merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dari Sabang sampai Merauke. Ada 

empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama, revitalisasi fisik yang 

meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata 

hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. 

Kedua, revitalisasi manajemen dimana pasar harus mampu membangun 

manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: 

hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-

fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan 

pasar. Ketiga, revitalisasi ekonomi yaitu perbaikan fisik kawasan yang bersifat 

jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal 

(local economic development). Dan terakhir, revitalisasi sosial dengan 

menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat 

meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk menyukseskan 

program revitalisasi pasar membutuhkan peran pemerintah daerah sebagai 
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sistem kendali operasi program revitalisasi melalui pemetaan, pemeliharaan dan 

pengelolaan serta pemberdayaan pasar terpadu.  

Berbagai permasalahan yang ada pada pasar tradisional seakan-akan 

tidak ada habisnya dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kondisi pasar 

yang kumuh membuat pasar tradisional sepi pengunjung, ketika jumlah 

pengunjung semakin berkurang maka berdampak pada pendapatan pedagang 

pasar tersebut. Penurunan pendapatan pedagang akan berdampak pada 

kemauan pedagang dalam menunaikan kewajibannya yaitu membayar retribusi 

pelayanan pasar. Seperti yang dilansir pada koran Surya Malang (2017) bahwa 

tunggakan pedagang di pasar tradisional ke Dinas Perdagangan Kota Malang 

cukup besar yakni Rp 3,8 miliar. Tunggakan itu berasal dari Retribusi Tempat 

Berjualan (RTB) yang belum dibayar pedagang. RTB ini dikenakan pada setiap 

lapak pedagang sebesar Rp 95 ribu per tahun. Padahal RTB tersebut dapat 

meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi dalam menyumbang PAD. 

Pada dasarnya keberadaan pasar dapat menumbuhkan ekonomi 

masyarakatnya (Prastiwi, 2014), khususnya di Kota Malang dimana sektor 

penyumbang PDRB terbesar yakni sektor perdagangan yang berkontribusi 

mencapai 38,66 % (Kota Malang dalam Angka 2016). Sedangkan menurut 

analisis hasil listing Sensus Ekonomi 2016 tentang Potensi Ekonomi Kota Malang 

infrastruktur penunjang perekonomian Kota Malang utamanya untuk usaha 

berskala kecil menengah adalah keberadaan pasar tradisional. Tercatat terdapat 

29 pasar tradisional dengan jumlah bedak dan los sebanyak 18.546 unit dan 

jumlah pedagang sebanyak 13.671 pedagang yang terbagi ke dalam beberapa 

kelas pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

tentang retribusi Jasa Umum, terdapat 5 kelas pasar di Kota Malang. 

Penggolongan ini berdasarkan penerimaan retribusi yang dihasilkan oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

masing-masing pasar. Semakin banyak jumlah pedagang maka akan semakin 

banyak jumlah penerimaan retribusi yang dapat dipungut. 

Menurut Arizaldy (2009) menyebutkan bahwa faktor yang menentukan 

keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek 

(jumlah pedagang), obyek (luas kios, los,dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja 

pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Sesuai 

dengan sifatnya, maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang 

telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, dalam hal ini pedagang. 

Sehingga sikap pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya adanya keseimbangan antara 

potensi pendapatan retribusi dengan realisasi penerimaan dari suatu objek 

retribusi. Dengan kata lain bahwa mereka (wajib retribusi) memenuhi 

kewajibannya membayar sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan (Prakoso, 

2005:142). 

Seperti yang sudah dibahas di atas, peran pedagang sangat penting 

dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Terlebih lagi 

pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan berulang-ulang, jika 

kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi sangat rendah maka akan 

berdampak pada penerimaan retribusi pelayanan pasar yang diterima Dinas 

Perdagangan. Sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti khususnya pada 

penerimaan retribusi pelayanan pasar pada karcis harian atau retribusi 

kebersihan yang dipungut perbulan. Karena retribusi tersebut jika dibandingkan 

dengan RTB lebih potensial dalam menyumbang penerimaan retribusi.  

Pada Kota Malang terdapat lima kecamatan yang masing-masing 

kecamatan memiliki pasar tradisional yang menyumbang penerimaan retribusi 
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pelayanan pasar paling besar. Lima pasar yang terpilih dapat dilihat pada 

gambar 1.2 di bawah ini: 

Gambar 1.2: Grafik Jumlah Pedagang Lima Pasar Penyumbang Retribusi 
Pelayanan Pasar Terbesar di Kota Malang 

 
Sumber: Kota Malang dalam Angka (BPS) diolah, 2018 

Pada gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Pasar Besar, Pasar 

Madyopuro, Pasar Blimbing, Pasar Induk Gadang dan Pasar Dinoyo merupakan 

pasar yang memiliki jumlah pedagang paling banyak pada masing-masing 

kecamatan. Pasar Besar berada pada Kecamatan Klojen, kemudian Pasar 

Madyopuro berada pada Kecamatan Kedungkandang, sedangkan Pasar 

Blimbing berada pada Kecamatan Blimbing, dan Pasar Induk Gadang berada 

pada Kecamatan Sukun, yang terakhir Pasar Dinoyo berada pada Kecamatan 

Lowokwaru.  

Jika banyaknya jumlah pedagang pada pasar kelas I Kota Malang dapat 

dikelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi potensi yang sangat besar 

dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Sebagaimana yang 

diungkapkan Raga dalam Prastiwi 2011 yang menentukan besarnya penerimaan 

retribusi pelayanan pasar adalah subyek/obyek retribusi dan tarif retribusi. 

Subyek retribusi adalah pedagang dan obyek retribusi adalah los/kios tempat 

Pasar Besar 
23% 

 Pasar 
Blimbing 

12% 
Pasar Dinoyo 

7% 

Pasar Induk 
Gadang 
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Madyopuro 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

berdagang. Sedangkan tarif retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan demikian harus ada kerja sama yang 

baik antara pedagang dan Dinas Perdagangan dalam meningkatkan penerimaan 

retribusi pelayanan pasar.  

Penelitian Yoda (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang antara lain adalah Sumber 

Daya Manusia (SDM), pengelolaan, regulasi, pengawasan, kesadaran wajib 

retribusi, dan sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

SDM, pengelolaan dan regulasi berpengaruh positif terhadap rendahnya 

penerimaan retribusi pasar di Kota Padang, sedangkan pengawasan, kesadaran 

wajib retribusi dan sarana prasarana tidak berpengaruh negatif terhadap 

rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Penelitian lain  yang 

dilakukan Prastiwi (2014) menunjukkan hasil bahwa yang menyebabkan 

penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten 

Madiun antara lain fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah 

kurang menarik pedagang, pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah kurang 

menarik masyarakat sebagai tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan 

kualitas tingkat pelayanan pasar masih tergolong rendah. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan Soedjono dan Handayani (2003) tentang efektifitas pelaksanaan 

peraturan daerah tentang retribusi pasar di Kota Surabaya menghasilkan temuan 

yaitu tarif retribusi yang telah ditetapkan  telah sesuai dengan kemampuan 

membayar pedagang, kemudian kemauan membayar retribusi menghasilkan 

temuan bahwa pedagang selalu membayar tepat waktu, sehingga pemungutan 

penerimaan retribusi pasar di Kota Surabaya sudah efektif. Kemudian penelitian 

yang dilakukan Jaya dkk (2014) tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan retribusi sampah di kabupaten Badung menunjukkan 

hasil bahwa kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif 
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retribusi berpengaruh terhadap penerimaan retribusi melalui kemauan 

membayar. Penelitian lain dilakukan Suhendra (2010) tentang pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak 

penghasilan badan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dalam 

membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herryanto dan Agus 

(2013) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, variabel 

eksogen yang akan diteliti pada penelitian yaitu tarif retribusi, kualitas tingkat 

pelayanan, pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi sedangkan variabel 

endogen yang akan diteliti yaitu penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Sedangkan kemauan membayar retribusi sebagai variabel intervening. 

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka judul 

pada penelitian ini yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kelas I di Kota Malang (Studi pada 

Pasar Besar, Pasar Madyopuro, Pasar Blimbing, Pasar Induk Gadang dan 

Pasar Dinoyo)”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer yang diambil dari responden yakni pedagang pada lima pasar kelas I di 

Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan permasalahannya adalah: 

a. Bagaimana pengaruh variabel tarif retribusi pelayanan pasar; kualitas 

tingkat pelayanan; serta pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

terhadap kemauan membayar retribusi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

b. Bagaimana pengaruh variabel tarif retribusi pelayanan pasar; kualitas 

tingkat pelayanan; pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi; serta 

kemauan membayar retribusi terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar? 

c. Bagaimana pengaruh variabel tarif retribusi pelayanan pasar; kualitas 

tingkat pelayanan; serta pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan 

membayar retribusi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi belum optimalnya penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota 

Malang, adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel tarif retribusi pelayanan pasar; 

kualitas tingkat pelayanan; serta pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi terhadap kemauan membayar retribusi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel tarif retribusi pelayanan pasar; 

kualitas tingkat pelayanan; pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi; serta kemauan membayar retribusi terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh variabel tarif retribusi; kualitas tingkat 

pelayanan; serta pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan 

membayar retribusi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini manfaat penulisan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1) Teoritis  

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi, khususnya dalam 

perkembangan retribusi daerah. Penelitian ini akan mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar Kota Malang.  

2) Praktis  

Secara praktis, diharapkan dengan diadakan penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Bagi pemerintah Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi pelayanan pasar, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan optimalisasi penerimaan 

retribusi daerah. 

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kemauan membayar retribusi pelayanan pasar. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pasar. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan rujukan 

dalam pengembangan konsep dan kajian upaya optimalisasi penerimaan 

retribusi daerah. 

4. Bagi pedagang, hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang 

pentingnya penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam menyumbang 

pnerimaan daerah. Sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi dalam 

membayar retribusi pelayanan pasar Kota Malang. 

5. Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini dapat memberi 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
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retribusi pelayanan pasar, sehingga dapat dijadikan motivasi untuk tidak 

meninggalkan budaya berbelanja di pasar tradisional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Otonomi Daerah: Implementasi Kebijakan Desentralisasi 

Implementasi otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan paradigma 

sistem pemerintahan negara yang dianut. Sehingga hal ini menimbulkan 

multiparadigma mengenai makna hakiki dari implementasi otonomi daerah yang 

mana telah menjadi perdebatan setiap negara untuk mencari paradigma yang 

ideal dalam kebijakan otonomi daerah. Tidak terlepas dengan Indonesia yang 

melakukan reformasi total dalam berbagai aspek yang salah satunya adalah 

penerapan otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Definisi otonomi tersebut bermakna pemerintahan 

sendiri yang berarti daerah memiliki kebebasan unutuk mengelola daerahnya 

namun masih dalam koridor yang tepat.  

Mardiasmo (2002:59) mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) 

dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi 

utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat 

(publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
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Sebelum otonomi daerah menjadi wacana dominan dalam pengaturan 

pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi sudah menjadi bagian dari 

mekanisme konstitusi negara kita terlebih jika kita merujuk pada pasal 18 UUD 

1945 sebelum amandemen, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri 

dari daerah besar dan kecil atau dalam bahasa konstitusionalnya diartikan 

sebagai pemencaran kekuasan. Pemencaran kekuasaan dilakukan melalui 

badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi 

teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang 

mandiri. Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai unitaris dan nilai 

desentralisasi teritorial. Nilai unitaris dimaksudkan bahwa di Indonesia tidak akan 

memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang 

melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam 

kesatuan-kesatuan pemerintahan (Jati, 2012). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa otonomi 

daerah adalah implementasi dari kebijakan desentralisasi yang diambil oleh 

pemerintah. Definsi desentralisasi sendiri menurut Khusaini (2006) adalah 

sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber 

daya (dana, personil, dan lain-lain dari pemerintah pusat ke level pemerintah 

daerah). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan 

Urusan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

Mardiasmo (2002:66) mengatakan bahwa alasan yang mendasari 

pemberian otonomi luas dan desentralisasi adalah: 

 Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah 

menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas 

pemerinthan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan 

kehidupan demokrasi di daerah. 
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 Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk 

memasuki era new game yang membawa new rules pada semua 

aspek kehidupan di masa mendatang. Pada suatu era dimana 

globalization cascade semakin meluas pemeritah akan kehilangan 

kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, 

informasi dan ide serta transaksi keuangan. 

Campo dan Sundaram (2002) mendefinisikan desentralisasi berdasarkan 

beberapa dimensi (dimension of decentralization). Dimensi tersebut mencakup 

beberapa konsep antara lain: 

1. Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yaitu pembagian 

suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih sempit dengan 

kewenangan yuridis yang jelas antar daerah-daerah tersebut; 

2. Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kewenangan dan 

tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-

beda dalam suatu pemerintahan; 

3. Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkaitan 

dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari 

pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah di bawahnya. 

Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses 

pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas. 

Sedangkan desentralisasi administrasi sangat erat kaitannya dengan 

desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. 

Namun perbedaannya lebih fokus pada operasionalisasi atau 

implementasi kebijakan atau keputusan publik; 

4. Desentralisasi keuangan yaitu berkaitan dengan pelimpahan 

tanggung jawab pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi keuangan 
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ini antara lain yaitu self-financing beberapa penyelenggaraan 

pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan 

pihak-pihak swasta, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak 

daerah dan retribusi , pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi 

antara pemerintah pusat dengan daerah. 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. 

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan 

sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. Dimana hal ini merupakan sebuah upaya dalam implementasi kebijakan 

desentralisasi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan banyak faktor 

pendukung, yang salah satunya adalah kemampuan daerah untuk membiayai 

pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya di samping faktor-faktor 

lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah 

daerah. 

Sejak berlangsungnya era otonomi daerah dan desentralisasi di 

Indonesia, banyak daerah-daerah yang muncul sebagai daerah otonom baru. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalaam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam hal ini diharapkan daerah otonom dapat berkembang sesuai 

dengan kemampuan dan potensi daerahnya sendiri agar tidak bergantung 

kepada pemerintah pusat demi mencapai kesejahteraan rakyat daerah tersebut. 
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Kemampuan daerah otonom dalam menggali potensi daerah yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah merupakan hakikat dari otonomi daerah yang 

sesungguhnya. Pendapatan daerah ini meliputi seluruh kekayaan yang dikuasai 

oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya 

digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan rumah tangganya sendiri. 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah: Perwujudan Kemandirian Fiskal 

Pemberian otonomi daerah adalah wujud kepercayaan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mewujudkan pembangunan 

nasional melalui keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah pusat percaya 

bahwa setiap daerah otonom memiliki kemampuan yang dapat digali sebagai 

potensi sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri adalah hak 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan 

Daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan transfer bertujuan 

mengurangi kesenjangan fikal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan 

antar Pemerintah Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan 

memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari 

PAD dan dana transfer.  

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa perwujudan desentralisasi 

dan otonomi daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan 

daerah. PAD diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan pengeluaran 
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pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer 

pemerintah pusat. Pada UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD merupakan 

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Menurut Rahayu (2014:117), pendapatan yang termasuk ke dalam 

kategori pendapatan utama adalah pajak daerah (local tax, sub national tax), 

retribusi daerah (local retribution, fees, local licence) dan hasil-hasil badan usaha 

(local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini 

merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah 

dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. 

Jadi PAD dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang murni 

berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari keempat 

sumber PAD di atas, yang selalu menjadi primadona daerah adalah pajak dan 

retribusi daerah. Keduanya menjadi sumber pendapatan yang paling besar di 

setiap daerah, tidak terkecuali Kota Malang. Pajak daerah Kota Malang pada 

tahun 2016 sebesar Rp 374.641.673.420, retribusi daerah Kota Malang sebesar 

Rp 42.782.439.061, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sebesar Rp 15.785.980.797 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 

44.331.463.187. Saragih (2009) mengatakan bahwa retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting. Dalam pengaturan retribusi daerah ini 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan 
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daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah dengan memperhatikan 

kemampuan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga retribusi ini menjadi 

pungutan yang efektif dan efisien serta terjadi timbal balik antara masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pemerintahan serta pembangunan 

dalam rangka otonomi daerah.  

2.1.3 Teori Retribusi 

Berdasarkan pendapat James McMaster (1991), seorang pengajar ilmu 

ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra Australia menyatakan retribusi 

didasarkan atas dua prinsip, yaitu: 

“The first is the “benefit principle.” Under this principle, those who 
received direct benefits from a service pay for it through a consumer 
charge related to their level of consumption of the service. The secod, and 
equality valid criterion, is known as the “ability-to-pay principle.” Charges 
based on this principle are related to the financial capacity of households 
to pay for urba services. Low income households are charged a lower rate 
per unit of service than higher income groups. If a services benefits 
everybody collectively and indiscriminately, such  as defense or disease 
control, the cost is borne by taxation.” 
 

Pemungutan retribusi memiliki dua prinsip, yaitu benefit principle dan 

ability to pay principle. Benefit principle adalah suatu prinsip dimana mereka yang 

menikmati atau memanfaatkan langsung suatu pelayanan maka harus 

membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan ability to pay principle 

adalah prinsip pengenaan atau pemungutan retribusi sesuai dengan kemampuan 

dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka akan semakin rendah 

tarif yang dikenakan dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. 

Selanjutnya, Ronald C. Fisher (1996), seorang ahli keuangan negara dan 

daerah menyatakan teori retribusi sebagai berikut: 

“In theory, the use of charges and fee should accomplish at least two 
broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true 
cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient 
choice. The second goal of service provision using charges and fees is to 
reduce expenditure pressure on general taxes”. 
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Secara teori, pengenaan retribusi harus memenuhi dua tujuan. Pertama, 

retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas 

keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. 

Tujuan kedua yaitu pengenaan atau pemungutan retribusi untuk mengurangi 

ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, 

dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan jasa yang diberikan 

oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost), 

yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Selain itu, Devas 

berpendapat bahwa pemungutan retribusi daerah adalah suatu harga yang harus 

dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah dengan timbal balik yang sepadan.  

Zorn (1991) berpendapat bahwa terdapat tiga syarat penting yang harus 

dipenuhi dalam pemungutan retribusi barang atau jasa, yaitu pemisahan 

kenikmatan, dapat dikenakan pungutan, dan sukarela. 

Dari beberapa pendapat dan teori singkat mengenai retribusi di atas, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang terpenting dalam pemungutan atau 

pengenaan retribusi adalah pemenuhan syarat-syarat retribusi dimana harus 

memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang 

telah membayar. Obyek retribusi daerah seharusnya menjadi perhatian 

pemerintah daerah dan bukan hanya memungut retribusi namun pelayanan yang 

diberikan seadanya. Obyek retribusi dalam penelitian ini adalah pelayanan pasar 

yang meliputi penyediaan bedak/kios, los, dan emper. Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan, perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat 

digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan. Hal ini sebagai timbal balik 

terhadap besarnya retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi. Sedangkan 

kewajiban dari subyek dan wajib retribusi adalah bersedia atau mau membayar 

atas pelayanan yang telah diterimanya dengan suka rela.  
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2.1.4 Hakikat Retribusi Daerah 

 Pemahaman tentang barang publik dan barang pribadi sangat perlu 

dilakukan sebelum membahas mengenai retribusi lebih jauh, sehingga dapat 

dipahami mengapa perlunya pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah. 

Salomo (108), barang publik adalah barang yang bila dikonsumsi oleh seseorang 

atau individu tidak akan mengurangi kesempatan bagi individu lainnya untuk 

mengkonsumsinya. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu non excludable 

dan non rival. Sifat non excludable berarti bahwa penyediaan barang-barang 

tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu yang bersedia 

membayarnya saja. Setiap orang akan tetap dapat menikmati manfaat dari 

barang publik walaupun ia tidak bersedia membayar sama sekali, dan 

memperoleh kenikmatan yang sama dengan orang yang bersedia membayar. 

Sifat non rival adalah bahwa manfaat barang publik tersebut dapat dinikmati oleh 

satu orang atau lebih pada saat yang bersamaan. Artinya, konsumsi barang 

tersebut oleh satu orang tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. 

 Berbeda dengan barang publik, barang privat bersifat excludable dan 

rival. Barang privat hanya disediakan bagi orang-orang yang bersedia 

membayarnya. Pemilik barang pribadi dapat menikmati barang tersebut secara 

pribadi tanpa membaginya dengan orang lain atau mengecualikan (exclude) 

terhadap orang lain. Dengan demikian, maka apabila barang pribadi telah 

dinikmati oleh seseorang akan menghilangkan atau mengurangi kesempatan 

bagi orang lain untuk menikmatinya (rival).  

 Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan barang publik, barang semi 

publik, dan barang privat disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini: 
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Tabel 2.1 : Perbedaan antara Barang Publik, Barang Semi Publik, dan 
Barang Privat 

 

Jenis Barang Barang Publik Barang Semi Publik Barang Privat 

Siapa yang 

memanfaatkan 

Seluruh 

masyarakat 

Pelanggan dan masyarakat Individual 

Konsumen  

Pengecualian dari 

yang tidak 

membayar 

Sangat tidak 

mungkin 

Kadang-kadang Sangat mungkin 

Kemungkinan 

diberlakukannya 

tarif 

Tidak 

dimungkinkan 

Mungkin  Mungkin  

Pilihan konsumen Tidak ada Kadang-kadang Penuh 

 

Siapa yang 

membiayai 

konsumsi 

Dibayar oleh 

pajak 

Sebagian dibayar oleh 

konsumen dan sebagian 

lainnya disubsidi 

Konsumen 

membayar 

penuh 

Hubungan antara 

pembayaran dan 

konsumen 

Tidak ada Dekat  Sangat dekat 

Siapa yang 

memutuskan 

memproduksi 

Hanya 

pemerintah 

Pasar dan pemerintah Hanya pasar 

Sumber: Guritno, Mangkoesubroto, Ekonomi Publik (1993) 

 Dari tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa dengan pengadaan dan 

pelayanan barang-barang tersebut oleh pemerintah dibiayai melalui sumber yang 

berbeda. Dalam hal pembiayaan untuk penyediannya, secara teoritis barang 

publik harus dibiayai sepenuhnya dengan pajak daerah karena pemanfaatannya 

dapat dinikmati secara bersama-sama. Sebaliknya, barang privat karena 

kenikmatannya hanya dinikmati secara pribadi maka pembiayaannya harus 

dibiayai dengan retribusi. 

Menurut Davey, retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang 

dilakukan oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya 

dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya. 
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Kemudian Rahayu (2014:225) menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan 

yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang 

(regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan jasa secara 

langsung. Sedangkan Anggraini et al mendefinisikan retribusi daerah merupakan 

pungutan atas Pemerintah Daerah sebagai balas jasa. 

Berdasarkan gambaran singkat dari beberapa pendapat tentang retribusi, 

maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari retribusi adalah: 

1. Retribusi dipungut oleh negara atau pemerintah daerah kepada 

masyarakat yang tidak dipaksakan 

2. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

3. Pembayarannya mendapatkan imbalan jasa atau kontrapretasi 

langsung 

4. Hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum negara atau kepentingan-kepentingan publik 

Rahayu (2014: 118) menyatakan bahwa selain pemberian kewenangan 

untuk menarik pajak daerah baru, elemen kedua yang sangat direkomendasikan 

dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah adalah penerapan 

retribusi daerah. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah disebutkan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut 

retribusi 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 Badan”.  

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah 

pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah atas pemberian jasa pelayanan 

yang telah diterima manfaatnya oleh wajib retribusi. Wajib retribusi sendiri adalah 
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orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. Menurut Haritz (1995) sifat-sifat retribusi adalah: 

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis 

2. Ada imbalan langsung kepada pembayar 

3. Iurannya memenuhi persyaratan-persyaratan fomal dan material 

tetapi tetap ada alternatif untuk membayar 

4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak 

menonjol 

5. Dalam hah-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan 

tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya 

yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 

permintaan masyarakat. 

Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah menurut Kaho (1997) adalah 

sebagai berikut: 

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 

2. Dalam pungutan retribusi terdapat kontraprestasi yang diberikan 

daerah yang langsung dapat ditunjuk 

3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau 

menggunakan jasa yang disiapkan daerah. 

2.1.4.1 Objek dan Golongan Retribusi Daerah 

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, objek retribusi daerah adalah: 

a. Jasa Umum; 

b. Jasa Usaha; dan 

c. Perizinan Tertentu. 
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Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum 

antara lain: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Jenis retribusi jasa usaha antara lain: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
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b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 

d. Retribusi Terminal; 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga; 

j. Retribusi penyebrangan di air; dan 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengunaan 

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

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis 

retribusi perizinan tertentu atara lain: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan; 

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

2.1.4.2 Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Retribusi Daerah 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa 

karcis, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat 
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waktu maka akan dikenakan sanksi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.” 

  

Jadi pemungutan retribusi menggunakan dokumen SKRD dan wajib 

dibayarkan oleh wajib retribusi yang telah menikmati pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah dan terdapat sanksi jika wajib retribusi mangkir dan 

kurang membayar. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan pemungutan 

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah masing-masing karena 

disesuaikan dengan kondisi daerahnya. 

2.1.5 Retribusi Pelayanan Pasar 

2.1.5.1 Pengertian Pasar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Jasa Umum Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa “Pasar Daerah yang selanjutnya 

disebut pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang 

dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau 

tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.” 

Stanton (2006) menjelaskan pasar sebagai kumpulan orang-orang yang 

mempunyai kebutuhan untuk dipuaskan, mempunyai uang untuk dibelanjakan, 

dan kemauan untuk membelanjakan uang. Pasar menjadi tempat pertemuan 

pembeli dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan untuk 

diperjualbelikan yang kemudian terjadi pemindahan hak milik. 

 Lebih lanjut, Kotler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, antara 

lain: 
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1. Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik dimana 

pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa; 

2. Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan 

penjual yang melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Dalam hal ini 

para ekonom memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan 

kinerja dari pasar; 

3. Bagi seorang pemasar, pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata 

dan potensial dari suatu produk. 

Pengertian pasar menurut Sugiarto (2005) yaitu suatu institusi yang pada 

umumnya tidak berwujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli 

suatu komoditas (barang atau jasa). Interaksi yang terjadi antara penjual dan 

pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas (barang atau jasa) dan 

jumlah komoditas yang diperjual belikan . 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai 

karakteristik yang melekat pada pasar yaitu kegiatan transaksi jual beli bersifat 

langsung yang berarti antara pembeli dan penjual bertemu dan berinteraksi 

secara langsung.  

Dari sudut pelayanan, pasar merupakan sarana umum yang disediakan 

oleh pemerintah sebagai tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara 

teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan 

mengutamakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Beberapa definisi yang ada dalam keberadaan pasar khususnya pasar 

tradisional yaitu:  

1. Potensi Pasar 

Potensi pasar merupakan daya atau kekuatan yang dimiliki oleh pasar 

untuk menghasilkan penerimaan daerah yang sesuai dengan jasa yang 
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disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pedagang 

atau badan secara efisien, yang terdiri dari emper, bedak, PKL dan tarif 

retribusi. 

2. Retribusi Pasar 

Retribusi pasar yaitu pembayaran atas penyediaan pasar 

tradisional/sederhana yang berupa emper, bedak, dan PKL yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan khusus disediakan untuk 

pedagang. 

3. Kelas Pasar 

Kelas pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan kriteria dari 

besarnya penerimaan pendapatan per bulan yang dihasilkan oleh masing-

masing pasar. Kelas pasar dibagi menjadi lima yaitu: 

1) Pasar Kelas I adalah pasar yang penerimaan retribusinya 

menyumbang/mendukung Pendapatan Asli Daerah yang cukup 

tinggi; 

2). Pasar Kelas II adalah pasar yang penerimaan retribusinya 

menyumbang/mendukung Pendapatan Asli Daerah yang cukup atau 

sedang; 

3). Pasar Kelas III adalah pasa yang penerimaan retribusinya 

menyumbang/mendukung Pendapatan Asli Daerah yang cukup 

rendah; 

4). Pasar Kelas IV adalah pasar yang penerimaan retribusinya 

menyumbang/mendukung Pendapatan Asli Daerah yang sangat 

rendah; 

5). Pasar Kelas V adalah pasar yang retribusi menyumbang atau 

mendukung Pendapatan Asli Daerah yang bersifat insidentil. 
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 Dari 29 pasar yang ada di Kota Malang untuk pasar kelas I terdiri dari 13 

pasar, kelas II terdiri dari 7 pasar, kelas III terdiri dari 4 pasar, kelas IV terdiri dari 

3 pasar, dan kelas V terdiri dari 2 pasar. 

4. Emper Pasar 

Emper adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk 

bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. 

5. Bedak Pasar  

  Bedak adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu 

dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan 

langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan. 

6. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja 

dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering ditafsirkan demikian 

karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua 

kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga 

roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di 

jalanan pada umumnya. 

7. Tarif 

Tarif adalah ongkos sewa atas pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh pasar 

yang dapat diukur dengan satuan rupiah, yang dibayarkan sesuai dengan 

kelas pasar yang dibayar secara harian dan bulanan. Untuk sewa tanah 

dengan satuan m2 dibayar secara bulanan sedangkan retribusi dibayar harian 

yang besarnya berdasarkan Peraturan daerah. 

2.1.5.2 Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar 

 Pemerintah daerah berhak untuk memungut retribusi pasar karena telah 

menyediakan fasilitas pelayanan pasar, pungutan tersebut berdasarkan jumlah 
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yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan banyaknya pasar dan 

pedagang yang memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah 

daerah, sudah tentu retribusi pasar memiliki potensi yang cukup besar dalam 

rangka untuk meningkatkan penerimaan PAD jika penghitungan dan identifikasi 

potensi retribusi pasar dilakukan dengan rasional.  

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar 

dan tempat pedagang umum yang disediakan oleh pemerintah daerah 

(Mahmudi, 2010). Sedangkan menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah 

pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, 

dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang 

lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar 

daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. 

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa obyek retribusi pelayanan 

pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, 

los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk 

pedagang. Santoso (1995) menyatakan bahwa retribusi pelayanan pasar 

merupakan salah satu komponen dari PAD yang memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap penerimaan PAD bagi kabupaten/kota. 

 Dari beberapa pemaparan tentang definisi retribusi pelayanan pasar di 

atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah iuran wajib yang 

dikenakan bagi para pedagang atas balas jasa karena telah memanfaatkan 

fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah yang besarnya tarif telah 

ditentukan dengan peraturan daerah.  
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2.1.5.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, 

golongan (termasuk jenis dagangan), luas pemakaian tempat-tempat, frekuensi 

dan waktu pemanfaatan fasilitas.  

2.1.5.4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2015 tentang 

Jasa Umum, besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pasar Kelas I, meliputi :  

a. Golongan A, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/hari/m2;  

b. Golongan B, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m2;  

c. Golongan C, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m2.  

2. Pasar Kelas II, meliputi :  

a. Golongan A, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m2;  

b. Golongan B, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m2; 

c. Golongan C, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m2 

3. Pasar Kelas III, meliputi :  

a. Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m2;  

b. Golongan B, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh)/hari/m2; 

c. Golongan C, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratu lima puluh rupiah)/hari/m2.  

4. Pasar Kelas IV, meliputi : 

a. Golongan A, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh)/hari/m2 

c. Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/hari/m2;  

d. Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m2.  

5. Pasar Kelas V, meliputi : 
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a. Golongan A, meliputi pasar sapi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu 

rupiah) per ekor 

b. Golongan B, meliputi pasar kambing, domba dan sejenisnya sebesar 

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.  

6. Pasar insidentil  

a. Sapi Rp. 5000 per ekor.  

b. Kambing 2500 per ekor.  

7. Tempat berjualan pedagang :  

a. Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);  

b. PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/hari/m2;  

c. PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap berjualan 

tiap PKL.  

2.1.5.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto 

(dalam Raga, 2011) adalah sebagai berikut: 

1. Subyek dan Obyek Retribusi 

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban 

retribusi yang arus dibayar oleh subyek retribusi. 

2. Tarif Retribusi 

Dalam menentukan tarif retribusi harus bersifat progresif. Tarif harus 

berdasarkan lokasi/tempat untuk berdagang, pemakaian tempat 

berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategis dan nonstrategis 

yang ditentukan oleh letak tempat yang berada di bangunan utama, los 

terbuka atau dasaran serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang. 
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 Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh dari faktor subyek retribusi terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. Subyek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Artinya, 

subyek retribusi yang dimaksud adalah pedagang. 

 Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum menyebutkan: 

“Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di 
lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan 
fungsi peruntukannya.” 

 

 Pengertian di atas sesuai dengan sifat retribusi daerah yang hanya 

dikenakan kepada mereka yang menikmati atau memanfaatkan jasa pelayanan 

pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini adalah pedagang. Sehingga pedagang 

memiliki pengaruh efektivitas penerimaan retribusi. Hal ini dikarenakan sumber 

penerimaan retribusi pelayanan pasar diperoleh dari pedagang. Semakin banyak 

pedagang yang mau membayar jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh 

pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin 

meningkat. Sejalan dengan pendapat Arizaldy (2009) bahwa pedagang sangat 

berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar dan sesuai dengan 

perkembangan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu sangat  penting untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi jika dilihat 

dari sisi pedagang sebagai subyek retribusi. Faktor-faktor tersebut antara lain 

tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan tentang 

retribusi pelayanan pasar, dan kemauan membayar retribusi pelayanan pasar. 
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2.1.6 Konsep Dasar Persepsi 

2.1.6.1 Pengertian Persepsi  

Secara umum persepsi merupakan tanggapan atau opini dari individu 

dalam menanggapi atau merespon suatu fenomena yang dapat diinterpretasi 

langsung oleh panca indra. Atau lebih singkatnya yaitu pandangan atau 

pendapat seorang individu mengenai suatu hal. Setiap individu akan berusaha 

untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di 

dalamnya melalui persepsi sesuai dengan pengertian masing-masing dalam 

menerima stimulus tersebut. Individu yang berbeda akan mempersepsikan hal 

yang sama dengan cara yang berbeda, sehingga persepsi yang terbentuk juga 

berbeda-beda (Ivancevich, 2007:116). Sugihartono, dkk (2007:8) 

mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan 

stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat 

indra manusia. Terdapat perbedaan sudut pandang pada setiap orang dalam 

pengindraan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang 

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. 

Sedangkan menurut Bimo (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu 

yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai 

macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal 

tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki 
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individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi 

mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. 

Berdasarkan beberapa definisi persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi merupakan proses menafsirkan atau mengintepretasikan dengan 

memberikan makna atas suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

dipersepsikan berdasarkan pengetahuan atau informasi, pengamatan, dan 

pengalaman terhadap hal yang dipersepsikan tersebut. 

2.1.6.2 Syarat Terjadinya Persepsi  

Menurut Sunaryo (2004: 98), syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai 

berikut:  

 a. Adanya objek yang dipersepsi  

 b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi.  

 c. Adanya alat indra/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus  

 d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. 

2.1.6.3 Unsur Pembentuk Persepsi 

Persepsi dan perilaku seseorang itu tergantung akan banyak sebab, baik 

sebab internal atau atribusi personal maupun sebab dari luar atau atribusi situasi 

yang akan terjadi. Dengan kata lain, pola atribusi sebab-akibat seseorang itu 

akan banyak mempengaruhi persepsi sosial (Thoha, 2010:162-163). 

Persepsi adalah inti dari komunikasi, sedangkan inti dari persepsi adalah 

penafsiran atau interpretasi yang merupakan proses menafsirkan atau memberi 

makna atas informasi yang diperoleh melalui panca indra. Interpretasi 

merupakan tahap terpenting dalam pembentukan persepsi, yang dipengaruhi 

berdasarkan proses mental (kognisi dan afeksi) sebagai berikut (Riswandi, 
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2013:47): 

(1) Kognisi (pemikiran), yaitu aspek intelektual dapat berupa pengetahuan 

atau pemahaman tentang informasi atau hal-hal yang diketahui oleh 

setiap individu; 

(2) Afeksi (perasaan), yaitu aspek emosional dapat berupa kesenangan 

mupun sebaliknya, sebagai dasar dalam merespon atau melakukan suatu 

tindakan atas suatu objek sesuai dengan keberadaannya. 

Berdasarkan penjelasan Ivancevich (2007:116-117), dalam proses 

perseptual, individu berusaha merasionalisasikan stimulus lingkungan 

berdasarkan pengamatan, pemilihan, dan penerjemahan. Ketiga aktivitas 

tersebut saling berhubungan untuk membentuk proses persepsi yang 

mendahului setiap respons. Terdapat 3 (tiga) respons internal sebagai bentuk 

persepsi dari individu, yaitu sebagai berikut: 

(1) Sikap 

(2) Perasaan 

(3) Motivasi 

Persepsi dianggap penting bagi setiap organisasi karena persepsi dapat 

mempengaruhi perilaku organisasi, dimana perilaku induvidu-individu di 

dalamnya didasarkan pada persepsi individu itu sendiri tentang suatu realita 

yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Tidak terkecuali bagi organisasi 

pada bidang retribusi pasar, dimana persepsi wajib retribusi (pedagang) dalam 

memenuhi kewajibannya membayar retribusi 

2.1.7 Hubungan Antar Variabel 

2.1.7.1 Hubungan antara Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan Pasar 
dengan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

 Kemauan membayar retribusi dikembangkan melalui dua sub konsep 

yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep retribusi. Pertama, konsep 
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kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan 

pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu perilaku untuk tercapainya 

tujuan tersebut. Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana 

seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk 

memperoleh barang dan jasa (Fikriningrum, 2012:12). Kedua, konsep retribusi 

yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

 Berdasarkan definisi dari dua konsep di atas, maka dapat dikembangkan 

suatu definisi untuk kemauan membayar retribusi (willingness to pay retribution) 

dapat diartikan suatu nilai yang rela dikorbankan atau dibayarkan oleh seseorang 

(yang ditentukan dengan peraturan) karena telah menikmati atau memanfaatkan 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini 

kemauan membayar retribusi pelayanan pasar ditujukan kepada pedagang 

sebagai subyek dan wajib retribusi. 

 Karena kurangnya penelitian mengenai kemauan membayar retribusi 

pelayanan pasar, maka penelitian yang dijadikan acuan untuk melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi kemauan membayar retribusi tersebut yaitu penelitian 

yang memiliki karakteristik sama dan dapat dijadikan acuan. Penelitian tersebut 

antara lain, Menurut Devano dan Rahayu (2006) tentang kemauan membayar 

pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi 

perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum 

perpajakan, dan tarif pajak. Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, 

persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam 

pelaksanaan sistem pajak. 
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2.1.7.2 Hubungan antara Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan 
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Penentuan tarif adalah fungsi administratif yang penting dalam hal 

pemungutan retribusi. Kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan 

alokasi biaya di antara obyek retribusi sangat diperlukan.Berdasarkan Perda 

Kota Malang No 3 tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif retribusi pelayanan pasar 

adalah ongkos sewa atas pemanfaatan fasilitas pasar yang dapat diukur dengan 

satuan rupiah, dibayarkan sesuai dengan kelas pasar dan dibayar secara harian 

dan bulanan. Untuk karcis harian dibayarkan harian atas pemanfaatan kios/los 

sebagai tempat berjualan, sedangkan pelayanan kebersihan dibayar secara 

bulanan. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar diatur pada Peraturan Daerah 

Kota Malang No 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Apablia tarif 

retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan 

pedagang dalam membayar retribusi, maka kemauan membayar pedagang akan 

rendah sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar akan menurun. 

2.1.7.3 Hubungan antara Kualitas Tingkat Pelayanan dengan Penerimaan 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Mc Queen menerangkan suatu tanggapan untuk memperjelas kenyataan 

bahwa masyarakat bersedia membayar retribusi jika tingkat layanan dirawat dan 

ditingkatkan, setiap pembayaran retribusi menerima kontrapretasi langsung 

berupa jasa-jasa yang telah disediakan.  

 Kualitas pelayanan merupakan suatu strategi yang sangat penting bagi 

keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi baik itu bersifat bisnis 

maupun pelayanan publik. Pengguna layanan akan bersedia dan rela 

menggunakan layanan berulang-ulang dikarenakan adanya layanan yang baik. 

Kualitas layanan adalah elemen yang penting yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan dampak niat perilaku (WG Kim et al., 2009;. Kitapci O. Et al. 
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2014; Liu dan Jang, 2009). Dengan demikian jika pengaruh kualitas layanan 

dirasa tinggi maka kepuasan yang dirasa konsumen juga semakin tinggi sesuai 

yang dikatakan Umar (2003) bahwa kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila 

proses penyampaian jasa atau produk sesuai dengan apa yang dipresepsikan 

konsumen. 

 Ukuran dalam hal kualitas pelayanan bukan hanya ditentukan oleh pihak 

yang memberikan atau melayani jasa tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak 

yang diberikan pelayanan, karena merekalah yang merasakan atau yang 

menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 

harapan-harapan mereka atas pelayanan yang diterima dan diperoleh. Dalam 

memberikan pelayanan  mungkin pihak yang memberi pelayanan sudah merasa 

memberikan pelayanan yang baik, namun dari pihak yang dilayani adakalanya 

merasa belum mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan sesuai harapan. 

Sehingga terciptanya keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara pemberi 

pelayanan dengan yang menjadi harapan penerima pelayanan. 

Sejalan dengan pendapat dari Boediono (2003:113) bahwa, kualitas 

pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dikatakan 

bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil 

kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah 

semakin mendekati bermutu. Perwujudan pelayanan yang berkualitas dan 

didambakan oleh konsumen atau penerima layanan adalah sebagai berikut: 1).  

Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang 

cepat dalam arti tanpa hambatan, 2). Memperoleh pelayanan yang wajar, 3). 

Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama tertib dan tidak pandang bulu, 4). Pelayanan yang jujur dan terus 

terang. 
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 Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat di atas, menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan suatu barang atau jasa dapat diukur dari bagaimana 

pelayanan tersebut dapat sesuai atau melebihi dengan apa yang diharapkan 

oleh pengguna layanan. Artinya, presepsi pengguna jasa dalam hal menilai 

kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

kemauan pengguna untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu layanan 

tersebut, termasuk kemauan untuk membayar. Selain berdampak pada kemauan 

membayar, kualitas  pelayanan juga dapat berdampak pada penerimaan suatu 

barang atau jasa. Dalam penelitian ini yaitu penerimaan retribusi pelayanan 

pasar, dimana persepsi pedagang terhadap kualitas tingkat pelayanan sangat 

menentukan penerimaan retribusi pelayanan pasar secara langsung dan tidak 

langsung melalui kemauan membayar. 

2.1.7.4 Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi 

dengan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

 Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi 

tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Fikriningrum, 

2012:14). Sedangkan pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan tentang 

retribusi merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang retribusi. 

 Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi daerah khususnya 

retribusi pelayanan pasar dapat dipelajari melalui Undang-Undang No 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota 

Malang No 3 Tahun 2015 tentang Jasa Umum. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Fikriningrum (2012:14-18) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat dilihat dari 

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 
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 Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi juga 

memuat tentang hak dan kewajiban sebagai subyek dan wajib retribusi. Apabila 

subyek retribusi yang dalam penelitian ini adalah pedagang telah megetahui dan 

memahami hak subyek retribusi dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang 

sudah disediakan Pemerintah Daerah. Maka seharusnya subyek retribusi juga 

harus memahami kewajibannya sebagai subyek retribusi seperti membayar 

retribusi tepat waktu. 

 Kemudian pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi retribusi yang 

telah disebutkan pada Undang-Undang No 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Pengetahuan tentang retribusi yang lain adalah mengenai 

tarif retribusi yang berlaku, maka diharapkan hal ini akan mendorong subyek 

retribusi untuk menghitug kewajiban retribusi sendiri secara benar. 

 Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak hanya dapat 

diketahui melalui peraturan tentang retribusi saja, namun dapat juga diketahui 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bidang Pengelolaan 

Pasar. Pedagang seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 

retribusi pelayanan pasar, karena untuk memenuhi kewajibannya pembayar 

retribusi harus mengetahui terlebih dahulu tentang retribusi. Adanya pemahaman 

tentang retribusi pelayanan pasar akan mendorong kemauan pedagang untuk 

membayar retribusi pelayanan pasar, sehingga akan meningkatkan penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi sebagai rujukan tentang ruang lingkup yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Dengan penelusuran tersebut dapat dipastikan bahwa penelitian ini dapat diteliti dalam ruangan dan konteks ini, sehingga 

diharapkan penelitian yang dilakukan tidak tumpang tindih dan mengulang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dipakai rujukan 

disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini: 

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti/Tahun/Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Pendekatan/Jenis 

Penelitian 
Variabel dan Indikator Hasil 

1 Ellyta Z Saragih, 2009, 

Retribusi Pasar Gayamsari, 

Karangayu dan Rejomulyo 

Kota Semarang 

-Mengetahui potensi retribusi 

pasar Gayamsari, Karangayu 

dan Rejomulyo. 

-Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi penerimaan 

retribusi pasar Gayamsari, 

Karangayu dan Rejomulyo. 

Jenis penelitian ini 

yaitu kuantitatif degan 

menggunakan metode 

analis deskriptif 

Potensi retribusi 

pasar, penerimaan 

retribusi pasar sebagai 

variabel dependen 

yang diteliti, 

sedangkan variabel 

tarif retribusi, jumlah 

los/kios,jumlah 

fasilitas yang baik, 

kemauan pedagang 

membayar retribusi 

dan terpeliharanya 

kebersihan adalah 

variabel independen 

dalam penelitian ini. 

- Penerimaan retribusi 

pasar pada ketiga pasar 

masih rendah sehingga 

potensi retribusi ketiga 

pasar belum terealisasi 

secara penuh. 

- Kemauan pedagang 

membayar retribusi sesuai 

dengan tarif yang berlaku 

masih rendah. 

- Jumlah fasilitas yang baik 

pada ketiga pasar masih 

kurang. 
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Lanjutan Tabel 2.2 

NO Peneliti/Tahun/Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Pendekatan/Jenis 

Penelitian 
Variabel dan Indikator Hasil 

2 Pinkan Feiby Tambuwun,  

Analisis Retribusi Pasar di 

Kota Manado Tahun 

2004-2013. 

Menganalisis penerimaan 

retribusi pasar di Kota Manado 

pada tahun 2004-2013 

Jenis penelitian ini 

adalah kuantitatif 

dengan metode 

analisis regresi 

berganda 

menggunakan 

program SPSS. 

Y= Retribusi Pasar 

X1= Swalayan 

X2= Pedagang 

- Pedagang pasar 

berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan 

Retribusi Pasar di Kota 

Manado. 

- Swalayan berpengaruh 

positif terhadap penerimaan 

Retribusi Pasar di Kota 

Manado. 

3 I Nengah Jaya (2014), 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penerimaan 

Retribusi Sampah di 

Kabupaten Badung 

Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi sampah 

di Kabupaten Badung. 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan 

teknik analisis jalur. 

Y1= Kemauan Memba 

yar 

Y2= Penerimaan 

Retribusi Sampah 

X1= Kualitas Tingkat 

Pelaya nan 

X2= Kemampuan 

Memba yar 

X3= Tarif Retribusi 

 

- Kualitas tingkat pelayanan, 

kemampuan membayar 

dan tarif retribusi sampah 

secara simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

sampah dan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

penerimaan retribusi 

sampah. 

- Kualitas tingkat pelayanan, 

kemampuan membayar 

dan tarif retribusi 

berpengaruh langsung 

terhadap penerimaan  
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Lanjutan Tabel 2.2 

NO Peneliti/Tahun/Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Pendekatan/Jenis 

Penelitian 
Variabel dan Indikator Hasil 

     retribusi sampah dan 

berpengaruh tidak 

langsung melalui kemauan 

membayar sampah 

4 Firdha Chumayro (2017), 

Pengaruh Persepsi atas 

Kenaikan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) 

dan Pengetahuan 

Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Mengetahui pengaruh persepsi 

atas kenaikan PTKP dan 

pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

Jenis penelitian ini 

kuantitatif dengan 

metode regresi linear 

berganda. 

Y= Kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

X1= Persepsi atas 

kenaikan PTKP 

X2= Pengetahuan 

perpajakan 

- Persepsi atas kenaikan 

PTKP dan pengetahuan 

perpajakan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

5 Tilawatil Ciseta Yoda 

(2014), Analisis Faktor-

Faktor Penyebab 

Rendahnya Penerimaan 

Retribusi Pasar di Kota 

Padang 

Untuk mengeta hui faktor-

faktor yang mempe ngaruhi 

rendah nya penerimaan 

retribusi pasar di Kota Padang. 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 

analisis faktor 

menggunakan SPSS. 

Y= Rendahnya 

Penerimaan Retribusi 

Pasar 

X1= SDM 

X2= Pengelolaan 

X3= Regulasi 

X4= Pengawasan 

X5= Kesadaran Wajib 

Retribusi 

X6= Sarana dan 

Prasarana 

- SDM, pengelolaan dan 

regulasi berpengaruh 

pengaruh positif terhadap 

rendahnya penerimaan 

retribusi pasar di Kota 

Padang. 

- Pengawasan, kesadaran 

wajib retribusi dan sarana 

prasarana tidak 

berpengaruh positif 

terhadap rendahnya 

penerimaan retribusi pasar 

di Kota Padang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Lanjutan Tabel 2.2 

NO Peneliti/Tahun/Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Pendekatan/Jenis 

Penelitian 
Variabel dan Indikator Hasil 

6 Dewi Prastiwi (2014), 

Analisis Penurunan Kinerja 

Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar di wilayah 

Kabupaten Madiun 

Mengetahui penyebab 

terjadinya penurunan kinerja 

penerimaan retribusi 

pelayanan pasar daerah di 

wilayah Kabupaten Madiun. 

Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif 

kualitatif. 

Variabel dependen 

yang diteliti yaitu 

penurunan kinerja 

penerimaan retribusi 

pelayanan pasar, 

sedangkan variabel 

independennya yaitu 

jumlah pedagang, 

jumlah los/kios, tarif 

retribusi dan keadaan 

fasilitas pasar 

- Penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terus 

mengalami penurunan 

yang disebabkan sepinya 

pasar oleh pembeli, 

sehingga pedagang tidak 

mau membayar retribusi. 

- Jumlah los/kios juga 

banyak yang tidak 

ditempati karena banyak 

pedagang yang berhenti 

berjualan. 

- Penerimaan retribusi yang 

terus menerus mengalami 

penurunan menyebabkan 

kondisi fasilitas pasar juga 

banyak yang tidak baik. 

7 Cindy Yosari (2017), 

Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penerimaan 

Pajak Penghasilan pada 

KPP Madya Kota Malang 

Mengetahui pengaruh 

kepatuhan wajib pajak, 

sosialisasi pajak, pemeriksaan 

pajak, pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak 

terhadap penerimaan pajak 

penghasilan pada KPP Madya 

Kota Malang. 

Jenis penelitian ini 

adalah kuantitatif 

dengan metode 

analisis regresi linear 

berganda. 

Y= Penerimaan pajak 

penghasilan 

X1= Kepatuhan wajib 

pajak 

X2= Sosialisasi pajak 

 

- Kepatuhan wajib pajak, 

sosialisasi pajak dan 

pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

penghasilan. 
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Lanjutan Tabel 2.2 

NO Peneliti/Tahun/Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Pendekatan/Jenis 

Penelitian 
Variabel dan Indikator Hasil 

    X3= Pemeriksaan 

pajak 

X4= Pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

pajak 

Pengetahuan dan 

pemahaman tentang pajak 

tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. 

8 Pancawati Hardiningsih, 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemauan 

Membayar Pajak. 

Mengetahui pengaruh 

kesadaran membayar pajak, 

kualitas tingkat pelayanan, dan 

pengetahuan dan pemahaman 

tentang pajak terhadap 

kemauan membayar pajak. 

Jenis penelitian ini 

yaitu kuantitatif 

dengan metode 

analisis regresi linear 

berganda. 

Y= Kemauan 

membayar pajak 

X1= Kesadaran 

membayar pajak 

X2= Kualitas tingkat 

pelayanan 

X3= Pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

pajak 

- Kesadaran membayar 

pajak dan kualitas tingkat 

pelayanan berpengaruh 

pada kemauan membayar 

pajak. 

- Pengetahuan dan 

pemahaman tentang pajak 

tidak berpengaruh 

terhadap kemauan 

membayar pajak. 

Sumber: Data pribadi diolah, 2018 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2018 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, pembangunan daerah adalah bagian 

integral dari pembangunan nasional dimana pembangunan daerah turut 

menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional. Dalam rangka 

meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah melakukan kebijakan 

yaitu, setiap daerah diberi wewenang untuk mencari sumber-sumber penerimaan 

Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Kelas I Kota 

Malang (Y2) 

Otonomi Daerah 

PAD 

Retribusi Pelayanan Pasar 

Kota Malang 

 

Tarif 

Retribusi 

(X1) 

 

Kualitas 

Tingkat 

Pelayanan 

 (X2) 

Pengetahuan 

dan 

Pemahaman 

tentang 

Retribusi 

 (X3) 

 

Kemauan 

Membayar 

(Y1) 

  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penerimaan Retribusi Pelayana Pasar  
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lain selain bantuan dari Pemerintah Pusat. Pemberian kewenangan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini diebut dengan otonomi daerah. 

Dengan berlangsungnya otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan 

mampu menggali sumber penerimaan bagi daerahnya melalui potensi yang 

dimilki daerah tersebut. Sumber penerimaan daerah yang menjadi unggulan bagi 

Pemerintah Daerah adalah penerimaan dari sektor pajak. Kemudian sumber 

penerimaan kedua adalah retribusi daerah. Pada banyak kabupaten/kota 

penerimaan dari retribusi pelayanan pasar selalu memilki kontribusi yang cukup 

besar dalam menyumbang PAD. Tidak terkecuali pada Kota Malang, dengan 

jumlah pasar yang banyak yaitu 29 pasar, 13 diantaranya adalah pasar kelas I 

yang menyumbang penrimaan retribusi paling besar. Hal ini dikarenakan jumlah 

pedagang yang lebih banyak dibandingkan dengan kelas pasar yang lain. 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar memang memiliki kontribusi bagi 

penerimaan daerah, namun pada Kota Malang penerimaan retribusi pelayanan 

pasar dari tahun 2010 sampai 2016 berfluktuasi, bahkan pertumbuhan 

penerimaannya jugaselalu berfluktuasi. Sehingga sangat perlu melakukan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar 

dari persepsi pedagang sebagai subyek retribusi. Dengan mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh dan besarnya pengaruh tersebut, maka Pemerintah 

Daerah Kota Malang dapat mengambil kebijkan yang tepat dalam upaya 

optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang khususnya 

pasar kelas I yang menyumbang retribusi paling besar.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Kerangka hipotesis dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar kelas I jika ditinjau dari 

persepsi pedagang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 
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H2 H4 

H5 

H8 

H9 

H10 

variabel yaitu 3 variabel eksogen, satu variabel endogen dan satu variabel 

intervening yaitu menjadi variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen yang 

digunakan adalah, tarif retribusi (X1), kualitas tingkat pelayanan (X2), dan 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi (X3). Kemudian variabel 

endogen yang digunakan yaitu, penerimaan retribusi pelayanan pasar (Y2). 

Sedangkan variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kemauan membayar retrbusi pelayanan pasar (Y1). Dalam kerangka konseptual 

ini akan menunjukkan pengaruh antara variabel eksogen dengan variabel 

endogen melalui variabel intervening. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 2.2 di bawah ini: 

Gambar 2.2: Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018 

 Berdasarkan gambar 2.2 di atas, maka hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah sebagai berikut:  

Tarif Retribusi Pelayanan 
Pasar (X1) 

Kualitas Tingkat 
Pelayanan (X2) 

Pegetahuan dan Pemahaman 
tentang Retribusi (X3) 

Penerimaan 
Retribusi 

Pelayanan 
Pasar  

Y2 

Kemauan 
Membayar 
Retribusi  

Y1 

℮1 

℮2 

Pengaruh Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung 
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Hipotesis  1  (H1): Tarif retribusi berpengaruh terhadap kemauan membayar 

retribusi. 

Hipotesis  2  (H2):    Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh terhadap kemauan 

membayar retribusi. 

Hipotesis  3  (H3):   Pengetahuan tentang retribusi pasar berpengaruh terhadap 

kemauan membayar retribusi. 

Hipotesis  4  (H4): Kemauan membayar berpengaruh terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. 

Hipotesis  5  (H5): Tarif retribusi pelayanan pasar berpengaruh terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Hipotesis  6  (H6): Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Hipotesis  7  (H7): Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar. 

Hipotesis  8  (H8): Tarif retribusi pelayanan pasar berpengaruh terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan 

membayar retribusi. 

Hipotesis  9  (H9): Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan 

membayar retribusi. 

Hipotesis 10 (H10): Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar melalui kemauan membayar retribusi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang jenis pendekatan 

penelitian, tahap-tahap pelaksanaan penelitian, pengukuran variabel penelitian 

dan model analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasi 

hasil untuk menghasilkan kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2014). Menurut 

Azwar (2013), penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data numerikal 

atau angka yang diolah dengan metode statistika dalam rangka pengujian 

hipotesis. 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh tarif 

retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar 

melalui kemauan membayar retribusi, maka penelitian ini merupakan sebuah 

penelitian survey dimana informasi diperoleh dari responden menggunakan 

kuesioner pendampingan. 

3.2 Tempat Penelitian dan Unit Analisis 

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini diperlukan pertimbangan dalam 

penentuan lokasi penelitian seperti keterbatasan geografi, waktu, biaya, serta 
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tenaga. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 

(purposive) yang dilaksanakan di pasar kelas I di Kota Malang. Tepatnya pada 

Pasar Besar, Pasar Madyopuro, Pasar Blimbing, Pasar Induk Gadang dan Pasar 

Dinoyo. 

Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian pada pasar kelas I 

di Kota Malang ini yang pertama adalah Kota Malang memiliki potensi yang 

cukup besar dalam perdagangan, hal ini didukung dengan data BPS bahwa 

sektor perdagangan penyumbang PDRB terbesar. Kedua berdasarkan hasil 

listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 Kota Malang memiliki keunggulan di bidang 

perdagangan. Ketiga yaitu jumlah pasar tradisional cukup banyak yaitu 29 pasar 

tradisional dan 13 pasar diantaranya adalah pasar kelas I yang menyumbang 

retribusi pelayanan pasar terbesar dibandingkan kelas lainnya. Sedangkan 5 

pasar kelas I yang dijadikan tempat penelitian terpilih karena karakteristik pasar 

kelas I adalah penyumbang retribusi terbesar dan memiliki jumlah pedagang 

yang banyak, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka terpilihlah 5 

pasar yakni Pasar Besar, Madyopuro, Blimbing, Induk Gadang dan Dinoyo yang 

merupakan pasar dengan jumlah pedagang dan penyumbang retribusi terbesar 

pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang. 

Sedangkan unit analisis menurut Suprayogo dan Tobroni (2001:48), 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit 

analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan 

waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Dalam penelitian ini unit 

analisis yang diteliti adalah pedagang di lima pasar yang terpilih dalam 

penelitian. Pertimbangan secara khusus atau spesifik yang menjadi dasar 

penentuan unit analisis yakni pedagang merupakan wajib retribusi yang secara 

langsung berpengaruh pada tinggi rendahnya penerimaan retribusi pelayanan 

pasar. Terlebih lagi tunggakan retribusi pedagang jenis RTB pada tahun 2016 
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mencapai 3,8 M. Namun fokus penelitian ini pada retribusi harian dan bulanan 

yang penarikannya dilakukan bersifat lebih rutin dibandingkan RBT yang 

penarikannya per tahun. Oleh karena itu, dengan fenomena seperti halnya 

tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner pendampingan pada 

bulan April 2018 sampai dengan Mei 2018. Setelah data diperoleh kemudian 

data diukur sesuai dengan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan dalam 

penelitian ini. 

3.3 Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian  

Populasi adalah ukuran kelompok besar yang menjadi perhatian dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang berjualan di pasar 

kelas I dengan memanfaatkan fasilitas kios/los yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah Kota Malang. Jumlah keseluruhan pedagang pada pasar kelas I di Kota 

Malang sebanyak 11.527 orang yang tersebar di 13 pasar.  

Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampel adalah tidak dipilih secara acak (non probability sampling), yakni teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Cara 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental 

sampling yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu pada saat sedang penelitian dan sesuai dengan 

karakteristik yang ditetapkan maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai 
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responden. Karakteristik yang ditetapkan pada penelitian ini yakni pedagang 

pasar kelas I yang berjualan dengan memanfaatkan kios/los yang disediakan 

pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini pedagang yang berjualan di Pasar 

Dinoyo tidak dapat menjadi sampel penelitian dikarenakan Pasar Dinyo sudah 

tidak dikelola oleh Dinas Perdagangan lagi. Dalam menentukan besarnya 

sampel, menggunakan rumus Slovin yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

Dengan mempertimbangkan waktu, biaya serta kemampuan fisik, maka 

nilai e yang digunakan sebesar 10% sehingga perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

    
      

                    
       

  

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 100 pedagang. Sehingga distribusi sampel pada masing-

masing pasar yakni 25 responden untuk setiap pasar.  

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli (tanpa 

perantara) dan data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian 
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sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer yang ada dalam penelitian ini 

merupakan hasil penyebaran kuisioner pada sampel yang telah ditentukan 

(Pedagang kelas I Kota Malang) berupa data mentah dengan skala Likert untuk 

mengetahui respon dari responden yang ada mengenai analisis variabel tarif 

retribusi pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar melalui kemauan membayar retribusi. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya seperti bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan oleh pemerintah 

Kota Malang dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Malang, website Pemerintah Kota Malang, Direktorat Jenderal  

Perimbangan Keuangan (DJPK). 

1.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Kuisioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun 

untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini kuisoner diberikan kepada pedagang dengan 

pendampingan untuk mengetahui penerimaan retribusi pelayanan pasar 

yang dilihat dari variabel-variabel yang diduga mempengaruhinya. 
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Adapaun variabel tersebut adalah tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas 

tingkat pelayanan, pengetahuan tentang retribusi, dan kemauan 

membayar retribusi pelayanan pasar.  

b. Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber 

tertentu seperti bahan bacaan, buku, jurnal, skripsi, thesis dan lain 

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data 

laporan tahunan pemerintah Kota Malang, Badan Pusat Statistik Kota 

Malang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meliputi 

data realisasi APBD Kota Malang, jumlah pasar dan jumlah pedagang 

Kota Malang, selanjutnya dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian. 

c. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang tidak terstruktur 

dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Teknik wawancara bersifat 

fleksibel atau peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Namun pertanyaan yang diajukan 

tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Hal ini 

dilakukan agar peneliti mendapatakan informasi yang akurat langsung 

dari responden dan informan pendukung tentang penerimaan retribusi 

pelayanan pasar.  

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah skala likert yang 

digunakan untuk mengukur motivasi, sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena sosial yang telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang kemudian digunakan sebagai 

variabel penelitian (Sugiyono, 2014). Model skala likert yang digunakan dalam 
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penelitian ini berdasarkan pernyataan positif dan menggunakan skala 4 point, 

penjabarannya berdasarkan angka urutan sebagai berikut : 

Tabel 3.1: Skor Kuesioner 

No Sikap Responden Skor 

1 Sangat Setuju  5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Tidak Sangat Setuju 1 

Sumber : Sugiyono, 2014 

Setelah skor diperoleh kemudian mengubah data ordinal menjadi data 

interval menggunakan metode suksesif interval atau Method Of Succesive 

Interval (MSI). Data responden secara individu didistribusikan berdasarkan 

kritera tertentu, sehingga dapat didistribusikan jawabannya. 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti 

dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel 

eksogen adalah variabel dalam suatu model jalur yang tidak ada penyebab-

penyebab eksplisitnya atau nama lain dari variabel independen jika dalam 

analisis regresi linear berganda (Sarwono, 2012). Variabel eksogen dalam 

penelitian ini adalah tarif retribusi pasar (X1), kualitas tingkat pelayanan (X2), 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi (X3). Variabel endogen adalah 
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variabel yang nilainya dipengaruhi variabel lain dalam model, termasuk variabel 

intervening (perantara) (Sarwono, 2012). Variabel endogen dalam penelitian ini 

yaitu variabel kemauan membayar retribusi pelayanan pasar (Y1) dan 

penerimaan retribusi pelayanan pasar (Y2). Adapun definisi operasional yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2: Variabel Penelitian dan Indikatornya 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

Sumber 

Tarif 
Retribusi 
Pelayanan 
Pasar 

Persepsi pedagang 
tentang kesesuaian 
tarif retribusi 
pelayananan pasar 
yang selama ini 
dikenakan (Jaya, 
2014) 

 Kesesuaian 
tarif retribusi 
harian dengan 
jenis dagangan 

 Kesesuaian 
tarif retribusi 
harian dengan 
tempat 
berjualan 

 Kesesuaian 
tarif retribusi 
harian sesuai 
dengan 
kemampuan 
pedagang 

 Kesesuaian 
tarif retribusi 
sampah 
dengan volume 
sampah 

 Keadilan tarif 
yang berlaku 

Likert 
Jaya, 
2014 

Kualitas 
Tingkat 
Pelayanan  

Persepsi pedagang 
tentang tinggi 
rendahnya kualitas 
dan kuantitas 
pelayanan pasar 
yang dilakukan oleh 
Dinas Pasar (Jaya, 
2014) 

 Kualitas kondisi 
jalan 

 Sikap juru 
pungut 

 Kebersihan 
pasar 

 Penataan 
kios/los 

 Keberadaan 
MCK 

 Kondisi tempat 
parkir 

 Dokumen bukti 
pembayaran 
retribusi 

 Revitalisasi 
pasar 

 Pengendalian  

Likert 
Jaya, 
2014 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

Sumber 

  PKL   

Pengetahuan 
dan 
pemahaman 
tentang 
Retribusi  

Pengetahuan dan 
pemahaman 
pedagang 
terhadap 
peraturan tentang 
retribusi (Jaya, 
2014) 

 Pemahaman 
definisi retribusi 

 Pemahaman 
kwajiban dan 
hak pedagang 

 Pemahaman 
tentang sanksi  

 Sosialisasi 
Dinas 
Perdagangan 

 Pemahaman 
tentang 
pentingnya 
karcis retribusi 

Likert 
Jaya, 
2014 

Kemauan 
Membayar 
Retribusi 
Pelayanan 
Pasar  

Persepsi pedagang 
tentang seberapa 
besar kemauan 
pedagang untuk 
membayar 
pelayanan pasar 
(Jaya, 2014)  

 Kesadaran 
pedagang untuk 
membayar  

 Kepatuhan 
dalam 
membayar 

 Kepercayaan 
pada juru 
pungut retribusi 

 Penggunaan 
obyek retribusi 

Likert 
Jaya, 
2014 

Peneriman 
Retribusi 
Pelayanan 
Pasar 

Penerimaan 
retribusi pelayanan 
pasar adalah 
persepsi pedagang 
tentang besar 
kecilnya jumlah 
hasil pungutan 
retribusi pasar yang 
diterima oleh Dinas 
Pasar dari 
pedagang yang 
telah menerima 
pelayanan (Jaya, 
2014) 

 Jumlah retribusi 
pelayanan 
pasar 

 Jumlah obyek 
yang terlayani 

 Kondisi 
penerimaan 
retribusi saat ini 

Likert 
Jaya, 
2014 

Sumber : Diolah Penulis, 2018 

3.7 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi dan kuisioner dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
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menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak 

statistik yaitu SPSS 24.0. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan di antara variabel (Sani dan Maharani, 2013:74). 

Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel tergantung 

(endegon). Menurut Sani dan Maharani bahwa koefisien jalur (path) adalah 

koefisien regresi yang distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari 

basis data yang telah diset dalam angka baku (Z-score), dengan ketetuan uji F 

pada Alpha = 0,05 atau p 0,05 sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan 

untuk uji T taraf signifikansi Alpha = 0.05 atau p 0,05 yang dimunculkan kode 

(sig. T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak 

langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.7.1 Metode Analisis Data 

Data primer atau jawaban responden melalui kuesioner yang terkumpul, 

selanjutnya ditindaklanjuti melalui langkah-langkah sebagai berikut (Suryanto, 

1988): 

1. Editing, yakni meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang 

diperoleh dari responden yang didapatkan melalui daftar pertanyaan atau 

kuesioner. Apabila terdapat jawaban yang tidak memenuhi kriteria penelitian, 

maka tidak dipergunakan atau disertakan dalam analisis data. 

2.  Coding, yakni kegiatan dengan pemberian tanda atau simbol dalam setiap 

data yang telah diedit.  
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3. Tabulating, yakni langkah pengelompokkan data yang sejenis untuk 

mempermudah dalam menganalisis data. Dalam hal ini dapat merujuk 

pengelompokkan berdasarkan karakteristik responden, misalnya diawali dari 

jenis kelamin. 

4. Scoring, yakni mengkonversi jawaban reponden dalam bentuk angka-angka 

berdasarkan pemeringkatan skala Likert. Hasil pemberian nilai atau bobot 

berupa angka tersebut selanjutnya diproses melalui program SPSS for 

windows versi 24 guna memperoleh data kuantitatif untuk mendukung hasil 

analisis data statistik berupa: 1) hasil uji instrumen penelitian; 2) hasil analisis 

statistik deskriptif; 3) hasil analisis statistik inferensial, dan; 4) hasil uji statistik 

parametrik.   

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, instrumen yang digunakan harus dapat 

dipertanggungjwabkan karena hal tersebut akan menunjukkan tingkat kualitas 

penelitian tersebut. Maka dari itu diperlukan uji instrumen penelitian yang terdiri 

dari uji validitas dan uji reabilitas, berikut penjabarannya : 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Menurut Dempsey dan Dempsey (2002:79), validitas mengacu pada 

kemampuan instrument pengumpulan data untuk mengukur apa yang harus 

diukur, untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang sedang diukur. 

Fungsi dari uji validitas disini untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel 

tersebut untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang diukur.  

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada setiap item dengan skor 

total dari keseluruhan item. Pengukuran validitas pada instrumen ini dilakukan 
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dengan korelasi product moment antara skor butir dengan skor skalanya. 

Koefisien korelasi dapat dianggap memuaskan jika melebihi 0,30. 

Untuk menghitung korelasi digunakan Pearson Product Moment, dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

X  = Skor Item 

Y   = Skor Total 

XY = Skor Pernyataan 

N    = Jumlah Responden 

r      = Koefisien Korelasi 

Kriteria pengujian validitas adalah Jika probabilitas < 0,05 atau nilai rhitung 

> rtabel (koefisien korelasi sama dengan 0,5 atau lebih)  maka butir pertanyaan  

adalah valid atau sahih, dan sebaliknya jika probabilitas > 0,05 atau nilai rhitung < 

rtabel  (koefisien korelasi lebih kecil dari 0,5)  maka butir pertanyaan tidak valid. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Masri Singarimbun (2006) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Makin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat pengukuran. 

Sebaliknya makin besar kesalahan pengukuran, maka semakin tidak reliabel alat 

pengukuran tersebut. 
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Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula Alpha Cornbach ( r ), yakni 

Spearman Brown dengan taraf nyata 5% yang rumusnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                 

 

Keterangan : 

α = Koefisien Alpha Corn bach  

r = rata-rata korelasi diantara butir pertanyaan 

k = jumlah butir pertanyaan dalam skala 

Dengan kriteria bilamana koefisien reliabilitasnya menunjukkan nilai alpha 

lebih besar dari 0.6 maka dinyatakan realibel, apabila koefisien r = 0,70 sampai 

dengan 0,80, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut kehandalannya bagus, 

dan  r  0,81 dinyatakan bagus sekali (Azwar, 2011). 

3.7.3. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berguna untuk mengembangkan atau menggambarkan 

profil data penelitian dan mengindentifikasi variabel-variabel pada setiap 

hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala. Azwar (2011) menjelaskan bahwa metode skala adalah metode 

pengumpulan data yang mengungkap konstrak dan konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek individu. Stimulus berupa pertanyaan dan pernyataan 
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yang tidak langsung mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Skala 

Likert yang terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable yang dimodifikasi 

dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu N yang berarti netral. Modifikasi 

skala likert menurut Sutrisno Hadi (1991) berdasarkan beberapa pedoman antara 

lain:  

a.  Jawaban yang di tengah bisa netral, setuju, tidak, atau ragu-ragu. Jawaban 

yang bermakna ganda (multi interpretable) tersebut tidak diharapkan.  

b. Jawaban dengan menimbulkan kecenderungan untuk menjawab di tengah 

(central tendency effect) terutama bagi subjek yang ragu-ragu akan 

jawabannya.  

c. Untuk melihat kecenderungan jawaban responden, karena adanya jawaban di 

tengah akan menghilangkan banyak data penelitian dan mengurangi 

banyaknya informasi yang bisa di peroleh.  

Statistik deskriptif menggunakan “Analisis Distribusi Frekuensi” yang 

menggambarkan frekuensi dan jumlah data,  rata-rata (mean), skor maksimum 

dan minimum, serta standar deviasi (Suryanto, 1988): 

1. Rata-rata hitung (Mean), digunakan untuk mengetahui rata-rata persepsi 

responden, dengan rumus sebagai berikut: 

 

X = 
n

Xi
 

Keterangan: 

X  = mean  
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 Xi  = jumlah tiap data 

n  = jumlah data 

2.  Skor maksimum dan minimum 

Menurut Arikunto (2010) untuk menetapkan peringkat dalam setiap 

variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan 

skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden akan 

didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya akan 

dikategorikan pada rentang skor berikut ini: 

Skor minimum = 1, dan Skor maksimum = 5 

 

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Kategori Skala 

Skala Kategori 

1.00 - 1.80 Sangat Rendah 

1.81- 2.60 Rendah 

2.61- 3.40 Sedang 

3.41- 4.20 Tinggi 

4.21- 5.00 Sangat Tinggi 

   Sumber: Arikunto (2010) 

2. Standard Deviation, digunakan untuk mengetahui penyimpangan tiap 

data terhadap rata-rata dari tiap variabel yang digunakan untuk 

memberikan gambaran terhadap variasi nilai-nilai data penelitian. 

3.7.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2012), uji asumsi klasik digunakan agar model regresi 

tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) maka 

diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Setidaknya ada empat uji yang perlu 
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dilakukan sebagai uji persyaratan untu analisis regresi berganda yang sering 

digunakan, antara lain:  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa 

data akan mengikuti bentuk distribusi normal. 

Pengujian normalitas data menggunakan Uji Normal Probability Plot 

(Normal P-P Plot) yang diperkuat dengan Uji Kolmogrov Smirnov. Pada Normal 

P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 

2007). 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi 

hubungan yang sempurna atau hamper sempurna antara variabel bebas 

dalam model regresi (Gujarati, 2012). Uji multikolinieritas ini dilakukan karena 

pada analisis regresi berganda terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa 
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variabel independen harus terbebas dari gejala mutikolinieritas atau tidak 

terjadi hubungan antar variabel independen.  

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variansi sama maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut hterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

menunjukkan variansi homokedastisitas. Untuk mendeteksi terjadinya 

heterokedastisitasdigunakan dengan uji Park, uji Glejser, uji Goldfeld-Quandt, 

Uji Breusch-Pagon-Godfrey, dan uji yang umum digunakan yaitu uji White. 

3.7.6 Analisis Jalur Path 

Teknik analisis jalur (path analysis) adalah salah satu teknik analisis 

statistik yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Analisis jalur (path 

analysis) biasanya menggunakan istilah pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung, dikarenakan ada variabel perantara / interverning / variabel mediasi. 

Analisis jalur adalah bentuk terapan dari analisis multi-regresi. Disini digunakan 

diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji hipotesis 

yang kompleks. Meskipun model regresi dan path analysis sama-sama 

merupakan bentuk analisis regresi, tetapi penggunaan kedua model tersebut 

berbeda. 

Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (Path Analysis) sebagai 

berikut: 

1)  Adanya linieritas (Linierity); hubungan antar variabel adalah bersifat 

linier. 

2)  Adanya aditivitas (Additivity); tidak ada efek-efek interaksi. 

3)  Adanya normalitas data. 
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4)  Data berskala interval; semua variabel yang diobservasi mempunyai 

data berskala interval (scaled values). 

5)  Adanya rekursivitas. Semua anak panah mempunyai satu arah, tidak 

boleh terjadi pemutaran kembali (looping). 

6)  Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model 

teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis 

tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel 

yang diteliti. 

Tahapan dalam melakukan analisis menggunakan analisis jalur menurut 

Ridwan dan Kuncoro (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Merancang Model dan Merumuskan Hipotesis  

Setelah melrumuskan hipotesis berdasarkan konsep dan teori 

terdahulu. Tahap selanjutnya membuat persamaan struktural lengkap 

dengan diagram jalur. Dalam penelitian ini, persamaan dipecah 

menjadi 2 sub-struktural yaitu sebagai berikut:  

Persamaan sub-struktural 1 

Y1 = α + β1PY1X1 + β2PY1X2 + β3PY1X3 + e1  

 

Persamaan sub-struktural 2 

Y2 = α + β1PY2X1 + β2PY2X2 + β3PY2Y1 + β4PY2X3 

+ e2 

Berdasarkan persamaan yang telah dirumuskan, tahap 

selanjutnya yaitu membuat diagram jalur. Untuk lebih jelasnya model 

digambarkan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 di bawah ini: 
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Gambar 3.1: Model Analisis Jalur Sub-struktural 1 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Model Analisis Jalur Sub-struktural 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2018 

2. Menghitung Koefisien Jalur Didasarkan pada Koefisien Regresi  

Pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang 

distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data 

yang telah di setting dalam angka baku atau Z-score (data yang telah 

di set dengan rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur 

yang distandarkan ini digunakan untuk menjelaskan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang diberlakukan 

sebagai variabel terikat.  

PY1X2 PY2Y1 

e1 
e2 

Tarif Retribusi 
Pelayanan 
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X1 
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Tarif Retribusi Pelayanan 
Pasar (X1) 
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Dalam analisis regresi menggunakan SPSS, koefisien path 

ditunjukkan dengan nilai Beta pada tabel Coefficient dalam kolom 

Standardized Coefficients. Jika dalam diagram jalur sederhana 

mengandung satu unsur hubungan antara variabel eksogen dengan 

variabel endogen, maka koefisien path adalah sama dengan 

koefisien korelasi r sederhana.  

3. Menghitung Koefisien Jalur Secara Simultan  

Langkah pertaman melihat besarnya R Square (R2) untuk melihat 

besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Selanjutnya menghitung koefisien determinan untuk melihat besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

determinan dapat dihitung sebagai berikut:  

KD = R2 X 100% 

Koefisien ini merupakan indikator penting dari keakuratan estimasi 

persamaan. Cooper dan Schindler (dalam Billy Indra Jaya, 2016) 

berpendapat bahwa tujuan koefisien determinasi adalah:  

1) Sebagai indeks kecocokan  

2) Menyatakan proporsi dari variasi total Y yang dapat diterangkan 

oleh variabel X  

3) Sebagai ukuran hubungan linier yang menyatakan seberapa 

baik garis regresi cocok dengan data.  

Jumlah nilai koefisien determinan adalah 100 persen. Sisa dari 

koefisien determinan menjelaskan seberapa besar variabel lain diluar 

model yang dapat mempengaruhi. Besarnya nilai pengaruh variabel 

lain diluar penelitian yang mempengaruhi dapat dihitung sebagai 

berikut: 
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     √      
  

Dalam uji keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini menggunakan kaidah 

pengujian signifikansi program SPSS. Kaidah ini melihat nilai 

probabilitas Sig. pada tabel ANOVA. 

1) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang memiliki arti tidak signifikan.  

2) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang memiliki arti signifikan.  

4. Menghitung Koefisien Jalur Secara Parsial  

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi 

hipotesis statistic, sebagai berikut:  

 

Uji t dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Selanjutnya dasar untuk mengambil keputusan signifikansi uji t 

analisis jalur dilakukan pengukuran thitung dengan ttabel 
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berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan. Hipotesis uji t adalah 

sebagai berikut:  

thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak) 

thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima) 

5. Pengujian Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel antara yang berfungsi 

meng-intervening hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Uji variabel intervening menggunakan metode 

Product of Coefficient dengan Uji Sobel yang dipopulerkan dan 

direkomendasikan oleh Baron and Kenny (1986). Jika z-value 

dalam harga mutlak > 1,96 atau tingkat signifikansi statistik z (p-

value) <0,05 berarti pengaruh tak langsung variabel independen 

terhadap variabel dependen melalui variabel intervening signifikan 

pada taraf signifikansi 0,05 (Preacher and Hayes, 2004). Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

sab = √                     

dan 

z = 
  

   
 

Keterangan:  

a : Koefisien pengaruh langsung variabel independen (X) 

terhadap variabel intervening (Y)  

b : Koefisien pengaruh langsung variabel intervening (Y) 

terhadap variabel dependen (Z)  

sa : Standar error koefisien a  

sb : Standar error koefisien b  

ab : Koefisien pengaruh tidak langsung yang diperoleh dari  
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perkalian antara pengaruh langsung a dan pengaruh 

langsung b 

6. Meringkas dan Menyimpulkan  

Langkah terakhir setelah melakukan regresi, pengujian 

simultan, dan pengujian parsial yaitu meringkas dan 

menyimpulkan hasil penelitian. Terakhir, menyimpulkan hasil 

penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran baik untuk 

peneliti selanjutnya maupun objek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil 

pengelolaan data, dan pembahasan dari hasil pengelolaan tersebut. Urutan 

pembahasan dimulai dari deskripsi hasil pengumpulan data, pengujian asumsi 

klasik, hipotesis data, analisis data yang berupa hasil analisis jalur (path analysis) 

yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara variabel eksogen yaitu 

tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, dan pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi dan variabel intervening yaitu kemauan membayar 

retribusi serta variabel endogen yaitu penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan 

termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota 

Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Selain itu, Kota 

Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata. 

Kota Malang disebut sebagai Kota Pendidikan dikarenakan tersedia 

bermacam fasilitas pendidikan, seperti sekolah, Perguruan Tinggi, lembaga 

pendidikan non formal dan sejumlah pondok pesantren sangat banyak di Kota 

Malang. Kota Malang sebagai Kota Industri, karena industri di kota ini sangat 

beragam mulai dari skala kecil hingga skala besar. Kota Pariwisata, karena Kota 

Malang memiliki potensi alam yang banyak mengundang para wisatawan lokal 

hingga mancanegara untuk berkunjung. Pemandagan alam yang elok serta hawa 

yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda 
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memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata dan perbelanjaan 

baik yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. 

Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang 

kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa , pekerja, dan pedagang. Sebagian besar 

olongan pedagang dan pekerja bersaal dari wilayah sekitar Kota Malang. 

Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak yang berasal dari 

luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara 

Timur, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. 

a. Kondisi Geografis 

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas 

permukaan air laut. Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 112,060 – 

112,070 Bujur Timur dan 7,060 – 8,020 Lintang Selatan, dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

Sebelah Utara :Kecamatan Singosari dan Kecamatan  Karangploso, 

Kabupaten Malang 

Sebelah Timur  :Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten 

Malang 

Sebelah Selatan :Kecamatan Tajinan dan Kecamatan pakisaji, Kabupaten 

Malang 

Sebelah Barat  :Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang 

b. Kondisi Iklim 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahu 2008 tercatat rata-rata suhu udara 

berkisar antara 22,70C – 25,10C. Sedangkan suhu maksimum mecapai 32,70C 

dan suhu minimum 18,40 C. Rata kelembaban udara berkisar 79 – 86 %. Dengan 

kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya 

daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, 

musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi 
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Karangploso curah hujan relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, 

Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif 

rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. 

c. Kondisi Geologi 

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain: 

1. Bagian Selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk 

industri, 

2. Bagian Utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian, 

3. Bagian Timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan yang kurang 

subur, 

4. Bagaian Barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah 

pendidikan. 

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, anatara lain: 

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,9330,267 Ha. 

2. Mediteran coklat dengan luas 1,225,160 Ha. 

3. Asosiasi latosol coklat kemerahan dan grey coklat dengan luas 1,942,160 

Ha. 

4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1,765,160 Ha. 

Struktur tanah di Kota Malang pada umumya relatif baik, akan tetapi yang 

perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang 

memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan 

Lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

d. Luas Wilayah Kota Malang 

Peta wilayah Kota Malang disajikan dalam gambar di bawah ini: 

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

Sumber : Jurnalmalang, 2013 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statitik Kota Malang, luas wilayah Kota 

Malang sebesar 110,06 km2  yang secara administrasi terbagi dalam 5 (Lima) 

Kecamatan seperti pada gambar 4.1 di atas yaitu Kecamatan Kedungkandang, 

Blimbing, Sukun, Klojen, dan Lowokwaru. Selain itu, berdasarkan PP Nomor 15 

Tahun 1987, Kota Malang mendapat penambahan 12 desa dari Kabupaten 

Malang. Desa-desa tersebut antara lain Desa Cemorokandang, Arjo Winangun, 

Kec. Kedungkandang 

Kec. Blimbing 

Kec. Klojen 

 Kec. Sukun 

Kec. Lowokwaru 

U 
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Tlogowaru, Tasikmadu, Tunggul Wulung, Tlogomas, Merjosari, Karang Besuki, 

Bandulan, Mulyorejo, dan Bakalan Krajen yang saat ini telah menjadi bagian dari 

pemekaran Kecamatan yang ada di Kota Malang. 

 Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima kecamatan memiliki 

perbedaan pada tingkat perekonomian. Wilayah yang memiliki kawasan strategis 

dan pertumbuhan ekonomi tinggi salah satunya berada di Kecamatan 

Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut terdapat tempat-tempat 

yang menjadi pusat aktivitas seperti Universitas, mall, pasar dan tempat rekreasi 

lainnya.  

e. Kondisi Demografis Kota Malang 

Kota Malang memiliki luas 110,06 Km2 dengan jumlah penduduk sampai 

tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-

laki dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk 

kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan tersebar di 5 (Lima) kecamatan seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kota Malang Per Kecamatan Tahun 2010 

Kecamatan 

 

Jumlah Penduduk Jumlah 

KK Lak-laki Perempuan Total 

Kedungkandang 86.849 87.628 174.477 43.666 

Sukun 90.217 91.296 181.513 45.660 

Klojen 50.451 55.456 105.907 28.213 

Blimbing 85.420 86.913 172.333 43.588 

Lowokwaru 91.616 94.397 186.013 59.304 

Kota Malang 404.553 415.690 820.243 220.431 

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Kota Malang 

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk di Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.477 jiwa, Kecamatan 
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Sukun sebanyak 181.513 jiwa, Kecamatan Klojen sebanyak 105.907 jiwa, 

Kecamatan Blimbing sebanyak 172.333 jiwa, dan Kecmatan Lowokwaru 

sebanyak 186.013 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 57 Kelurahan, 536 unit 

RW dan 4.011 unit RT. 

Mayoritas penduduk Kota Malang adalah pemeluk agama Islam, kemudian 

Kristen, Katolik, dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota 

Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan kotanya. 

Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial 

antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) 

serta Klenteng di Kota Lama. Kota Malang juga menjadi pusat pendidikan 

keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminar Alkitab yang sudah 

terkenal di seluruh Nusantara. 

Kota Malang terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan dimana banyak 

terdapat tempat-tempat pendidikan mulai dari  tingkat Pendidikan  Anak Usia Dini 

(PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga Univeritas ataupun 

Perguruan Tinggi (PT) baik negeri maupun swasta. Namun jika dilihat dari tingkat 

pendidikannya, hanya sedikit masyarakat Kota Malang yang bisa menyelesaikan 

pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi, meskipun di Kota Malang 

banyak terdapat Perguruan Tinggi. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat 

Kota Malang : 

Tabel 4.2: Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat 
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014 (dalam 
persen) 

Tahun Tidak Punya 

Ijazah 

SD 

Sederajat 

SMP 

Sederajat 

SMA 

Sederajat 

PT Jumlah 

2014 13,79 16,16 17,53 36,67 16,85 100,00 

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005-2014, BPS Kota Malang 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, mayoritas penduduk Kota Malang yang 

berusia 10 Tahun ke atas adalah tamatan SMA yaitu sebanyak 36,67%, 

kemudian SMP sebanyak 17,53%, Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 16,85%, SD 

sebanyak 16,16 % dan yang tidak punya ijazah sebanyak 13,79%. 

f. Kondisi Ekonomi Kota Malang 

Berdasarkan jenis pekerjaannya, masyarakat Kota Malang banyak yang 

menggeluti bidang perdagangan, jasa keuangan dan industri pengolahan. Letak 

Kota Malang yang strategis dan juga sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata 

dimana banyak pelajar ataupun wisatawan yang datang dari luar daerah 

menjadikan keuntungan tersendiri bagi warga Kota Malang untuk menggeluti 

profesi sebagai pedagang ataupun dalam bidang jasa. faktor-faktor tersebut bisa 

dijadikan sebagai sarana perluasan kerja guna mengurangi pengangguran di 

Kota Malang. Berikut adalah jumlah prosentase masyarakat Kota Malang 

berdasarkan profesinya : 

Tabel 4.3: Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan 

Usaha Utama Tahun 2015 

Lapangan Usaha Utama 
Jumlah Tenaga 

Kerja (Jiwa) 

Prosentase 

(%) 

Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 

Perikanan 
7.990 2,12 

Pertambangan dan Penggalian - - 

Industri Pengolahan 53.922 14,29 

Listrik, Gas, dan Air 1.082 0,29 

Kostruksi 27.375 7,25 

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan 

dan Hotel 
129.256 34,26 

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 21.744 5,76 

Keuangan, Asuransi, Usaha, Persewaan 

Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 
23.638 6,26 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan 112.322 29,77 

Jumlah 377.329 100,00 

Sumber : Survei angkatan kerja nasional 2015, BPS Kota Malang 
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 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2015 

terdapat 3 sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Pertama, sektor 

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan menyerap tenaga 

kerja sebanyak 129.256 jiwa dengan prosentase sebesar 34,26%, sedangkan 

sektor kedua yaitu jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebanyak 

112.322 jiwa dengan prosentase 29,77%, dan ketiga sektor industri pengolahan 

53.922 jiwa dengan prosentase sebesar 14,29%. Untuk sektor lain menyerap 

tenaga kerja tidak sampai 10%. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa 

kontribusi dari ketiga sektor utama tersebut pada Tahun 2017 seperti tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.4: Tiga Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar terhadap 
Perekonomian Kota Malang Tahun 2016 (Atas Dasar Harga 
Berlaku) 

Lapangan Usaha Kontribusi (%) 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda 

Motor 
29,55 

Industri Pengolahan 28,92 

Konstruksi 12,92 

Total 71,39 

Sumber : Kota Malang dalam Angka 2017, BPS Kota Malang 

 Pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor berkontribusi dalam perekonomian 

Kota Malang sebesar 29,55%, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 

28,92%, dan konstruksi sebesar 12,92%. Total kontribusi 3 sektor tersebut 

sebesar 71,39%, sehingga sektor lain hanya menyumbang sebesar 28,61%.  

 Salah satu pilar utama penopang ekonomi Kota Malang adalah sektor 

perdagangan. Oleh karenanya fasilitas berupa sarana dan prasarana sektor ini 

perlu mendapat perhatian yang serius. Jumlah pasar di Kota Malang pada Tahun 
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2015 tercatat sejumlah 28 pasar yang sebagian besar masih merupakan pasar 

kelas I. 

 Kecamatan Klojen unggul dalam jumlah pasar yang dimiliki dengan 50% 

jumlah pasar. Termasuk jumlah usaha dan pedagang nya yang 

mengukuhkannya sebagai pusat ekonomi di Kota Malang. Salah satu kegiatan 

lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah 

koperasi yang ada di Kota Malnag sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota 

koperasi adalah 94.665 orang. 

Tabel 4.5: Jumlah Pasar Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota Malang 

Tahun 2015 

Kecamatan 
Kelas 

I II III IV V 

Kedungkandang 1 2 3 - - 

Sukun 2 1 - - 1 

Klojen 6 4 1 3 - 

Blimbing 2 - - - - 

Lowokwaru 2 - - - - 

Jumlah 13 7 4 3 1 

 Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 

 Klasifikasi pasar di Kota Malang didasarkan atas letak pasar, nilai jual 

obyek pajak, jumlah pedagang, komoditas pedagang, dan potensi pedagang. 

berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah 

pasar terbanyak yaitu Kecamatan Klojen yaitu sebanyak 14 pasar, kedua 

Kecamatan Kedungkandang sebanyak 6 pasar, ketiga Kecamatan Sukun 

sebanyak 4 pasar, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru masing-

masing sebanyak 2 pasar. Sehingga total pasar yang ada di Kota Malang adalah 

28 pasar. 

 Kontribusi dari sektor utama dapat meningkatkan penerimaan daerah 

Kota Malang, dimana dalam menggali potensi daerahnya Kota Malang masih 
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mengandalkan sektor pajak dan retribusi. Namun sumber penerimaan yang 

sangat potensial yaitu retribusi daerah, karena penarikannya dapat dilakukan 

berulang-ulang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penyumbang 

penerimaan terbesar adalah dari sektor perdagangan sehingga retribusi 

pelayanan pasar menjadi salah satu sumber penerimaan retribusi yang sangat 

potensial. Dalam pengelolaan dan penarikannya retribusi pelayanan pasar 

dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Malang Bidang Pengelolaan Pasar 

Rakyat. 

4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Malang 

Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa dengan Peraturan 

Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya Dinas 

Perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dam pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang perdagangan. Adapun kedudukan Dinas 

Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perdagangan 

dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah.  

Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas di bidang perdagangan 

memiliki 3 bidang pelayanan yaitu Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan 

Konsumen, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pengelola Pasar Rakyat.  

Pada penelitian ini yang berhubungan dengan unit analisis peneliti adalah 

bidang Pengelola Pasar Rakyat yang ketuai Bapak Eko Sri Yuliadi, S.Sos.MM. 

Bidang Pengelola Pasar Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat; 
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b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

Pengelolaan Pasar Rakyat; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

teknis Pengelolaan Pasar Rakyat; 

d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

Pengelolaan Pasar Rakyat; 

e. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan pasar; 

f. Pelaksanaan pengawasan ketertiban dan kebersihan pasar; 

g. Pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data pedagang 

pasar; 

h. Pelaksanaan analisa rencana kebutuhan sarana prasarana pasar; 

i. Pelaksanaan analisa revitalisasi pasar; 

j. Pelaksanaan koordinasi pengangkutan sampah pasar ke TPA; 

k. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS pasar ke TPA; 

l. Pelaksanaan pegadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional 

pasar; 

m. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pasar; 

n. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat sangat dekat hubungannya dengan 

pedagang, karena yang melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar adalah 

pada bidang ini. Pembinaan yang dilakukan termasuk dalam hal kepatuhan 

pedagang dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar. Keberhasilan 

penagihan retribusi pelayanan pasar merupakan sebuah kinerja yang baik oleh 

Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan 

pasar paling banyak disumbang oleh Pasar Kelas I Kota Malang. Adapun hasil 

penerimaan retribusi harian dan retribusi sampah/kebersihan pasar dapat dilihat 

pada tabel 4.6 di bawah ini: 
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Tabel 4.6: Penerimaan Retribusi Harian dan Retribusi Sampah Pasar Kelas I 

Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Retribusi Karcis Harian Retribusi Sampah/Kebersihan 

2015 210.271.500 6.553.000 

2016 233.235.500 7.680.000 

2017 267.056.500 7.618.000 

Jumlah 710.563.500 21.851.000 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi 

harian dan retribusi kebersihan/sampah pada Tahun 2015 sebesar Rp 

210.271.500 dan Rp 6.553.000, Tahun 2016 sebesar Rp 233.235.500 dan Rp 

7.680.000, dan Tahun 2017 sebesar Rp 267.056.500 dan Rp 7.618.000. 

Sehingga total penerimaan retribusi harian dan retribusi kebersihan/sampah 

pada 3 tahun terakhir yaitu Rp 710.563.500 dan Rp 21.851.000. dapat 

disimpulkan bahwa penerimaan retribusi harian selalu mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun, namun retribusi kebersihan/sampah mengalami penurunan pada 

Tahun 2016 ke Tahun 2017. 

4.2.1 Gambaran Umum Pasar Besar Kota Malang 

Pasar Besar merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak 

tidak jauh dari Alun-Alun Kota Malang. Tepatnya berada di Jalan Pasar Besar, 

Kecamatan Klojen. Luas pasar ini yaitu 21.820 m2 . Pasar Besar Malang 

sebenarnya dulu dikelola oleh pihak swasta. Kemudian pasar ini mulai diambil 

alih oleh Pemerintah Kota Malang pada Tahun 1914 dan baru benar-benar 

dibangun  ulang pada Tahun 1919. Karena lokasinya yang dengan dekat 

Pecinan, maka dulunya pasar ini biasa disebut sebagai Pasar Pecinan.  

Sebelum pembangunan Pasar Besar, pemerintah sebenarnya berniat 

membangun sebuah pasar di wilayah Pasar Burung Splendid. Akan tetapi 

pemerintah melihat bahwa wilayah tersebut tidak terlalu cocok untuk dijadikan 
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pasar dan mengalihkannnya pada wilayah di Pecinan. Ternyata hal ini juga 

disambut positif oleh masyarakat Arab dan Tionghoa yang berada di sekitar 

pasar bahkan mereka rela melepaskan tanah mereka di wilayah sekitar untuk 

perluasan pasar. 

Mulai Tahun 1914, pasar ini berada di bawah Pemerintah Kota Malang. 

Karena banyaknya pedagang serta cukup besarnya retribusi yang masuk pada 

pemerintah, akhirnya pada Tahun 1919 pasar ini dibangun ulang dengan lebih 

tertata dan modern. Biaya pembuatan pasar ini cukup besar serta memakan 

waktu pengerjaan hingga lima tahun dan baru selesai pada Tahun 1924. Namun 

ternyata perluasan pasar ini masih belum mampu menampung seluruh 

pedagang. sehingga pada Tahun 1932 hingga Tahun 1934, Pemerintah Kota 

Malang membangun pasar-pasar lain untuk mengalihkan dan mengurangi jumlah 

pedagang di Pasar Besar. 

Renovasi besar-besaran terjadi pasca kebakaran pada Tahun 1990. 

Sehingga pada Tahun 1991, bentuk pasar menjadi berubah dan menjadi 

bangunan yang sepenuhnya dikelilingi tembok di bagian luar. Selain itu, Pasar 

Besar Malang hadir dengan empat lantai. Lantai 1 dan 2 untuk menampung 

pasar tradisional. Lantai 3 untuk Matahari Department Store. Serta lantai 4 untuk 

Pusat Grosir Matahari.   

Pada bulan Mei Tahun 2016 telah terjadi kebakaran lagi di Pasar Besar 

Kota Malang, sehingga Matahari Department Store yang sebelumnya berada di 

lantai 3 dan 4 Pasar Besar Malang pindah ke eks Mitra, Jalan Agus Salim hingga 

saat ini. Kondisi Pasar Besar sejak berpindahnya Matahari Department Store 

menjadi lebih sepi dari biasanya, banyak pedagang yang mengeluhkan tentang 

hal tersebut. Namun hingga saat ini jumlah pedagang yang ada di Pasar Besar 

sebanyak 3.324 orang. Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Besar sangat 

lengkap yaitu kebutuhan sehari-hari antara lain sayur, buah, daging ayam, ikan, 
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bebek, sembako, perhiasan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, jilbab, 

pakaian, mebel, jajanan pasar, tekstil, dan lain-lain. 

Fasilitas yang ada di Pasar Besar Kota Malang juga cukup lengkap yaitu 

MCK sebanyak 19 lokasi, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 

sebanyak 1, mushola sebanyak 1 berada di lantai 4, kantor pasar yang berada di 

lantai 4, dan tempat parkir yang berada di sekeliling pasar. Sedangkan untuk alat 

pemadam kebakaran dan gerobak sampah, Pasar Besar memiliki masing-masing 

1 unit. 

Masalah kebersihan dan kenyamanan menurut Bapak Bagus Hariono 

selaku Petugas Penagih Retribusi Pasar Besar sudah nyaman, lumayan bersih 

dan kondusif. Sedangkan kesadaran pedagang terkait kebersihan dan 

kenyamanan pasar masih sedikit kurang, hal ini dikarenakan pedagang berasal 

dari banyak daerah dengan karakter dan tradisi yang berbeda-beda juga. Namun 

sejauh ini antara pihak kantor Pasar Besar dengan pedagang hubungannya baik-

baik saja. Pedagang juga dikoordinir secara sistematis per produk jualan 

sehingga mudah bagi pihak kantor untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan. 

Sistem keamanan sendiri di Pasar Besar dilakukan 24 jam yang 

kemudian dibagi menjadi 3 shift. Pihak Pasar Besar dalam melakukan sistem 

keamanan berkoordinasi dengan linmas yang ada di lingkungan sekitar Pasar 

Besar. Sehingga masalah kriminalitas seperti pencopetan dan pencurian dapat 

diminimalisir. Sedangkan masalah utama yang terjadi adalah masalah 

kebersihan yakni sampah. Pedagang masih kurang kesadaran dalam membuang 

sampah pada tempatnya. Pedagang merasa sudah membayar retribusi sehingga 

terkesan meremehkan kebersihan dan mengandalkan petugas kebersihan pasar. 

Masalah lainnya adalah masalah penertiban PKL. Banyak sekali PKL yang 

berdagang di tangga atau di jalan-jalan menuju ke dalam pasar yang menganggu 
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akses pasar. Terhadap hal ini pihak kantor Pasar Besar sudah bosan dan 

kesulitan untuk mengatasinya karena sudah diperingatkan namun tetap saja. 

Sehingga pihak kantor pasar hanya dapat melakukan pengawasan saja untuk 

menjamin kenyamanan dan kondusifnya lingkungan pasar. Karena para PKL 

juga merasa bahwa mereka telah membayar retribusi sehingga mereka berhak 

untuk berjualan dan menggunakan fasilitas yang ada di Pasar Besar. 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk karcis harian yang berada di 

Pasar Besar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7: Realisasi Penerimaan Retribusi Karcis Harian Pasar Besar Kota 
Malang Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kenaikan (%) 

2015 44.965.500 - 

2016 48.030.000 6,81 

2017 67.048.000 39,5 

Total 160.043.500 138 

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Malang (diolah), 2018 

4.2.2 Gambaran Umum Pasar Madyopuro Kota Malang 

Pasar Madyopuro merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Malang 

yang berkontribusi dalam perekonomian Kota Malang. Sejarah Pasar Madyopuro 

berawal dari bangunan pasar yang berada di tepi jalan pada Tahun 1974. Namun 

karena lokasinya yang berada di pinggir jalan, maka dipindahkan pada lokasi 

yang sekarang di tempati pedagang. Proses tersebut dilakukan pada Tahun 

2004. Pasar Madyopuro terletak di Jalan Simpang Danau Jonge, Kecamatan 

Kedungkandang. Luas Pasar Madyopuro yaitu 1.624 m2, sedangkan jumlah 

pedagang sebanyak 543 orang. Komoditas yang diperdagangkan di pasar ini 

cukup lengkap yaitu kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah-buahan, 
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pracangan, sembako, makanan ringan, pakaian, perhiasan, daging ayam, ikan, 

bebek, tempe, tahu, tekstil, namun untuk barang elektronik belum tersedia. 

Fasilitas yang ada di Pasar Madyopuro sudah cukup lengkap antara lain 

terdapat MCK sebanyak 2, mushola sebanyak 1, TPS sebanyak 1, alat pemadam 

kebakaran dan gerobak masing-masing 1 buah. Kebersihan dan kenyamanan di 

pasar ini sudah cukup baik, namun dalam menunjang kebersihan dan 

kenyamanan tentunya diperlukan partisipasi pedagang untuk ikut serta menjaga 

kebersihan kawasan pasar. Dalam hal ini, pihak kantor pasar bersama staff 

sudah berupaya untuk selalu membersihkan dan mengajak pedagang untuk mau 

ikut berpartisipasi, namun kesadaran pedagang yang masih kurang untuk 

menjaga kebersihan pasar. Pedagang merasa sudah membayar retribusi 

sehingga tidak perlu lagi untuk ikut membersihkan sampah, karena hal itu 

merupakan bagia dari tugas petugas kebersihan pasar.  

Menurut Bapak Imam Fauzi selaku Pengelola Pasar Madyopuro, sistem 

keamanan yang dijalankan di pasar ini sangat baik. Petugasnya berasal dari 

pihak paguyuban atau koordinator pasar yang berjumlah 4 petugas dengan 

pembagian jam kerja yaitu 3 orang menjaga pada waktu malam sedangkan 1 

orang menjaga pada pagi hingga siang hari. Masalah utama yang terjadi hanya 

terkait pedagang yang enggan untuk menjaga kebersihan pasar. Sedangkan 

untuk penarikan retribusi pelayanan pasar masih belum sesuai dengan Peraturan 

Daerah dan masih berdasarkan sistem target. 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Madyopuro selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.8 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.8: Realisasi Penerimaan Retribusi Karcis Harian Pasar Madyopuro      
Pada Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kenaikan (%) 

2015 13.826.000 - 

2016 15.690.000 13,4 

2017 19.865.000 26,6 

Total 49.381.000 149 

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Malang (diolah), 2018 

4.2.3 Gambaran Umum Pasar Blimbing Kota Malang 

Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat di 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, 

terutama di pagi hari. Pembeli dan pedagang kebanyakan berasal dari 

Kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi di Pasar Blimbing berlangsung 

dari pagi hari sampai malam hari. Pasar Blimbing berdiri sejak Tahun 1970 dan 

memiliki luas area sekitar 11.320 meter2 . pasar ini terletak di dekat pusat 

pemukiman warga Blimbing tepatnya di JL. Borobudur, Kecamatan Blimbing. 

Pasar Blimbing ini memiliki struktur pengurus pasar yang dikepalai oleh Bapak 

Moch. Munif, selaku Pengelola Pasar. Keberadaan Pasar Blimbing turut berperan 

penting dalam menunjang pendapatan daerah, khususnya Kecamatan Blimbing. 

Sarana dan prasarana pasar juga cukup lengkap, antara lain kantor, gerobak 

sampah, tempat pembuangan sampah sementara, toilet, mushola, dan tempat 

parkir. Selain itu, sarana transportasi juga mudah sehingga sangat memudahkan 

pembeli dan pedagang untuk menuju pasar. 

Berdasarkan data BPS Kota Malang pada Tahun 2015 menyatakan 

bahwa jumlah pedagang Pasar Blimbing sebanyak 2.179 orang yang 

kesemuanya dibagi dalam bedak/kios dan juga los/emper. Produk yang 

diperjualbelikan di Pasar Blimbing sangat lengkap, yakni dari kebutuhan hidup 

sehari-hari seperti sembako, pracangan, tekstil, toko emas, sayur, buah, oleh-
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oleh khas Kota Malang, ikan, daging, jamu, gerabah, elektronik, kaset CD, bunga 

untuk takziyah, dan sebagainya. Namun untuk pemetaan berdasarkan produk 

yang diperdagangkan masih belum ada sehingga seluruh jenis produk 

bercampur. Hal ini masih memerlukan sosialisasi dan musyawarah lagi 

mengingat kondisi Pasar Blimbing yang saat ini juga masih dalam tahap 

negosiasi untuk proses revitalisasi dan pembangunan pasar semi modern. 

Menurut Bapak Suparto selaku Petugas Kebersihan Pasar kesadaran 

pedagang untuk ikut serta menjaga kebersihan lingkungan pasar sudah baik, 

meskipun masih ada beberapa pedagang yang kurang menyadari tentang 

kebersihan kawasan pasar. Sedangkan untuk keamanan di pasar ini adalah “dari 

pedagang untuk pedagang”, maksudnya yaitu sistem keamanan yang dijalankan 

di pasar ini berasal dari koordinator pedagang bekerja sama dengan pedagang 

lainnya untuk menjaga sekitar kawasan pasar. Jam buka Pasar Blimbing adalah 

1x24 jam, jam buka tersebut terbagi menjadi tiga shift, yakni pagi, sore, dan 

malam (bagian belakang yang buka). 

Jam buka yang sangat panjang menyebabkan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar pada Pasar Blimbing selalu mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.9: Realisasi Penerimaan Retribusi Karcis Harian Pasar Blimbing 
Pada Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kenaikan (%) 

2015 35.713.000 - 

2016 43.200.000 20,9 

2017 60.950.000 41,1 

Total 139.863.000 129,4 

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Malang (diolah), 2018 
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4.2.4 Gambaran Umum Pasar Induk Gadang Kota Malang 

Pasar Induk Gadang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di 

Kota Malang yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun. 

Keberadaan pasar tersebut sangat penting untuk meningkatkan pendapatan 

warga dan pemerintah kota melalui retribusi. Pasar yang berdampingan dengan 

Terminal Gadang ini beroperasi selama 24 jam, sehingga tidak heran jika 

aktivitas paling ramai justru terjadi di malam hingga pagi hari. Karena di tempat 

ini banyak orang atau pedagang yang kulakan barang di pasar ini. Pasar Induk 

Gadang telah berdiri sejak Tahun 1982, dengan luas wilayah 15.590 m2. 

Sedangkan jumlah pedagang di pasar ini yaitu 2.349 orang. 

Fasilitas yang ada di Pasar Induk Gadang cukup lengkap yaitu terdapat 

MCK sebanyak 8 lokasi namun swadaya pedagang sendiri dan tidak dikelola 

oleh Dinas Perdagangan, kemudian mushola ada 3 lokasi, dan tempat parkir 

sangat susah karena sangat berdampingan dengan jalan raya dan terminal. 

Komoditas yang diperjualbelikan kebanyakan adalah barag-barang yang dijual 

dalam jumlah yang banyak (grosir) seperti sayur segar, ikan, daging ayam, 

daging sapi, bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, cabai, sembako, 

plastik, perhiasan, dan lain-lain. 

Menurut Bapak Abdul Karim selaku Petugas Penagih Retribusi Pasar 

Induk Gadang kebersihan dan kenyamanan di Pasar Induk Gadang masih 

kurang, karena pasar ini merupakan pasar induk yang luas dan pedagang 

kebanyakan dari kabupaten Malang yang langsung menjual hasil kebun atau 

tangkapan ikannya. Sehingga kebersihan di pasar ini masih sangat kurang dan 

susah untuk dikendalikan. Sistem keamanan tidak dikoordinir oleh Dinas 

Perdagangan, namun oleh paguyuban pedagang sendiri. Sedangkan masalah 

utama yang ada di Pasar Induk Gadang adalah kemacetan, hal ini dikarenaka 
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banyak angkutan umum, bus dan kendaraan umum lainnya yang berhenti atau 

mangkal di area sekitar pasar. 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Induk Gadang selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 di 

bawah ini: 

Tabel 4.10: Realisasi Penerimaan Retribusi Karcis Harian Pasar Induk 
Gadang Pada Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kenaikan (%) 

2015 26.892.500 - 

2016 31.125.000 15,7 

2017 36.540.000 17,4 

Total 94.557.500 158,8 

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Malang (diolah), 2018 

4.3 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden adalah identitas yang dimiliki responden di 

Pasar kelas I yang menyumbang retribusi terbesar pada masing-masing 

kecamatan Di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang 

yang berjualan di Pasar Besar, Pasar Blimbing, Pasar Madyopuro dan Pasar 

Induk Gadang. Pasar Dinoyo dikeluarkan dari penelitian karena sudah tidak 

berada di bawah pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang dan dikelola 

oleh swasta sejak Tahun 2017. Kuesioner yang telah disebar berjumlah 100 

sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan pada penelitian ini dan telah 

terisi semua.  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis dagangan, 

pendidikan formal terakhir, tempat berjualan, pendapatan per hari dan lama 

berjualan. 
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1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada tabel 4.11 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.11: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

1 Laki-laki 43 43 

2 Perempuan 57 57 

Jumlah  100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat responden yang berjenis kelamin laki-laki 

dalam penelitian ini berjumlah 43 orang atau 43%, sedangkan yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 57 orang atau 57%. Dengan demikian, sebagian 

besar wajib retribusi yang menjadi responden penelitian ini memiliki jenis kelamin 

perempuan. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Pada tabel 4.12 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan usia. 

Tabel 4.12: Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Prosentase (%) 

1 20-25 Tahun 4 4 

2 26-30 Tahun 5 5 

3 31-35 Tahun 7 7 

4 36-40 Tahun 10 10 

5 > 41 74 74 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa wajib retribusi yang berusia 20-25 

tahun berjumlah 4 orang atau 4%, usia 26-30 tahun berjumlah 5 orang atau 5%, 
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usia 31-35 tahun berjumlah 7 orang atau 7%, usia 36-40 tahun berjumlah 10 

orang atau 10%, sedangkan usia 41 tahun ke atas berjumlah 74 orang atau 7%. 

Dengan demikian, sebagian besar pedagang yang menjadi responden penelitian 

ini memiliki usia di atas 41 tahun. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Dagangan 

Pada tabel 4.13 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan jenis dagangan. 

Tabel 4.13: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Dagangan 

No Jenis Dagangan Jumlah Prosentase (%) 

1 Golongan A 6 6 

2 Golongan B 86 86 

3 Golongan C 8 8 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa responden yang berjualan jenis 

dagangan golongan A (perhiasan atau logam mulia) berjumlah 6 orang atau 6%, 

yang berjualan golongan B (tekstil, bahan bangunan, alat listrik, batik, plastik, 

daging, kue, rempah-rempah, pracangan, depot, pakaian, ikan, sayur, buah, dan 

mebel) berjumlah 86 orang atau 86%, yang berjualan golongan C (rombengan, 

barang sepuh, atau selain A dan B) berjumlah 8 orang. Dengan demikian, 

sebagian besar pedagang yang menjadi responden penelitian ini berjualan jenis 

dagangan golongan B. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pada tabel 4.14 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan pendidikan terakhir. 
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Tabel 4.14: Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase (%) 

1 Tidak Sekolah/Putus Sekolah 9 9 

2 SD 41 41 

3 SMP 27 27 

4 SMA 20 20 

5 >S1 3 3 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa wajib retribusi yang tidak 

sekolah/putus sekolah berjumlah 9 orang atau 9%, SD berjumlah 41 orang atau 

41%, SMP berjumlah 27 orang atau 27%, SMA berjumlah  20 orang atau 20%, 

dan S1 ke atas berjumlah 3 orang atau 3%. Dengan demikian, sebagian besar 

pedagang yang menjadi responden penelitian ini memiliki pendidikan terakhir 

SD. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Berjualan 

Pada tabel 4.15 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan tempat berjualan. 

Tabel 4.15: Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Berjualan 

No Tempat Jualan Jumlah Prosentase (%) 

1 Kios/Bedak 38 38 

2 Emper/Los 62 62 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa wajib retribusi yang tidak yang 

berjualan di bedak/kios berjumlah 38 orang atau 38%, sedangkan yang berjualan 
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di los/emper berjumlah 62 orang atau 62%. Dengan demikian, sebagian besar 

pedagang yang menjadi responden penelitian ini berjualan di emper/los. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Hari 

Pada tabel 4.16 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan pendapatan per hari. 

Tabel 4.16: Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Hari 

No Pendapatan Per Hari (Rp) Jumlah Prosentase (%) 

1 <500.000 43 43 

2 500.000-1.000.000 20 20 

3 1.000.000-1.500.000 23 23 

4 1.500.000-2.000.000 14 14 

5 >2.000.000 0 0 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa wajib retribusi yang berpenghasilan 

kurang dari Rp 500.000/hari berjumlah 43 orang atau 43%, berpenghasilan Rp 

500.000-1.000.000/hari berjumlah 20 orang atau 20%, yang berpenghasilan 

Rp1.000.000-1.500.000/hari berjumlah 23 orang atau 23%, yang berpenghasilan 

Rp 1.500.000-2.000.000/hari berjumlah 14 orang, sedangkan yang 

berpenghasilan lebih dari Rp 2.000.000/hari tidak ada. Dengan demikian, 

sebagian besar pedagang yang menjadi responden penelitian ini berpendapatan 

kurang dari Rp 500.000/hari. 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berjualan 

Pada tabel 4.17 akan dijelaskan mengenai gambaran umum responden 

berdasarkan lama berjualan. 
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Tabel 4.17: Distribusi Responden Berdasarkan Lama Berjualan 

No Lama Berjualan Jumlah Prosentase (%) 

1 1 – 5 Tahun 11 11 

2 6 – 10 Tahun 28 28 

3 11 – 15 Tahun 9 9 

4 16 – 20 Tahun 30 30 

5 21 – 25 Tahun 18 18 

6 >25 Tahun 4 4 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pedagang dapat dilihat bahwa wajib retribusi yang sudah berjualan 

1-5 tahun berjumlah 11 orang atau 11%, 6-10 tahun berjumlah 28 orang atau 

28%, 11-15 tahun berjumlah 9 orang atau 9%, 16-20 tahun berjumlah 30 orang 

atau 30%, 21-25 tahun berjumlah 18 orang atau 18%, sedangkan yang lebih dari 

25 tahun berjumlah 4 orang atau 4%. Dengan demikian, sebagian besar 

pedagang yang menjadi responden penelitian ini sudah berjualan 16-20 tahun.  

4.4 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji validitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini mempergunakan analisis korelasi 

product moment, dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total 

sebagai jumlah skor item. Kriteria pengujian validitas adalah Jika probabilitas < 

0,05 maka butir pertanyaan valid dan sebaliknya jika probabilitas > 0,05 maka 

butir pertanyaan tidak valid. Hasil pengujian validitas instrumen disajikan pada 

tabel 4.18 di bawah ini: 
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Tabel 4.18: Hasil Uji Validitas  

Variabel 
Item 

Pernyataan 

No 

Butir 
r-Hitung r-Tabel Sig. Ket 

Tarif Retribusi 

Pelayanan 

Pasar (X1) 

X1.1 1 0,635 0,374 0,000 Valid 

X1.2 2 0,562 0,374 0,001 Valid 

X1.3 3 0,705 0,374 0,000 Valid 

X1.4 4 0,658 0,374 0,000 Valid 

X1.5 5 0,635 0,374 0,000 Valid 

Kualitas Tingkat 

Pelayanan (X2) 

X2.1 6 0,393 0,374 0,031 Valid 

X2.2 7 0,479 0,374 0,007 Valid 

X2.3 8 0,434 0,374 0,017 Valid 

X2.4 9 0,415 0,374 0,022 Valid 

 

Kualitas Tingkat 

Pelayanan (X2) 

X2.5 10 0,571 0,374 0,001 Valid 

X2.6 11 0,440 0,374 0,015 Valid 

X2.7 12 0,482 0,374 0,007 Valid 

X2.8 13 0,434 0,374 0,017 Valid 

X2.9 14 0,437 0,374 0,016 Valid 

X2.10 16 0,443 0,374 0,014 Valid 

X2.11 17 0,617 0,374 0,000 Valid 

Pengetahuan 
dan 
Pemahaman 
tentang 
Retribusi (X3) 

X3.1 18 0,514 0,374 0,004 Valid 

X3.2 19 0,738 0,374 0,000 Valid 

X3.3 20 0,858 0,374 0,000 Valid 

X3.4 21 0,535 0,374 0,002 Valid 

X3.5 22 0,569 0,374 0,001 Valid 

X3.6 23 0,858 0,374 0,000 Valid 

Kemauan 
Membayar 
Retribusi (Y1) 

Y1.1 24 0,525 0,374 0,003 Valid 

Y1.2 25 0,687 0,374 0,000 Valid 

Y1.3 26 0,528 0,374 0,003 Valid 

Y1.4 27 0,806 0,374 0,000 Valid 

Y1.5 28 0,377 0,374 0,040 Valid 

Y1.6 29 0,642 0,374 0,000 Valid 

Y1.7 30 0,467 0,374 0,009 Valid 

Penerimaan 
Retribusi 
Pelayanan 
Pasar (Y2) 

Y2.1 31 0,671 0,374 0,000 Valid 

Y2.2 32 0,611 0,374 0,000 Valid 

Y2.3 33 0,749 0,374 0,000 Valid 

Y2.4 34 0,781 0,374 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2018 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai sig. (2-tailed) untuk semua item 

pernyataan pada variabel X1, X2, X3, Y1, dan Y2 berada di bawah 0,05 

kemudian untuk r-hitung semua item pada variabel X1, X2, X3, Y1, dan Y2 lebih 

besar dari r-tabel (0,374). Sehingga dapat dikatakan hasil pengujian instrumen 

penelitian pada semua item adalah valid. 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula Cronbach's Alpha dengan 

taraf nyata 5%. Dengam kriteria bilamana koefisien reliabilitasnya mencapai 0.60 

maka item tersebut dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19: Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1) 0,635 Reliabel 

Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 0,623 Reliabel 

Pengetahuan dan Pemahaman tentang 
Retribusi (X3) 

0,695 Reliabel 

Kemauan Membayar Retribusi (Y1) 0,665 Reliabel 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 0,659 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Pada tabel hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian pada item 

pernyataan yang sudah valid, instrumen dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas 

yang diperoleh lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 

di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas variabel X1, X2, X3, Y1, 

dan Y2 berturut-turut sebesar 0,635, 0,623, 0,695, 0,665 dan 0,659 yang 

kesemuanya lebih besar dari 0,6. Sehingga instrumen yang digunakan 

dinyatakan reliabel. 
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 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis statistik deskriptif menggambarkan ringkasan data secara 

statistik yang digunakan untuk menyimpulkan dan mempresentasikan data 

secara umum. Statistik deskriptif dapat menjelaskan data-data mengenai nilai 

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari data penelitian. Di bawah 

ini disajikan tabel statistik deskriptif secara umum dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 4.20: Statistik Deskriptif Variabel Secara Umum 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Tarif Retribusi Pelayanan 

Pasar (X1) 
100 19,00 25,00 22,3500 1,21751 

Kualitas Tingkat 

Pelayanan (X2) 
100 41,00 50,00 45,8700 2,10653 

Pengetahuan dan 

Pemahaman tentang 

Retribusi (X3) 

100 24,00 29,00 26,9400 1,00323 

Kemauan Membayar 

Retribusi Pelayanan 

Pasar (Y1) 

100 27,00 34,00 31,1800 1,54645 

Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar (Y2) 
100 16,00 20,00 18,6000 1,23091 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Berdasarkan hasil output tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pada variabel tarif retribusi pelayanan pasar mempunyai nilai minimum 

sebesar 19, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 22,35, 

dan standar deviasi sebesar 1,21751. Nilai standar deviasi variabel tarif 

retribusi pelayanan pasar lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata tarif 

retribusi pelayanan pasar, hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak 
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mempunyai data yang berbeda antara data satu dengan data yang 

lainnya. 

2. Pada variabel kualitas tingkat pelayanan mempunyai nilai minimum 

sebesar 41, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 45,87 dan 

standar deviasi sebesar 2,10653. Nilai standar deviasi variabel kualitas 

tingkat pelayanan lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata kualitas tingkat 

pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak mempunyai data 

yang berbeda antara data satu dengan data yang lainnya. 

3. Pada variabel pengetahuan dan pemhaman tentang retribusi mempunyai 

nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 29, nilai rata-rata 

sebesar 26,94, dan standar deviasi sebesar 1,00323. Nilai standar deviasi 

variabel pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi, hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak mempunyai data 

yang berbeda antara data satu dengan data yang lainnya. 

4. Pada variabel kemauan membayar retribusi mempunyai nilai minimum 

sebesar 27, nilai maksimum sebesar 34, nilai rata-rata sebesar 31,18, 

dan standar deviasi sebesar 1,54645. Nilai standar deviasi variabel 

kemauan membayar retribusi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata 

kemauan membayar retribusi, hal ini menunjukkan bahwa variabel ini 

tidak mempunyai data yang berbeda antara data satu dengan data yang 

lainnya. 

5. Pada variabel penerimaan retribusi pelayanan pasar mempunyai nilai 

minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 

18,6, dan standar deviasi sebesar 1,23091. Nilai standar deviasi variabel 

penerimaan retribusi pelayanan pasar lebih kecil dibandingkan nilai rata-

rata penerimaan retribusi pelayanan pasar, hal ini menunjukkan bahwa 
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variabel ini tidak mempunyai data yang berbeda antara data satu dengan 

data yang lainnya. 

Penjabaran tentang data-data item pernyataan pada kuesioner penelitian 

diklasifikasikan berdasarkan jumlah total skor responden. Dari jumlah skor-

jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian untuk 

setiap item pernyataan. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing 

variabel penelitian, maka digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut: 1) 

skala 1,00-1,80 dikategorikan sebagai “Sangat Rendah”; 2) skala 1,81-2,60 

dikategorikan sebagai “Rendah”; 3) skala 2,61-3,40 dikategorikan sebagai 

“Sedang”; 4) skala 3,41-4,20 dikategorikan sebagai “Tinggi” dan, 5) skala 4,21-

5,00 dikategorikan sebagai “Sangat Tinggi” (Arikunto, 2006). Adapun analisis 

deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Analisis Deskriptif Variabel Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1) 

Variabel tarif retribusi pelayanan pasar dijelaskan dengan mengambil 

hasil dari jawaban responden atas 5 pernyataan yang diajukan. Hasil statistik 

deskriptifnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.21: Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Tarif Retribusi 
Pelayanan Pasar (X1) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 

Min. 

Nilai 

Maks. 

Rata-

rata 

Kriteria 

Penilaian STS TS KS S SS 

X1.1 0 0 4 41 55 100 3 5 4,51 Sangat Tinggi 

X1.2 0 0 0 40 60 100 4 5 4,6 Sangat Tinggi 

X1.3 0 0 15 44 41 100 3 5 4,26 Sangat Tinggi 

X1.4 0 0 0 30 70 100 4 5 4,7 Sangat Tinggi 

X1.5 0 0 6 60 34 100 3 5 4,28 Sangat Tinggi 

Rata-rata Variabel Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 4,47 Sangat Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel tarif retribusi 

pelayanan pasar (X1) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 yang diperoleh dari 
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responden yaitu pedagang dengan jawaban minimal 3 (kurang setuju) dan 

maksimal 5 (sangat setuju). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan di 

atas menunjukkan bahwa: 

1. Item X1.1 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,51 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

2. Item X1.2 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,6 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

3. Item X1.3 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,26 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

4. Item X1.4 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,7 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

5. Item X1.5 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,28 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

 Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas indikator-

indikator tarif retribusi pelayanan pasar dihasilkan skor rata-rata sebesar 4,47. 
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Hal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada rentang interval 4,21-5,00 

yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. 

b. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 

Variabel kualitas tingkat pelayanan pasar dijelaskan dengan mengambil 

hasil dari jawaban responden atas 11 pernyataan yang diajukan. Hasil statistik 

deskriptifnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.22: Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Tingkat 
Pelayanan Pasar (X2) 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 

Min. 

Nilai 

Maks. 

Rata-

rata 

Kriteria 

Penilaian STS TS KS S SS 

X2.1 0 0 12 75 13 100 3 5 4,01 Tinggi 

X2.2 0 0 1 64 35 100 3 5 4,34 Sangat Tinggi 

X2.3 0 0 21 79 0 100 3 4 3,79 Tinggi 

X2.4 0 0 12 69 19 100 3 5 4,07 Tinggi 

X2.5 0 0 9 72 19 100 3 5 4,1 Tinggi 

X2.6 0 3 10 71 16 100 2 5 3,96 Tinggi 

X2.7 0 0 5 71 24 100 3 5 4,19 Tinggi 

X2.8 0 0 0 36 64 100 4 5 4,64 Sangat Tinggi 

X2.9 0 4 8 45 43 100 2 5 4,27 Sangat Tinggi 

X2.10 0 0 10 49 41 100 3 5 4,31 Sangat Tinggi 

X2.11 0 1 15 52 32 100 2 5 4,15 Tinggi 

Rata-rata Variabel Kualitas Tingkat Pelayanan Pasar 4,17 Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel tarif retribusi 

pelayanan pasar (X1) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 yang diperoleh dari 

responden yaitu pedagang dengan jawaban minimal 3 (kurang setuju) dan 

maksimal 5 (sangat setuju). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan di 

atas menunjukkan bahwa: 

1. Item X2.1 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,01 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 
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berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

2. Item X2.2 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,34 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

3. Item X2.3 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 3,79 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

4. Item X2.4 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,07 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

5. Item X2.5 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,1 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

6. Item X2.6 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 3,96 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

7. Item X2.7 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,19 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 
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8. Item X2.8 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,64 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

9. Item X2.9 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,27 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

10. Item X2.10 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari 

skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,31 dan berdasarkan rentang skor rata-

rata berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi 

penilaian tinggi. 

11. Item X2.11 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,15 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada 

pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. 

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas indikator-indikator 

kualitas tingkat pelayanan dihasilkan skor rata-rata sebesar 4,17. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada rentang interval 3,41-4,20 yang 

berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. 

c. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang 
Retribusi (X3) 
 

Variabel pengetahuan dan pemahaman pedagang tentang retribusi pasar 

dijelaskan dengan mengambil hasil dari jawaban pedagang atas 6 pernyataan 

yang diajukan. Hasil statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.23: Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Pengetahuan dan    
Pemahaman tentang Retribusi (X3) 

Item 
Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. 

Rata-
rata 

Kriteria 
Penilaian STS TS KS S SS 

X3.1 0 0 0 22 78 100 4 5 4,78 Sangat Tinggi 

X3.2 0 0 0 14 86 100 4 5 4,86 Sangat Tinggi 

X3.3 0 0 0 7 93 100 4 5 4,93 Sangat Tinggi 

X3.4 0 0 5 55 40 100 3 5 4,35 Sangat Tinggi 

X3.5 0 16 59 25 0 100 2 4 3,09 Sedang 

X3.6 0 0 0 7 93 100 4 5 4,93 Sangat Tinggi 

Rata-rata Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang 
Retribusi 

4,49 Sangat Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi dengan jumlah data (N) sebanyak 100 yang 

diperoleh dari responden yaitu pedagang dengan jawaban minimal 2 (tidak 

setuju) dan maksimal 5 (sangat setuju). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

perhitungan di atas menunjukkan bahwa: 

1. Item X3.1 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,78 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

2. Item X3.2 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,86 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

3. Item X3.3 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,93 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 
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4. Item X3.4 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,35 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

5. Item X3.5 masuk ke dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 3,09 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sedang. 

6. Item X3.6 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,93 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas indikator-indikator 

kualitas tingkat pelayanan dihasilkan skor rata-rata sebesar 4,49. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada rentang interval 4,21-5,00 yang 

berarti masuk dalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. 

d. Analisis Deskriptif Variabel Kemauan Membayar (Y1) 

Variabel kemauan membayar dijelaskan dengan mengambil hasil dari 

jawaban pedagang atas 7 pernyataan yang diajukan. Hasil statistik deskriptifnya 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.24: Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Kemauan 
Membayar Retribusi (Y1) 

Item 
Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. 

Rata-
rata 

Kriteria 
Penilaian 

STS TS KS S SS 

Y1.1 
0 2 9 55 34 100 2 5 4,21 

Sangat 
Tinggi 

Y1.2 
0 0 1 40 59 100 3 5 4,58 

Sangat 
Tinggi 

Y1.3 
0 0 0 46 54 100 4 5 4,54 

Sangat 
Tinggi 
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Lanjutan Tabel 4.24 

Item 
Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. 

Rata-
rata 

Kriteria 
Penilaian 

STS TS KS S SS 

Y1.4 
0 0 0 15 85 100 4 5 4,85 

Sangat 
Tinggi 

Y1.5 0 4 10 63 23 100 2 5 4,05 Tinggi 

Y1.6 
0 0 0 25 75 100 4 5 4,75 

Sangat 
Tinggi 

Y1.7 
0 2 6 61 31 100 2 5 4,21 

Sangat 
Tinggi 

Rata-rata Variabel Kemauan Membayar Retribusi 4,46 
Sangat 
Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel kemauan membayar 

retribusi dengan jumlah data (N) sebanyak 100 yang diperoleh dari responden 

yaitu pedagang dengan jawaban minimal 2 (tidak setuju) dan maksimal 5 (sangat 

setuju). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan di atas menunjukkan 

bahwa: 

1. Item Y1.1 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,21 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

2. Item Y1.2 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,58 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

3. Item Y1.3 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,54 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

4. Item Y1.4 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,85 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 
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berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

5. Item Y1.5 masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-

rata yang dihasilkan sebesar 4,05 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

tinggi. 

6. Item Y1.6 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,75 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

7. Item Y1.7 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,21 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas indikator-indikator 

kualitas tingkat pelayanan dihasilkan skor rata-rata sebesar 4,46. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada rentang interval 4,21-5,00 yang 

berarti masuk dalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. 

e. Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 

Variabel penerimaan retribusi pelayanan pasar dijelaskan dengan 

mengambil jawaban pedagang atas 4 prnyataan yang diajukan. Hasil statistik 

deskriptifnya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.25: Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Penerimaan 
Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 

Item 
Pernyataan 

Frekuensi 
N 

Nilai 
Min. 

Nilai 
Maks. 

Rata-
rata 

Kriteria 
Penilaian 

STS TS KS S SS 

Y2.1 
0 0 1 26 73 100 3 5 4,72 

Sangat 
Tinggi 

Y2.2 
0 0 0 32 68 100 4 5 4,68 

Sangat 
Tinggi 

Y2.3 
0 0 1 47 52 100 3 5 4,51 

Sangat 
Tinggi 

Y2.4 
0 0 1 29 70 100 3 5 4,69 

Sangat 
Tinggi 

Rata-rata Variabel Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 4,65 
Sangat 
Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel penerimaan retribusi 

pelayanan pasar dengan jumlah data (N) sebanyak 100 yang diperoleh dari 

responden yaitu pedagang dengan jawaban minimal 3 (kurang setuju) dan 

maksimal 5 (sangat setuju). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan di 

atas menunjukkan bahwa: 

1. Item Y2.1 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,72 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

2. Item Y2.2 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,68 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

3. Item Y2.3 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,51 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 
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4. Item Y2.4 masuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,69 dan berdasarkan rentang skor rata-rata 

berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian 

sangat tinggi. 

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas indikator-indikator 

kualitas tingkat pelayanan dihasilkan skor rata-rata sebesar 4,65. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada rentang interval 4,21-5,00 yang 

berarti masuk dalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

Analisis hasil estimasi berguna untuk mengetahui pengaruh tarif retribusi, 

kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan membayar 

retribusi. Sebelum dilakukan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

yang mendasari analisis regresi berganda yaitu asumsi klasik. Pengujian tersebut 

meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

4.6.1 Hasil Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan pengujian analisis jalur, data yang akan diuji harus 

dipastikan terdistribusi normal. Pada bagian ini dilakukan uji normalitas data 

terhadap kelima variabel yang akan dianalisis dengan menggunakan P-P Plot 

dan kolmogrov smirnov. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2 : Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot dan Grafik Histogram 

Gambar 1 Gambar 2 

  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Pada gambar 1 grafik normal P-Plot terlihat titik-titik penyebaran data 

menyebar mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sesuai dengan teori 

linieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Selanjutnya, berdasarkan tampilan gambar 2 di atas, data tersebut 

membentuk  kurva bel dan sebagian besar bar/batang berada di bawah kurva 

yang artinya adalah data berdistribusi normal. Sedangkan hasil pengujian 

menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4.26: Hasil Uji Kolmogrov Smirnov  

 

Unstandardized Residual 
Persamaan 2 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .83600040 

Most Extreme Differences Absolute .092 

Most Extreme Differences Positive .077 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .917 

Asymp. Sig. (2-tailed) .370 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai signifikan dari 

unstandardized residual 0,370 lebih dari nilai 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian model regresi dapat 

digunakan sebagai pengujian berikutnya. 

4.6.2  Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji pakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Bila 

variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka disebut 

”multikolinieritas sempurna (perfect multicolliniearity). Untuk mendeteksi ada atau 

tidak ada multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel bebas. Apabila 

nilai tolerance > 10 % dan nilai VIF < dari 10, maka dalam model regresi tidak 

terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas. Hasil uji multikolineritas 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.27: Hasil Uji Multikoliniearitas 

Coefficientsa 

Model Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) ,044   

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ,007 ,637 1,570 

Kualitas Tingkat Pelayanan ,039 ,626 1,599 

Pengetahuan dan Pemahaman tentang 

Retribusi 

,362 ,656 1,525 

Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan 

Pasar 

,000 ,425 2,351 

a. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel 

tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan 
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pemahaman tentang retribusi dan kemauan membayar lebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerance masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10% atau 0,01. 

Sehigga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat terdapat gejala multikolinieritas 

dalam model. 

4.6.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan 

jika varians tersebut berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedasitas menggunakan Uji Glejser. Hasil uji heterokedastisitas disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.28: Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 2,911 1,842  1,581 ,117 

Tarif Retribusi ,043 ,064 ,085 ,680 ,498 

Kualitas Tingkat 
Pelayanan 

,008 ,038 ,027 ,213 ,832 

Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang 
Retribusi 

-,014 ,077 -,023 -,182 ,856 

Kemauan Membayar 
Retribusi 

-,099 ,062 -,247 -1,600 ,113 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pengaruh keempat variabel terhadap 

nilai absolut residual (RES2) mempunyai nilai Sig. > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model persamaan 2 tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 
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4.7 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur digunakan untuuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan 

antar variabel yang diteliti. Dalam analisis jalur estimasi dibagi menjadi 2 sub-

struktural. Hasil pengujian analisis jalur sebagai berikut. 

4.7.1 Pengujian Persamaan Sub-struktural 1  

Tabel 4.29: Model Summary Sub-struktural 1 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .758
a
 .575 .561 1.36975 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi, Tarif 
Retribusi Pelayanan Pasar, Kualitas Tingkat Pelayanan 

sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, dapat diketahui nilai R 

Square (R2) yaitu 0,575. Angka R square menjelaskan besarnya pengaruh 

variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y1 dengan menghitung koefisien determinan 

(KD), yaitu sebagai berikut: 

KD = R2 x 100% 

KD = 0,575 x 100% 

KD = 57,5% 

Pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y1 secara simultan adalah 

sebesar 57,5% dan 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya koefisien 

jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi adalah sebagai 

berikut: 
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      √        
  

            =√        

            = 0,652 

Uji signifikansi konstanta secara simultan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.30:  Hasil Anova Sub-struktural 1 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 243.399 3 81.133 43.243 .000
b
 

Residual 180.118 96 1.876   

Total 423.517 99    

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan Pasar 
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi, Tarif Retribusi 
Pelayanan Pasar, Kualitas Tingkat Pelayanan 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 

Hipotesis:  

Ho : Tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 

kemauan membayar. 

Ha : Tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 

kemauan membayar. 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang memiliki arti tidak 

signifikan.  
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2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel 4.31 ANOVA Sub-struktural 1 di atas menunjukkan nilai Sig. 

sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0,000) ini berarti hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, koefisien regresi adalah signifikan. Kesimpulannya adalah adanya 

pengaruh antara tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi terhadap kemauan membayar. 

2) Pengaruh Secara Parsial  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi terhadap kemauan membayar 

secara parsial perlu dilakukan uji t. 

Tabel 4.31: Coefficients Sub-struktural 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.116 3.316  -.638 .525 

Tarif Retribusi 

Pelayanan Pasar 

.463 .094 .368 4.939 .000 

Kualitas Tingkat 

Pelayanan 

.273 .056 .368 4.880 .000 

Pengetahuan dan 

Pemahaman tentang 

Retribusi 

.388 .124 .245 3.134 .002 

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan Pasar 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 
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Hipotesis 1:  

Ho: Tarif retribusi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan 

membayar  

Ha:   Tarif retribusi berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar  

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 

Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 4,939. Ini berarti nilai thitung > ttabel atau 

4,939 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

menjelaskan bahwa tarif retribusi berpengaruh secara parsial terhadap kemauan 

membayar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Tarif retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 

membayar  

Ha:   Tarif retribusi berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  
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2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel tarif 

retribusi sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0,000), yang mana hipotesis Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya signifikan dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel tarif 

retribusi terhadap variabel kemauan membayar adalah 0,368. 

Hipotesis 2:  

Ho: Kualitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

kemauan membayar  

Ha:   Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kemauan 

membayar  

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 

Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 4,880. Ini berarti nilai thitung > ttabel atau 

4,880 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

menjelaskan bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh secara parsial 

terhadap kemauan membayar. 
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Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Kualitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemauan membayar  

Ha:  Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan 

membayar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel kualitas 

tingkat pelayanan sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0,000), yang mana hipotesis Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya signifikan dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel 

kualitas tingkat pelayanan terhadap variabel kemauan membayar adalah 0,368. 

Hipotesis 3:  

Ho: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap kemauan membayar  

Ha:  Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi  berpengaruh secara parsial 

terhadap kemauan membayar  

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  
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df = 100 - 4 

df = 96 

Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 3,134. Ini berarti nilai thitung > ttabel atau 

3,134 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi 

berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemauan membayar  

Ha: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi berpengaruh 

signifikan terhadap kemauan membayar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi sebesar 0,002 atau (0,05 ≥ 

0,002), yang mana hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya signifikan dan 

nilai Beta (koefisien jalur) variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi terhadap variabel kemauan membayar adalah 0,245. Sehingga 

diperoleh persamaan sub-struktural 1 sebagai berikut: 
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Y1 = β1PY1X1 + β2PY1X2 + β3PY1X3 +       

Y1 = 0,368X1 + 0,368X2 + 0,245X3 + 0,652ε1 

Dari tabel Coefficients di atas, diketahui masing-masing koefisien jalur 

tersebut adalah:  

Koefisien jalur X1 terhadap Y1 = 0,368 

Koefisien jalur X2 terhadap Y1 = 0,368 

Koefisien jalur X3 terhadap Y1 = 0,245 

Gambar 4.3: Analisis Jalur Sub-struktural 1 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2018 

4.7.2 Pengujian Persamaan Sub-struktural 2 

Tabel 4.32: Model Summary Sub-struktural 2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .757
a
 .573 .555 1.14182 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi, Tarif Retribusi 
Pelayanan Pasar, Kualitas Tingkat Pelayanan 

sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 
(X1) 

Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 

Pengetahuan dan Pemahaman 
tentang Retribusi (X3) 

Kemauan Membayar  

(Y1) 

0,368 

℮1=0,652 
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Berdasarkan tabel Model Summary, dapat diketahui nilai R Square (R2) 

yaitu 0,573. Angka R square menjelaskan besarnya pengaruh variabel X1, X2 

dan X3 terhadap Y2 dengan menghitung koefisien determinan (KD), yaitu 

sebagai berikut: 

KD = R2 x 100% 

KD = 0,573 x 100% 

KD = 57,3% 

Pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y1 secara simultan adalah 

sebesar 57,3% dan 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya koefisien 

jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi adalah sebagai 

berikut: 

      √        
  

            =√        

            = 0,653 

Uji signifikansi konstanta secara simultan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.33:  Hasil Anova Sub-struktural 2 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 166.451 4 41.613 31.918 .000
b
 

Residual 123.857 95 1.304   

Total 290.308 99    

a. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

b. Predictors: (Constant), Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan Pasar, Pengetahuan 
dan Pemahaman tentang Retribusi, Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Kualitas Tingkat 
Pelayanan 
 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 
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Hipotesis:  

Ho : Tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi, kemauan membayar tidak berpengaruh secara simultan 

dan signifikan terhadap penerimaan retribusi. 

Ha : Tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi dan kemauan membayar berpengaruh secara simultan 

dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang memiliki arti tidak 

signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel 4.31 ANOVA Sub-struktural 2 di atas menunjukkan nilai Sig. 

sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0,000) ini berarti hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, koefisien regresi adalah signifikan. Kesimpulannya adalah adanya 

pengaruh antara tarif retribusi, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi dan kemauan membayar retribusi terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

2) Pengaruh Secara Parsial  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh tarif retribusi, kualitas tingkat 

pelayanan, pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi, dan kemauan 

membayar retribusi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar secara 

parsial perlu dilakukan uji t. 
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Tabel 4.34: Coefficient Sub-struktural 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.644 2.770  -2.038 .044 

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar .243 .087 .233 2.775 .007 

Kualitas Tingkat Pelayanan .109 .052 .178 2.095 .039 

Pengetahuan dan Pemahaman 

tentang Retribusi 
.099 .108 .076 .915 .362 

Kemauan Membayar Retribusi 

Pelayanan Pasar 
.354 .085 .428 4.162 .000 

a. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 

Hipotesis 4:  

Ho: Tarif retribusi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar  

Ha:   Tarif retribusi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar  

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 
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Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 2,775. Ini berarti nilai thitung > ttabel atau 

2,775 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

menjelaskan bahwa tarif retribusi berpengaruh secara parsial terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Tarif retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar 

Ha:   Tarif retribusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel tarif 

retribusi sebesar 0,007 atau (0,05 ≥ 0,007), yang mana hipotesis Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya signifikan dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel tarif 

retribusi terhadap variabel penerimaan retribusi adalah 0,233. 

Hipotesis 5:  

Ho: Kualitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar 

Ha:  Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar  
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Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 

Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 2,095. Ini berarti nilai thitung > ttabel atau 

2,095 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima dan 

menjelaskan bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh secara parsial 

terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Kualitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar 

Ha:  Kualitas tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  
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Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel kualitas 

tingkat pelayanan sebesar 0,039 atau (0,05 ≥ 0,039), yang mana hipotesis Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya signifikan dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel 

kualitas tingkat pelayanan terhadap variabel penerimaan retribusi pelayanan 

pasar adalah 0,178. 

Hipotesis 6:  

Ho: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar  

Ha:  Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi  berpengaruh secara parsial 

terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar 

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 

Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 0,915. Ini berarti nilai thitung < ttabel atau 

0,915 < 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho diterima dan Ha ditolak dan 

menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar  
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Ha: Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi sebesar 0,362 atau (0,05 ≤ 

0,362), yang mana hipotesis Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak signifikan 

dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi terhadap variabel penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah 0,076. 

Sehingga diperoleh persamaan sub-struktural 1 sebagai berikut: 

Hipotesis 7:  

Ho: Kemauan membayar tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar  

Ha:  Kemauan membayar berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar 

Dasar Pengambilan Keputusan  

1. thitung < ttabel : Ho diterima (Ha ditolak)  

2. thitung > ttabel : Ho ditolak (Ha diterima)  

Nilai ttabel pada signifikansi 0,05 dimana  

df = jumlah sampel – jumlah variabel  

df = 100 - 4 

df = 96 
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Maka nilai ttabel pada df 96 adalah 1,661052. Nilai thitung didapat pada 

tabel coefficients di atas yaitu sebesar 4,162. Ini berarti nilai thitung < ttabel atau 

4,162 > 1,661052. Sehingga kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa kemauan membayar berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. 

Uji Signifikansi secara Parsial 

Ho: Kemauan membayar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar  

Ha: Kemauan membayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar 

Pengambilan Keputusan  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang memiliki arti tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. atau (0,05 ≥ Sig.), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang memiliki arti signifikan.  

Dari tabel coefficients di atas, diketahui bahwa nilai Sig. variabel kemauan 

membayar sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0,362), yang mana hipotesis Ho ditolak 

dan Ha diterima. Artinya signifikan dan nilai Beta (koefisien jalur) variabel 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi terhadap variabel penerimaan 

retribusi pelayanan pasar adalah 0,428. Sehingga diperoleh persamaan sub-

struktural 2 sebagai berikut: 

Y2 = PY2X1 + PY2X2 + PY2Y1 + PY2X3 +       

Y2 = 0,233X1 + 0,178X2 + 0,428Y1 + 0,076X3 + 0,652ε2 
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Dari tabel Coefficients di atas, diketahui masing-masing koefisien jalur tersebut 

adalah:  

Koefisien jalur X1 terhadap Y2 = 0,233  

Koefisien jalur X2 terhadap Y2 = 0,178 

Koefisien jalur X3 terhadap Y2 = 0,076 

Koefisien jalur Y1 terhadap Y2 = 0,428 

Gambar 4.4: Analisis Jalur Sub-struktural 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2018 

Besarnya Pengaruh X terhadap Y2 Melalui Y1 

1. Pengaruh Langsung X1 terhadap Y2   = PY2X1 

           = 0,233  

2. Pengaruh Langsung X2 terhadap Y2    = PY2X2 

         = 0,178 

3. Pengaruh Langsung X3 terhadap Y2  = PY2X3 

       = 0,076 

4. Pengaruh Langsung Y1 terhadap Y2   = PY2Y1 

        = 0,428 

Pengaruh Tidak Langsung tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat 

pelayanan, dan pengetahuan dan pemahaman melalui kemauan membayar 

PY1X2 0,428 

e1 

e2=0,652 

Tarif Retribusi 
Pelayanan Pasar 

X1 

Kualitas Tingkat 
Pelayanan 

X2 

Pegetahuan dan 
Pemahaman 

tentang Retribusi 
X3 

Kemauan 
Membayar 
Retribusi Y1 

Penerimaan Retribusi 
Pelayanan Pasar  

Y2 
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retribusi terhadap terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dihitung 

dengan menggunakan sobel test. Adapun hasil perhitungannya yaitu: 

Tabel 4.35: Hasil Sobel Test 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant)   
 

  

Tarif Retribusi 

Pelayanan Pasar 

= 0.463 * 

0.354  

= 0.164 

= 

√[(0.463
2
x0.085

2
) 

+(0.354
2
x0.094

2
) 

+(0.094
2
x0.085

2
)] 

= 0.052 

= 0.368 * 0.428  

= 0.158 

= 0.164 / 

0.052 

= 3.143 

0.002 

Kualitas Tingkat 

Pelayanan 

= 0.273 * 

0.354  

= 0.097 

= 

√[(0.273
2
x0.085

2
) 

+(0.354
2
x0.056

2
) 

+(0.056
2
x0.085

2
)] 

= 0.031 

= 0.368 * 0.428  

= 0.158 

= 0.097 / 

0.031 

= 3.129 

0.002 

Pengetahuan 

dan Pemahaman 

tentang Retribusi 

= 0.388 * 

0.354 

=0.137 

= 

√[(0.388
2
x0.085

2
) 

+(0.354
2
x0.124

2
) 

+(0.124
2
x0.085

2
)] 

= 0.056 

= 0.245 * 0.428 

=0.105 

= 0.137 / 

0.056 

= 2.457 

0.014 

a. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

b. Intervening Variable: Kemauan Membayar Retribusi Pelayanan Pasar 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018 

Dari nilai di atas, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh tidak 

langsung tarif retribusi (X1) terhadap penerimaan retriusi pelayanan pasar (Y2) 

melalui kemauan membayar (Y1) yaitu sebesar 0,158 atau 15,8 %. Ini berarti 

kesesuaian tarif retribusi dapat meningkatkan kemauan membayar retribusi yang 

selanjutnya akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung kualitas tingkat pelayanan (X2) 

terhadap penerimaan retriusi pelayanan pasar (Y2) melalui kemauan membayar 

(Y1) yaitu sebesar 0,158 atau 15,8 %. Ini berarti kualitas tingkat pelayanan dapat 
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meningkatkan kemauan membayar retribusi yang selanjutnya akan 

meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. dan yang terakhir besarnya 

pengaruh tidak langsung pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi (X3) 

terhadap penerimaan retriusi pelayanan pasar (Y2) melalui kemauan membayar 

(Y1) yaitu sebesar 0,105 atau 10,5 %. Ini berarti pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi dapat meningkatkan kemauan membayar retribusi yang 

selanjutnya akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Sedangkan besarnya pengaruh total antara lain:  

1. Pengaruh total X1 terhadap Y2 = 0,233 + 0,158 

= 0,391 atau 39,1% 

2. Pengaruh total X2 terhadap Y2 = 0,178 + 0,158 

= 0,336 atau 33,6% 

3. Pengaruh total X3 terhadap Y2 = 0,076 + 0,105 

= 0,181 atau 18,1% 

 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1  Pengaruh Tarif Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Kemauan 
Membayar Retribusi 

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan 

seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai 

dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Menurut Darwin (2010), prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan 

daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Hal ini berarti penetapan tarif 

retribusi sangat mempertimbangkan kondisi dari wajib retribusi, terlebih lagi sifat 

retribusi yang penarikannya dapat dilakukan berulang-ulang. Seperti halnya 
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retribusi pelayanan pasar yaitu iuran wajib yang dipungut kepada pedagang 

akibat pemanfaatan tempat berjualan dan seluruh fasilitas yang telah disediakan 

oleh pemerintah Daerah. 

Tarif retribusi pelayanan pasar di Kota Malang diatur dalam Peraturan 

Daerah No 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana besaran tarif 

tersebut dibedakan berdasarkan kelas pasar, jenis dagangan, dan luas tempat 

berjualan. Namun pada kenyataannya, menurut Bapak Imam Fauzi selaku 

Kepala Pasar Madyopuro penarikan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang 

masih tidak sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa 

Umum karena menggunakan sistem target bukan potensi yang ada. Hal ini 

dikarenakan kurangnya jumlah tenaga juru pungut retribusi di masing-masing 

pasar dan kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar. Berbeda dengan 

hasil penelitian ini yang mana menurut responden tarif retribusi yang dibayarkan 

sudah sesuai dengan jenis dagangan, luas tempat berjualan, kemampuan 

membayar, volume penggunaan jasa dan sudah sesuai prinsip keadilan.   

Berdasarkan hasil uji regresi nilai signifikansi tidak lebih dari nilai 

signifikansi α (o,ooo < 0,05), yang berarti menunjukkan hasil yang signifikan. 

Hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0,357 yang mengindikasikan 

bahwa tarif retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif terhadap kemauan 

membayar retribusi. Artinya, apabila penetapan tarif retribusi pelayanan pasar 

semakin sesuai dengan persepsi dan kemampuan pedagang maka kemauan 

membayar retribusi oleh pedagang juga akan meningkat. 

Seperti halnya pada persepsi pedagang mengenai tarif retribusi 

pelayanan pasar yang dipungut oleh Juru Pungut Pasar Kelas I di Kota Malang 

yang menjadi lokasi penelitian saat ini sudah sesuai dengan kemampuan mereka 

membayar. Hal ini terbukti dari hasil jawaban kuesioner variabel tarif retribusi 

pelayanan pasar (X1) memperoleh nilai rata-rata sebesar 22,35 yang masuk ke 
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dalam kategori sangat sesuai. Hasil ini sangat relevan dengan prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimana sangat mempertimbangkan 

kemampuan wajib retribusi yang dalam hal ini adalah pedagang. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McIntosh (2003) yang 

menyebutkan bahwa kemauan membayar air ledeng tergantung pada tarif, 

pendapatan rumah tangga, dan volume yang dikonsumsi.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nur As’Adah, et al (2010) dan I 

Nengah Jaya, et al (2014) yang menyatakan bahwa tarif retribusi sampah 

berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar retribusi, artinya jika tarif 

retribusi mengalami kenaikan diluar kemampuan membayar wajib retribusi maka 

kemauan membayar akan menurun dan sebaliknya jika semakin sesuai tarif 

retribusi dengan kemampuan dan persepsi wajib retribusi maka kemauan 

membayar akan meningkat. 

4.8.2 Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan terhadap Kemauan Membayar 
Retribusi 

Kualitas tingkat pelayanan adalah elemen penting yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan dan dampak niat perilaku (WG Kim et al., 2009;, Kitapci O, 

et al. 2014; Liu dan Jang, 2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 

tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar retribusi. 

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan 

hasil sebesar 0,388 yang mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar retribusi. Artinya, semakin 

tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pedagang maka semakin tinggi 

juga kemauan membayar retribusi oleh pedagang. Hal ini dapat dibuktikan 
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dengan nilai rata-rata responden pada variabel X2 sebesar 45,85 yang artinya 

kualitas pelayanan berada pada kategori baik.  

Berdasarkan keterangan yang didapat dari mayoritas responden merasa 

tidak keberatan jika membayar retribusi dengan imbalan kondisi pasar yang 

memadai. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa manfaat dari 

pembayaran retribusi bersifat dapat dirasakan secara langsung. Namun hasil dari 

kualitas tingkat pelayanan masih dalam kategori baik, sehingga masih harus 

ditingkatkan lagi agar menjadi sangat baik. Jika kondisi jalan yang ada di pasar 

diperbaiki dan kebersihan lingkungan pasar terjaga maka akan semakin 

meningkatkan kualitas tingkat pelayanan yang ada di Pasar Kelas I Kota Malang 

yang nantinya juga akan meningkatkan kemauan membayar retribusi. 

Hal ini sesuai dengan Zeithaml (2000) yang mengatakan bahwa 

konsumen memandang nilai dalam berbagai cara yang berbeda, nilai adalah 

harga yang ditetapkan oleh perusahaan bukan merupakan hal yang utama 

sepanjang konsumen mendapatkan apa yang diinginkan dari produk atau jasa 

yang diterima, sehingga nilai itu dipersepsikan sebagai kualitas yang tertinggi 

dari produk atau jasa. 

Definisi lain yang relevan untuk menjelaskan nilai konsumen adalah yang 

dikemukakan oleh Zeithaml et al. (1988) yang menyarankan untuk 

memperlakukan nilai sebagai imbalan (tradeoff) hubungan antara “give” dan 

“get", yaitu selisih antara pengorbanan dan perolehan. Get menunjukkan manfaat 

yang didapatkan konsumen dari suatu produk, sedangkan give menunjukkan 

harga dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk 

atau jasa. Artinya, bahwa selama apa yang kita bayarkan sesuai dengan manfaat 

yang kita peroleh maka tidak akan keberatan mengorbankan nilai tersebut, yang 

dalam konteks ini adalah kemauan membayar retribusi. 
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Penelitian lain yang sesuai dengan penelitian ini yaitu I Nengah Jaya, dkk 

(2014), dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas tingkat 

pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemauan membayar 

sampah. Hal ini disebabkan karena semakin baik pelayanan yang diberikan 

petugas kebersihan maka masyarakat akan bersedia membayar atas jasa yang 

diberikan. 

Sesuai dengan hasil survey di lapangan, mayoritas pedagang merasa 

tidak keberatan dengan tarif retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Hal ini 

tentu saja harus didukung dengan kualitas pelayanan yang sesuai. Selain tarif, 

kondisi sarana dan prasarana yang disediakan juga menjadi faktor kemauan 

membayar oleh pedagang. Pedagang mengatakan bahwa jika kondisi pasar 

bersih, nyaman dan aman tentu saja pedagang tidak keberatan dalam membayar 

retribusi. Hal ini sesuai dengan (Darwin, 2010:184) yang menyatakan bahwa 

dalam hal progresifitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau 

tingkat pendapatan si pembayar retribusi melainkan hanya didasarkan pada jenis 

pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi 

barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.  

4.8.3 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi terhadap 
Kemauan Membayar Retribusi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar retribusi. 

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana nilai signifikansi 

sebesar 0,004 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,004 < 0,05) yang berarti 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan 

hasil sebesar 0,233 yang mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar retribusi. 
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Artinya, semakin tinggi pengetahuan tentang retribusi yang dimiliki pedagang 

maka akan meningkatkan kemauan membayar retribusi.  

Pada kenyataan di lapangan pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi yang dimiliki pedagang sebenarnya sudah cukup baik sehingga hal ini 

menyebabkan kesadaran bagi pedagang untuk membayar retribusi pelayanan 

pasar. Mayoritas pedagang mengetahui bahwa sudah kewajibannya untuk 

memberikan kontribusi berupa pembayaran retribusi terhadap apa yang sudah 

disediakan oleh pemerintah. 

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Chumayro, Firdha (2017), Khasanah 

(2014) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang 

perpajakan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak. Selain itu hal ini didukung dengan rata-rata nilai 

variabel X3 yaitu 26,94 yang berada pada kategori sangat tinggi. 

4.8.4 Pengaruh Tarif Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penerimaan 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Hasil penelitian ini menunjukkan tarif retribusi pelayanan pasar 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana nilai signifikansi 

sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,006 < 0,05) yang berarti 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan 

hasil sebesar 0,239 yang mengindikasikan bahwa tarif retribusi pelayanan pasar 

berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Artinya, 

semakin sesuai tarif dengan kemampuan pedagang maka semakin tinggi 

penerimaan retribusi yang dapat dipungut dari pedagang. 

Hal ini sesuai dengan penelitian I Nengah Jaya, dkk (2014) , Nur As’adah 

yang menyatakan bahwa pengaruh langsung tarif retribusi sampah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan membayar  dari masyarakat. Dan penelitian ini 
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menunjukkan hasil bahwa retribusi sampah berpengaruh langsung terhadap 

penerimaan retribusi sampah dan hubungannya positif. 

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil penerimaan retribusi yang 

selalu mengalami kenaikan dengan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2015 

tentang Jasa Umum. Pada kenyataan di lapangan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar kelas I di Kota Malang selalu mengalami kenaikan walaupun 

dengan perubahan tarif retribusi yang tertuang pada Perda Kota Malang No 3 

Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut. Sehingga hal ini dapat 

disimpulkan bahwa walaupun mengalami perubahan tarif retribusi asalkan dalam 

batas kemampuan dan persepsi pedagang maka akan meningkatkan 

penerimaan retribusi pelayanan pasar . 

4.8.5 Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan terhadap Penerimaan Retribusi 
Pelayanan Pasar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana nilai signifikansi 

sebesar 0,047 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,047 < 0,05) yang berarti 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan 

hasil sebesar 0,175 yang mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pelayanan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Artinya, 

semakin tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pedagang maka semakin 

tinggi juga penerimaan retribusi oleh pedagang. Hal ini diakibatkan karena 

kesadaran pedagang cukup tinggi sebagai pihak yang dilayani dan menerima 

manfaat pelayanan sehingga mereka berfikir sebagai pihak yang dilayani harus 

memberikan kontribusi berupa pembayaran retribusi. Hal ini yang menyebabkan 

meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. 
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Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Arizal (2003) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelayanan 

pemerintah bidang kebersihan terhadap penerimaan retribusi kebersihan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian I Nengah Jaya, dkk 

(2014) dimana hasilnya kualitas tingkat pelayanan berpengaruh langsung dan 

tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah.  

Pada kondisi di lapangan membuktikan bahwa manfaat berupa fasilitas 

yang diperoleh pedagang seperti tempat berjualan, toilet, tempat parkir dan 

mushola memberikan dampak langsung yang diraakan pedagang dalam 

pembayaran retribusi. Sehingga ketika sudah merasakan manfaat dari 

pembayaran tersebut maka pedagang akan membayar retribusi yang 

meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang. Terlebih 

lagi peningkatan kualitas pelayanan merupakan wujud dari komitmen Pemerintah 

Kota Malang dalam meningkatkan daya bersaing pada pasar tradisional. Hal ini 

agar pasar tradisional tidak kehilangan eksistensinya di kalangan masyarakat. 

4.8.6 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi terhadap 
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana 

nilai signifikansi sebesar 0,323 lebih besar dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,323 > 

0,05) yang berarti menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sedangkan hasil 

koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0,083 yang mengindikasikan bahwa 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi berpengaruh positif terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. Artinya, semakin tinggi pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi yang dimiliki oleh pedagang maka semakin tinggi 

juga penerimaan retribusi pelayanan pasar namun tidak berpengaruh signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Cindi Yosari (2017), Pancawati 

(2011) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib 

pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan tidak signifikan. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi pedagang walaupun 

cukup tinggi namun jika tidak dibarengi dengan kesadaran membayar retribusi 

yang tinggi maka tidak akan berdampak pada peningkatan retribusi pelayanan 

pasar yang signifikan. Sehingga sesuai degan hasil penelitian bahwa pengaruh 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang. 

4.8.7 Pengaruh Kemauan Membayar Retribusi terhadap Penerimaan 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemauan membayar retribusi 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji regresi dimana nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan 

hasil sebesar 0,414 yang mengindikasikan bahwa kemauan membayar retribusi 

berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Artinya, 

semakin tinggi kemauan membayar retribusi pedagang maka semakin tinggi juga 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Cindi Yosari (2017) yang menyatakan 

penerimaan pajak penghasilan secara signifikan dipengaruhi oleh kepatuhan 

wajib pajak yang hubungannya positif. Selain itu dapat dibuktikan dengan nilai 

rata-rata variabel Y1 yaiitu 31,18 yang  berada di kategori sangat tinggi. 

Sehingga realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan. 
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Sesuai dengan Santoso, Darsono dan Syafrudin (2010) yang menyatakan 

bahwa WTP atau kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa 

yang diperolehnya atau besaran rupiah rata-rata yang masyarakat mau 

mengeluarkannya sebagai pembayaran atas satu unit pelayanan sampah yang 

dinikmatinya. Dalam hal ini pembayaran tersebut akan meningkatkan 

penerimaan retribusi sampah. 

4.8.8 Pengaruh Tarif Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penerimaan 
Retribusi Pelayanan Pasar melalui Kemauan Membayar Retribusi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif retribusi berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui kemauan 

membayar retribusi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil sobel test dimana 

nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,000 < 

0,05) yang berarti menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien 

jalur menunjukkan hasil sebesar 0,149 yang mengindikasikan bahwa pengaruh 

tidak langsung tarif retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi 

pelayanan pasar akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar 

melalui kemauan membayar retribusi yang tinggi. 

Hasil ini berarti bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pasar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah memperhatikan dan 

memepertimbangkan kemampuan ekonomi pedagang, sehingga diharapkan 

akan ada kesadaran dari pedagang untuk mau membayar besarnya tarif retribusi 

pelayanan pasar tersebut. Sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar akan 

semakin meningkat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari I Nengah Jaya, dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa tarif retribusi sampah berpengaruh tidak langsung dan 
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signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah Kabupaten Badung melalui 

kemauan membayar.  

4.8.9 Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan terhadap Penerimaan Retribusi 
Pelayanan Pasar melalui Kemauan Membayar Retribusi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui 

kemauan membayar retribusi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil sobel 

test dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi α= 

0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan 

hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 0,094 yang mengindikasikan 

bahwa pengaruh tidak langsung kualitas tingkat pelayanan terhadap penerimaan 

retribusi pelayanan pasar adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

tingkat pelayanan akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar 

melalui kemauan membayar retribusi yang tinggi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Alfiandra (2009) yang menyatakan 

bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara tidak langsung 

adalah berupa keterlibatan dalam masalah keuangan, pemikiran dan material. 

Dengan demikian masyarakat seharusnya membayar retribusi sampah sebagai 

bentuk keikutsertaan atau partisipasi dalam pengelolaan sampah dan juga 

sebagai bentuk pembayaran kewajiban atas pelayanan yang telah diterimanya. 

Sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi sampah. 

4.8.10 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi terhadap 
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Kemauan 
Membayar Retribusi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi 

pelayanan pasar melalui kemauan membayar retribusi. Hal tersebut dapat 
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dibuktikan melalui hasil sobel test dimana nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih 

kecil dari nilai signifikansi α= 0,05 (0,008 < 0,05) yang berarti menunjukkan hasil 

yang signifikan. Sedangkan hasil koefisien jalur menunjukkan hasil sebesar 

0,118 yang mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar 

adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang retribusi akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar 

melalui kemauan membayar retribusi yang tinggi. Jika memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi tinggi namun tidak memiliki kesadaran dalam 

membayar retribusi maka tidak akan memiliki kemauan membayar retribusi, 

sehingga tidak akan berdampak pada penerimaan retribusi pelayanan pasar. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Cindi Yosari 

dimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan melalui kemauan membayar. 

Pada kenyataan di lapangan, mayoritas pedagang memiliki pendidikan 

yang relatif rendah, namun mereka mengetahui tentang retribusi. Hanya saja 

masih terdapat beberapa pedagang yang tidak memiliki kesadaran membara 

retribusi walaupun memiliki pengetahuan tentang retribusi. Sehingga di sini 

kemauan membayar retribusi menjadi variabel yang memediasi pengetahuan 

dan pemahaman tentang retribusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh dari tarif 

retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan serta pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar 

melalui kemauan membayar retribusi pada pasar kelas I di Kota Malang (Pasar 

Besar, Pasar Madyopuro, Pasar Blimbing, Pasar Induk Gadang dan Pasar 

Dinoyo). Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, hasil 

pengolahan data, dan hasil analisa data, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada persamaan model pertama. Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel tarif retribusi pelayanan pasar berpengaruh 

positif signifikan terhadap kemauan membayar retribusi. Sehingga 

semakin sesuai tarif retribusi dengan kemampuan pedagang maka 

kemauan membayar retribusi oleh pedagang juga akan semakin tinggi. 

Begitupula dengan hasil pengujian persamaan model kedua yang 

menunjukkan bahwa tarif retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif 

signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar, dengan 

semakin sesuainya sesuainya tarif retribusi yang dibayarkan oleh 

pedagang maka akan semakin meningkatkan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar pada lima (5) pasar kelas I di Kota Malang. 

2.  Pada model struktural pertama hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel kualitas tingkat pelayanan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kemauan membayar retribusi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas tingkat pelayanan yang 
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dirasakan oleh pedagang maka kemauan membayar retribusi oleh 

pedagang juga akan meningkat. Pada hasil pengujian persamaan 

struktural kedua juga menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar. Hal ini dikarenakan kualitas tingkat pelayanan berhubungan 

langsung dengan manfaat yang dirasakan pedagang sehingga semakin 

tinggi tingkat kualitas pelayanan maka akan meningkatkan penerimaan 

retribusi pelayanan pasar pada lima (5) pasar kelas I di Kota Malang. 

3. Pada model struktural pertama hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar 

retribusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

dan pemahaman tentang retribusi yang dimiliki oleh pedagang maka 

kemauan membayar retribusi oleh pedagang juga akan meningkat. 

Namun pada hasil pengujian persamaan struktural kedua menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal 

ini dikarenakan walaupun memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

retribusi namun jika tidak memiliki kesadaran dalam membayar maka 

tidak akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar sehingga 

kontribusi pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi dalam 

meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar pada lima (5) pasar 

kelas I di Kota Malang hanya sedikit dan tidak signifikan. 

4.  Kemauan membayar retribusi berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar. Sehingga dengan meningkatnya 

kemauan membayar retribusi oleh pedagang maka penerimaan retribusi 
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pelayanan pasar pada lima (5) pasar kelas I di Kota Malang juga akan 

meningkat. 

5. Berdasarkan hasil analisis jalur mengenai pengaruh tidak langsung antara 

variabel tarif retribusi pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, serta 

pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi terhadap penerimaan 

tentang retribusi pelayanan pasar melalui kemauan membayar retribusi 

menunjukkan hasil yang positif signifikan. Artinya jika tarif retribusi 

pelayanan pasar, kualitas tingkat pelayanan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang retribusi mengalami peningkatan maka kemauan 

membayar retribusi juga akan mengalami peningkatan yang nantinya 

akan menyebabkan penerimaan retribusi pelayanan pasar juga akan 

mengalami peningkatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas tingkat pelayanan melalui penataan dan 

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan penataan dan 

penertiban PKL maka pedagang yang sudah membayar sewa 

kios/bedak tidak akan merasa dirugikan, sehingga tidak keberatan 

dalam membayar retribusi. 

b. Melalui perbaikan jalan yang berlubang dan penambahan jumlah 

tempat sampah sesuai dengan kapasitas jumlah pedagang, 

diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pedagang terhadap 

kualitas tingkat pelayanan. Dengan demikian akan meningkatkan 

kemauan pedagang dalam membayar retribusi. 
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c. Meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi dengan 

pemberian penghargaan terhadap pedagang yang rajin membayar 

retribusi. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian bantuan 

modal usaha, perbaikan tempat berjualan, dan lain-lain. Hal ini 

sebagai wujud bahwa dampak dari pembayaran retribusi akan 

kembali pada pedagang itu sendiri. 

d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki model dalam 

penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan 

pasar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

 

              Responden No: 
 
 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Pedagang 

Di pasar 

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kelas I Kota 

Malang (Studi Kasus pada Pasar Besar, Pasar Madyopuro, Pasar Blimbing, 

Pasar Induk Gadang, dan Pasar Dinoyo)”, saya memohon kesediaan 

bapak/ibu untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. 

 Kesediaan bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam kuesioner tersebut semata-semata untuk kepentingan ilmiah 

sebagai bahan penelitian dan tidak akan dipublikasikan dan dijamin 

kerahasiaannya. Atas kesediaan, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Fitria Nanda Sari 

Nim. 145020101111007 
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I. KARAKTERISTIK PEDAGANG 

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan bapak/Ibu untuk pertanyaan di bawah ini. 

 

*Coret yang tidak perlu 

 

1) Nama   : 

2) Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan * 

3) Jenis Dagangan  : a. Golongan A (perhiasan (logam mulia)) 

a. Golongan B (tekstil, bahan bangunan, alat-alat 

listrik, batik, alat-alat plastik, daging, kue-kue, 

palen, rempah-rempah/palawija, tembakau, depot, 

alat-alat sepeda, pracangan, pakaian jadi, ikan 

basah/kering, arloji, buah-buahan, dan mebel) 

b. Golongan C (rombengan, besi, ayam, abrakan, 

sayur-mayur, kemasan/barang sepuh, bunga, dan 

yang tidak termasuk golongan A dan B) 

4) Tempat Jualan  : a. Emper/los 

b. Kios/bedak 

5) Usia   : Tahun 

6) Pendidikan Terakhir : 

7) Pendapatan rata-rata Bapak/Ibu per hari:  a.  < Rp. 500 ribu 

a. Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta 

b. Rp. 1 juta – Rp. 2 juta 

c. Rp. 2 juta – Rp. 5 juta 

d. > Rp. 5 juta 

8) Lama Berjualan  : 
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II. KUESIONER PENELITIAN 

Cara menjawab pertanyaan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

centang (√ ) pada kotak jawaban yang merupakan pendapat Bapak/Ibu. 

 

KETERANGAN : 

 

SS = Sangat Setuju   Skor =5 

S = Setuju   Skor =4 

KS = Kurang Setuju  Skor =3 

TS = Tidak Setuju   Skor =2 

STS = Sangat Tidak Setuju  Skor =1 

 

A. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1. Tarif retribusi harian yang saya bayar 

kepada Dinas Perdagangan sesuai dengan 

jenis dagangan yang saya jual. 

     

2. Tarif retribusi harian yang saya bayar 

kepada Dinas Perdagangan sesuai dengan 

luas kios atau los yang saya miliki. 

     

3. Menurut saya, tarif retribusi harian yang 

dipungut sesuai dengan kemampuan saya 

membayar. 

     

4. Menurut saya, tarif retribusi kebersihan 

yang dipungut sesuai dengan banyaknya 

sampah yang saya buang dari kegiatan 

berdagang. 

     

5. Saya merasa  tarif retribusi yang dipungut 

oleh Dinas Perdagangan sudah adil untuk 

setiap pedagang. 

     

 

B. Kualitas Tingkat Pelayanan 
 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

6 Menurut saya, kondisi jalan yang ada 

pada pasar sudah baik. 
     

7 Menurut saya, juru pungut retribusi selalu 

bersikap sopan dan berpakaian rapi ketika 

memungut retribusi. 

     

8 Menurut saya, tempat pembuangan 

sampah yang disediakan Dinas 

Perdagangan sudah memadai sehingga 

kebersihan pasar terjaga dengan baik. 
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No Pernyataan 
SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

9 Saya merasa penataan kios dan los 

pedagang sudah tertata dengan rapi. 
     

10 Menurut saya, jumlah MCK yang ada 

sudah memadai dan bersih. 
     

11 Menurut saya, luas tempat parkir pada 

pasar ini sudah memadai. 
     

12 Saya merasa petugas pasar dapat 

menerima saran, keluhan, dan aspirasi 

dari pedagang dan menanggapi secara 

bijaksana. 

     

13 Saya selalu diberi karcis, kartu 

langganan, atau dokumen lain sebagai 

tanda telah membayar retribusi. 

     

14 Menurut saya, revitalisasi pasar 

tradisional perlu dilakukan agar tidak 

kalah bersaing dengan pasar modern dan 

meningkatkan kualitas pelayanan pasar. 

     

15 Lokasi tempat berjualan berupa 

pelataran, los dan kios saya strategis dan 

mudah dijangkau oleh pembeli. 

     

16 Menurut saya, pengendalian dan 

penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) 

yang ada pada pasar ini sudah baik. 

     

 

C. Pengetahuan dan Pemaham tentang Retribusi  

No Pernyataan SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

17 Saya mengetahui dan paham bahwa 

retribusi pelayanan pasar dipungut atas 

penyediaan pelayanan dan fasilitas pasar. 

     

18 Saya paham dan tahu bahwa sebagai 

pedagang membayar retribusi pelayanan 

pasar adalah kewajiban saya. 

     

19 Saya paham dan tahu bahwa sebagai 

pedagang saya memiliki hak untuk 

mendapatkan pelayanan dan 

menggunakan fasilitas yang ada pada 

pasar sesuai dengan retribusi yang saya 

bayar. 
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No Pernyataan 
SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

20 Saya paham dan tahu bahwa jika tidak 

membayar retribusi tepat waktu akan 

mendapatkan sanksi sesuai peraturan 

daerah yang berlaku. 

     

21 Petugas Pasar sering mengadakan 

sosialisasi terkait tentang hak dan 

kewajiban pedagang. 

     

22 Karcis retribusi adalah dokumen yang 

diberikan setelah saya membayar retribusi 

pelayanan pasar, sehingga setiap kali 

membayar saya selalu diberi karcis dan 

jika petugas lupa saya akan meminta 

karcis sebagai tanda bukti. 

     

 

D. Kemauan Membayar Retribusi 

No Peryataan SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

23 Saya merasa puas dengan keseluruhan 

pelayanan dan fasilitas yang ada di pasar, 

sehingga saya mau merelakan sejumlah 

uang untuk memenuhi kewajiban 

membayar retribusi pelayanan pasar. 

     

24 Saya merasa tarif retribusi pelayanan 

pasar sesuai dengan kemampuan saya, 

sehingga saya tidak keberatan untuk 

membayar retribusi pasar. 

     

25 Saya selalu membayar retribusi pelayanan 

pasar dengan tepat waktu, karena itu 

merupakan kewajiban saya. 

     

26 Saya selalu membayar retribusi pelayanan 

pasar sesuai tarif yang ditetapkan tanpa 

meminta keringanan kepada petugas 

pasar. 

     

27 Saya mau membayar retribusi karena jika 

tidak membayar retribusi akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

     

28 Saya telah menggunakan fasilitas pasar 

untuk kegiatan berdagang sehingga saya 

mau membayar retribusi. 

     

29 Kepercayaan saya pada juru pungut dan 

petugas pasar membuat saya mau 

membayar retribusi tanpa takut uangnya 

disalahgunakan. 
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E. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

No Peryataan SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

30 Besaran tarif retribusi yang saya bayar 

akan menambah penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. 

     

31 Kemauan dan kepatuhan saya dalam 

membayar retribusi pelayanan pasar dapat 

meningkatkan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. 

     

32 Menurut saya, semakin beragam obyek 

retribusi (fasilitas) yang dapat disediakan 

oleh Dinas Perdagangan di pasar maka 

dapat meningkatkan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. 

     

33 Menurut saya, ketegasan juru pungut 

dalam menarik retribusi dapat 

meningkatkan penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. 
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Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 3: Tabulasi Jawaban Responden 

a. Variabel Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1), Kualitas Tingkat Pelayanan (X2), Pengetahuan dan Pemahaman tentang 
Retribusi (X3), Kemauan Membayar (Y1), dan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 

No.Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 ΣX2 

1 4 4 3 5 3 19 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 43 

2 5 4 4 5 4 22 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 41 

3 5 5 3 5 3 21 3 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 44 

4 4 5 4 5 4 22 3 5 4 3 4 5 4 5 5 3 3 44 

5 5 5 3 5 4 22 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 4 46 

6 5 5 4 5 5 24 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 40 

7 5 5 5 5 5 25 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 43 

8 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 45 

9 5 5 5 5 4 24 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 2 44 

10 5 5 4 5 3 22 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 2 42 

11 5 5 5 5 3 23 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 47 

12 5 5 4 5 3 22 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 47 

13 5 5 3 5 4 22 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 47 

14 4 5 3 5 3 20 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 48 
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No.Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 ΣX2 

15 4 5 3 5 4 21 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 47 

16 5 5 3 5 3 21 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 42 

17 4 5 3 5 4 21 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 45 

18 4 4 4 5 4 21 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 47 

19 5 5 5 5 5 25 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 43 

20 5 4 4 5 4 22 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 43 

21 4 5 5 5 5 24 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 47 

22 3 4 4 5 4 20 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 46 

23 3 4 4 5 5 21 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 45 

24 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 45 

25 5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5  47 

26 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 2 45 

27 5 5 4 4 5 23 5 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 46 

28 3 5 4 4 4 20 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 45 

29 5 5 3 4 5 22 3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 3 44 

30 4 5 3 5 3 20 4 4 3 4 5 3 3 5 2 5 4 42 

31 5 4 4 4 5 22 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 46 
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32 5 5 5 5 5 25 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 46 

33 4 4 4 5 5 22 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 46 

34 5 5 4 4 5 23 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 45 

35 4 4 4 4 4 20 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 44 

36 4 4 5 4 4 21 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 3 41 

37 5 4 5 5 4 23 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 47 

38 3 4 3 5 4 19 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 42 

39 4 4 4 5 4 21 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 45 

40 5 4 4 5 4 22 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 46 

41 5 5 4 4 4 22 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 46 

42 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 44 

43 4 4 4 5 4 21 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 47 

44 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 

45 5 5 4 4 4 22 5 4 3 4 4 2 4 5 4 5 3 43 

45 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 43 

46 5 5 3 4 4 21 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 48 

47 4 4 3 5 4 20 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 48 

48 5 5 3 4 4 21 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 48 

49 4 4 4 5 4 21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45 
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No.Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 ΣX2 

50 5 5 3 4 4 21 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 47 

51 5 5 4 5 4 23 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 46 

52 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 47 

52 4 5 3 5 4 21 4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 43 

54 4 5 3 5 5 22 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 5 46 

55 4 4 3 5 5 21 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 50 

56 4 4 4 5 5 22 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 49 

57 4 4 5 5 4 22 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 47 

58 4 4 5 4 5 22 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 49 

59 5 4 5 4 4 22 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 47 

60 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 48 

61 4 4 5 5 3 21 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 48 

62 4 5 4 3 5 21 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 50 

63 5 5 3 5 5 23 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45 

64 4 5 3 4 5 21 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 49 

66 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 48 

67 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 48 

68 4 5 3 5 4 21 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 47 
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No.Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 ΣX2 

69 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 48 

70 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 49 

71 5 4 5 4 4 22 4 5 4 2 4 4 4 5 4 5 4 45 

72 5 5 5 3 4 22 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 47 

73 4 4 5 5 4 22 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 48 

74 5 5 4 3 4 21 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 43 

75 4 4 4 5 4 21 4 5 3 4 5 4 4 4 2 5 4 44 

76 5 5 4 3 4 21 4 5 3 5 4 4 4 5 2 5 4 45 

77 5 4 4 5 4 22 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 42 

78 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 3 4 4 5 2 3 5 45 

79 4 4 4 5 4 21 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 45 

80 5 5 4 4 4 22 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 45 

81 4 4 4 5 4 21 4 5 4 2 4 4 3 4 3 5 5 43 

82 4 5 4 5 4 22 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 44 

83 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 46 

84 5 5 4 5 4 23 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 47 

85 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 43 

86 4 5 4 5 4 22 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 48 
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No.Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 ΣX2 

87 4 4 4 5 5 22 4 5 3 5 4 4 4 5 3 5 5 47 

88 3 5 4 4 4 20 3 4 3 3 4 3 4 5 2 5 5 41 

89 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 46 

90 5 5 5 5 5 25 5 4 3 4 4 4 5 5 2 5 5 46 

91 5 4 5 5 4 23 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 46 

92 4 5 5 5 5 24 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4 45 

93 4 4 4 5 4 21 4 5 3 2 4 5 4 5 3 4 5 44 

94 5 5 5 4 5 24 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 46 

95 4 4 4 5 4 21 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 45 

96 5 5 4 4 5 23 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 46 

97 5 4 4 5 4 22 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 41 

98 4 4 5 5 5 23 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 47 

99 5 4 5 5 4 23 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 45 

100 4 5 5 5 3 22 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 47 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

1 5 5 5 3 3 5 26 4 4 5 5 3 5 4 30 5 5 4 4 18 

2 5 5 5 5 3 5 28 5 4 5 5 4 5 4 32 5 5 5 5 20 

3 4 4 5 3 3 5 24 3 4 4 4 5 4 3 27 4 5 4 4 17 

4 5 5 5 4 3 5 27 3 4 4 5 4 5 4 29 5 5 4 4 18 

5 5 5 5 4 2 5 26 3 4 4 5 3 5 4 28 5 5 5 5 20 

6 5 5 5 5 2 5 27 4 5 5 4 4 5 4 31 5 5 4 5 19 

7 5 4 5 4 3 5 26 4 4 4 5 4 5 4 30 5 4 5 5 19 

8 5 5 5 4 3 5 27 4 4 5 5 4 5 4 31 5 5 4 5 19 

9 5 5 5 4 3 5 27 4 4 4 4 4 5 2 27 5 5 5 4 19 

10 5 5 5 4 4 5 28 4 5 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 20 

11 4 5 5 4 3 5 26 4 4 5 5 5 5 5 33 5 5 4 5 19 

12 5 4 5 4 4 5 27 4 4 5 5 5 5 4 32 5 4 4 5 18 

13 5 5 5 4 4 5 28 4 4 4 5 5 4 5 31 5 5 5 5 20 

14 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 5 5 5 4 31 5 4 4 5 18 

15 4 5 5 4 3 5 26 4 4 5 5 4 5 5 32 5 5 5 3 18 

16 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 5 4 5 4 30 5 5 5 5 20 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

17 5 5 5 4 3 5 27 4 5 4 5 3 5 4 30 5 5 5 5 20 

18 5 5 5 5 3 5 28 5 4 4 5 4 4 5 31 4 5 5 5 19 

19 5 4 5 4 3 5 26 4 4 4 5 4 4 4 29 5 5 5 5 20 

20 5 5 5 4 2 5 26 4 4 4 5 4 4 4 29 5 4 5 4 18 

21 4 5 5 5 2 5 26 5 4 4 5 2 4 5 29 5 4 5 5 19 

22 5 5 5 4 2 5 26 5 4 4 5 3 5 4 30 5 5 5 5 20 

23 5 4 5 4 2 5 25 5 4 4 5 4 5 4 31 5 4 4 5 18 

24 4 5 5 4 2 5 25 4 5 5 5 4 5 5 33 3 5 5 5 18 

25 4 5 5 4 3 5 26 4 5 4 5 3 4 5 30 5 5 5 3 18 

26 4 5 5 4 2 5 25 4 5 4 4 4 5 5 31 5 5 4 5 19 

27 5 5 5 4 3 5 27 5 5 4 5 4 4 4 31 5 5 5 5 20 

28 5 5 5 4 3 5 27 4 5 5 4 4 4 5 31 4 4 5 5 18 

29 5 5 5 5 3 5 28 4 5 4 5 2 5 5 30 5 5 4 5 19 

30 5 5 5 4 3 5 27 4 5 4 4 4 5 4 30 5 5 5 5 20 

31 5 5 5 5 3 5 28 5 5 4 4 5 5 5 33 5 5 5 4 19 

32 4 5 5 4 2 5 25 3 5 4 5 4 5 4 30 5 5 5 5 20 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

33 5 5 5 4 2 5 26 3 5 4 5 4 5 4 30 5 5 5 5 20 

34 5 5 5 4 4 5 28 4 5 4 4 4 5 5 31 5 5 5 4 19 

35 5 4 5 5 3 5 27 4 5 4 5 4 5 4 31 4 4 5 5 18 

36 5 5 5 4 2 5 26 2 5 4 5 5 5 4 30 5 5 5 5 20 

37 5 5 5 5 3 5 28 4 5 4 4 4 5 4 30 5 4 5 5 19 

38 4 5 5 4 3 5 26 5 5 4 5 4 5 3 31 5 5 5 5 20 

39 5 4 5 3 4 5 26 4 5 5 4 5 5 4 32 5 5 3 4 17 

40 5 5 5 5 3 5 28 4 5 4 5 4 5 4 31 5 5 5 5 20 

41 5 5 5 5 3 5 28 2 5 4 5 4 5 4 29 5 5 5 5 20 

42 4 5 5 3 3 5 25 4 5 5 5 4 4 5 32 5 5 4 5 19 

43 5 5 5 5 3 5 28 5 5 4 5 4 4 3 30 5 4 5 5 19 

44 4 5 5 4 3 5 26 4 5 4 5 3 4 4 29 5 5 5 4 19 

45 5 5 5 3 3 5 26 4 5 5 4 4 4 5 31 4 5 3 5 17 

45 5 5 5 4 3 5 27 5 5 4 5 4 5 4 32 5 5 4 5 19 

46 5 4 5 4 3 5 26 4 5 5 4 4 5 4 31 5 5 5 5 20 

47 5 5 5 3 3 5 26 4 5 4 5 4 4 4 30 5 5 5 5 20 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

48 5 5 5 4 3 5 27 4 3 4 4 4 5 3 27 5 5 4 5 19 

49 4 5 5 4 3 5 26 4 5 4 5 4 4 4 30 5 4 4 5 18 

50 5 5 5 4 3 5 27 4 4 5 5 4 5 4 31 5 5 4 4 18 

51 4 4 5 4 3 5 25 5 5 5 4 4 4 5 32 5 4 5 5 19 

52 4 5 5 4 3 5 26 4 4 5 5 2 5 4 29 5 5 4 5 19 

52 5 4 5 4 3 5 26 5 5 5 5 4 5 4 33 5 5 5 5 20 

54 5 5 5 4 3 5 27 4 4 4 4 4 5 4 29 5 4 5 5 19 

55 5 5 5 4 3 5 27 4 4 4 5 4 4 5 30 5 5 5 5 20 

56 5 5 5 5 3 5 28 4 4 4 5 5 5 4 31 4 5 5 5 19 

57 4 5 5 4 3 5 26 5 4 4 5 4 5 4 31 5 5 5 4 19 

58 5 4 5 5 3 5 27 5 4 4 5 4 5 4 31 5 5 5 5 20 

59 5 5 5 5 2 5 27 3 4 5 5 4 5 4 30 4 5 5 5 19 

60 5 4 5 4 3 5 26 5 4 4 5 4 4 4 30 4 5 4 5 18 

61 5 5 5 4 2 5 26 5 4 5 5 4 5 5 33 4 4 5 5 18 

62 5 5 5 5 3 5 28 5 4 5 5 4 5 5 33 5 5 5 5 20 

63 5 5 5 4 3 5 27 5 4 4 5 5 5 4 32 5 5 5 4 19 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

64 5 5 5 5 3 5 28 5 4 5 5 4 5 5 33 3 4 5 5 17 

66 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 4 5 5 34 5 4 5 5 19 

67 4 5 5 4 4 5 27 5 5 4 5 4 5 4 32 5 5 4 5 19 

68 5 4 5 5 3 5 27 5 5 4 5 4 4 5 32 5 5 4 5 19 

69 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 5 4 5 5 31 4 5 5 5 19 

70 5 4 5 3 4 5 26 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 4 4 18 

71 5 5 5 4 3 5 27 4 4 5 5 5 5 5 33 5 5 4 5 19 

72 4 5 5 4 3 5 26 5 4 5 5 4 5 4 32 4 5 4 5 18 

73 5 5 5 4 3 5 27 5 4 5 5 4 5 5 33 5 5 4 5 19 

74 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 4 2 31 5 5 5 4 19 

75 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 5 4 5 4 32 5 5 5 5 20 

76 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 5 3 5 4 32 5 5 5 5 20 

77 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 5 4 5 4 33 5 5 4 4 18 

78 4 5 5 5 4 5 28 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 4 5 19 

79 4 5 5 5 3 5 27 4 5 5 5 4 4 4 31 5 4 4 5 18 

80 4 5 5 5 3 5 27 3 5 5 5 4 5 4 31 4 5 5 5 19 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

81 5 5 5 5 4 5 29 3 5 5 5 5 5 4 32 4 5 4 5 18 

82 5 5 5 5 3 5 28 4 5 5 5 4 5 5 33 3 5 5 4 17 

83 4 5 5 5 3 5 27 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 4 5 19 

84 4 5 5 5 3 5 27 4 5 5 5 4 5 4 32 3 5 4 5 17 

85 5 5 5 4 4 5 28 4 5 5 5 5 5 5 34 5 4 4 5 18 

86 5 5 5 5 3 5 28 4 5 5 5 4 4 4 31 3 5 4 4 16 

87 5 5 5 5 3 5 28 3 5 5 5 4 5 4 31 5 5 5 5 20 

88 5 5 5 4 2 5 26 4 5 5 5 4 5 3 31 5 5 5 5 20 

89 5 5 5 5 3 5 28 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 20 

90 5 5 5 4 4 5 28 4 5 5 5 4 5 4 32 4 4 5 4 17 

91 5 5 5 5 2 5 27 4 5 5 5 5 4 3 31 5 4 4 5 18 

92 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 5 3 5 5 32 4 5 5 5 19 

93 5 5 5 5 3 5 28 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 20 

94 5 5 5 5 2 5 27 5 5 5 5 5 4 4 33 5 5 4 4 18 

95 5 5 5 4 3 5 27 5 4 5 5 2 5 5 31 4 5 5 5 19 

96 5 5 5 5 2 5 27 4 5 5 5 5 5 4 33 4 4 5 5 18 
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No.Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ΣX3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 ΣY1 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 ΣY2 

97 5 5 5 5 2 5 27 5 5 5 5 3 5 4 32 5 4 4 4 17 

98 5 5 5 4 2 5 26 4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 5 5 19 

99 5 5 5 4 3 5 27 4 4 5 5 3 5 4 30 4 5 5 5 19 

100 5 5 5 4 4 5 28 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 
 

Lampiran 4: Hasil Uji Validitas 

a. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1) 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .498
**
 .239 .282 .157 .635

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .204 .131 .409 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson Correlation .498
**
 1 .093 .293 .152 .562

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .624 .117 .424 .001 

N 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson Correlation .239 .093 1 .377
*
 .381

*
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .204 .624  .040 .038 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson Correlation .282 .293 .377
*
 1 .189 .658

**
 

Sig. (2-tailed) .131 .117 .040  .316 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X1.5 Pearson Correlation .157 .152 .381
*
 .189 1 .635

**
 

Sig. (2-tailed) .409 .424 .038 .316  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X1 Pearson Correlation .635
**
 .562

**
 .705

**
 .658

**
 .635

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

b. Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .054 .234 -.160 .181 -.123 .393
*
 

Sig. (2-tailed)  .775 .214 .399 .338 .518 .031 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson Correlation .054 1 .336 -.125 .200 .462
*
 .479

**
 

Sig. (2-tailed) .775  .069 .509 .288 .010 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson Correlation .234 .336 1 .041 .323 .311 .434
*
 

Sig. (2-tailed) .214 .069  .828 .082 .094 .017 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.4 Pearson Correlation -.160 -.125 .041 1 .241 .138 .415
*
 

Sig. (2-tailed) .399 .509 .828  .200 .468 .022 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson Correlation .181 .200 .323 .241 1 -.151 .571
**
 

Sig. (2-tailed) .338 .288 .082 .200  .427 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.6 Pearson Correlation -.123 .462
*
 .311 .138 -.151 1 .440

*
 

Sig. (2-tailed) .518 .010 .094 .468 .427  .015 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .393
*
 .479

**
 .434

*
 .415

*
 .571

**
 .440

*
 1 

Sig. (2-tailed) .031 .007 .017 .022 .001 .015  
N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

Lanjutan Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 

Correlations 

 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2 

X2.7 Pearson Correlation 1 -.032 .151 .227 .284 .482
**
 

Sig. (2-tailed)  .867 .427 .228 .129 .007 

N 30 30 30 30 30 30 

X2.8 Pearson Correlation -.032 1 .210 .197 .350 .434
*
 

Sig. (2-tailed) .867  .266 .298 .058 .017 

N 30 30 30 30 30 30 

X2.9 Pearson Correlation .151 .210 1 -.131 -.166 .437
*
 

Sig. (2-tailed) .427 .266  .490 .381 .016 

N 30 30 30 30 30 30 

X2.10 Pearson Correlation .227 .197 -.131 1 .327 .443
*
 

Sig. (2-tailed) .228 .298 .490  .078 .014 

N 30 30 30 30 30 30 

X2.11 Pearson Correlation .284 .350 -.166 .327 1 .617
**
 

Sig. (2-tailed) .129 .058 .381 .078  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .482
**
 .434

*
 .437

*
 .443

*
 .617

**
 1 

Sig. (2-tailed) .007 .017 .016 .014 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

c. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .136 .284 .087 .278 .284 .514
**
 

Sig. (2-tailed)  .473 .129 .648 .137 .129 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.2 Pearson Correlation .136 1 .812
**
 .293 .206 .812

**
 .738

**
 

Sig. (2-tailed) .473  .000 .116 .274 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.3 Pearson Correlation .284 .812
**
 1 .412

*
 .254 1.000

**
 .858

**
 

Sig. (2-tailed) .129 .000  .024 .175 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.4 Pearson Correlation .087 .293 .412
*
 1 -.056 .412

*
 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .648 .116 .024  .767 .024 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.5 Pearson Correlation .278 .206 .254 -.056 1 .254 .569
**
 

Sig. (2-tailed) .137 .274 .175 .767  .175 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3.6 Pearson Correlation .284 .812
**
 1.000

**
 .412

*
 .254 1 .858

**
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Sig. (2-tailed) .129 .000 .000 .024 .175  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson Correlation .514
**
 .738

**
 .858

**
 .535

**
 .569

**
 .858

**
 1 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .002 .001 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

d. Kemauan Membayar Retribusi (Y1) 

Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .139 .176 .392
*
 -.164 .108 .465

**
 .525

**
 

Sig. (2-tailed)  .464 .353 .032 .388 .569 .010 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.2 Pearson Correlation .139 1 .284 .518
**
 .352 .425

*
 -.018 .687

**
 

Sig. (2-tailed) .464  .128 .003 .057 .019 .927 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.3 Pearson Correlation .176 .284 1 .305 .058 .288 .180 .528
**
 

Sig. (2-tailed) .353 .128  .102 .761 .123 .342 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.4 Pearson Correlation .392
*
 .518

**
 .305 1 .182 .516

**
 .309 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .032 .003 .102  .335 .004 .097 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.5 Pearson Correlation -.164 .352 .058 .182 1 .118 -.112 .377
*
 

Sig. (2-tailed) .388 .057 .761 .335  .534 .556 .040 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.6 Pearson Correlation .108 .425
*
 .288 .516

**
 .118 1 .138 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .569 .019 .123 .004 .534  .465 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1.7 Pearson Correlation .465
**
 -.018 .180 .309 -.112 .138 1 .467

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .927 .342 .097 .556 .465  .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y1 Pearson Correlation .525
**
 .687

**
 .528

**
 .806

**
 .377

*
 .642

**
 .467

**
 1 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .003 .000 .040 .000 .009  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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e. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 

Correlations 

 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2 

Y2.1 Pearson Correlation 1 .156 .245 .400
*
 .671

**
 

Sig. (2-tailed)  .411 .192 .029 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y2.2 Pearson Correlation .156 1 .377
*
 .302 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .411  .040 .105 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y2.3 Pearson Correlation .245 .377
*
 1 .488

**
 .749

**
 

Sig. (2-tailed) .192 .040  .006 .000 

N 30 30 30 30 30 

Y2.4 Pearson Correlation .400
*
 .302 .488

**
 1 .781

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .105 .006  .000 

N 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson Correlation .671
**
 .611

**
 .749

**
 .781

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24, 2018 
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Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas 

a. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.635 5 

 

b. Kualitas Tingkat Pelayanan (X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.623 11 

 

c. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi (X3) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.695 6 

 

d. Kemauan Membayar Retribusi (Y1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.665 7 

 

e. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Y2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.659 4 

 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24, 2018 
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Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Didik (Kepala Seksi Pembinaan dan 

Penertiban PKL Dinas Perdagangan Kota Malang) 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Abdul Karim (Juru Pungut Retribusi 

Pasar Induk Gadang) 
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Gambar 3: Wawancara dan penyebaran kuesioner kepada salah satu 

pedagang Pasar Madyopuro  

 

Gambar 4: Wawancara dan penyebaran kuesioner kepada salah satu 

pedagang Pasar Besar  
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Gambar 5: Kondisi kemacetan Pasar Induk Gadang 
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