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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat yang mempunyai peran penting 

bagi perekonomian daerah karena berfungsi sebagai salah satu sumber retribusi daerah. Sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasar perlu dikelola dengan baik sehingga 

mampu memberikan kontribusi retribusi kepada daerah secara maksimal.  Pasar-pasar baik pasar 

tradisional maupun pasar modern milik pemerintah sebagai pusat perekonomian masyarakat 

perlu dikelola dengan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan pasar menjadi transparan dan 

akuntabel. Pengelolaan pasar merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Banyak hal yang perlu 

dikelola tidak hanya pada penerimaan retribusi , Banyaknya pasar dan jumlah pedagang yang 

cukup banyak seringkali menyulitkan kontrol sehingga berpotensi tidak maksimalnya 

penerimaan retribusi dari pasar. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah 

termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak 

daerah cukup beragam,beberapa diantaranya adalah pajak pasar, pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. Retribusi daerah juga beragam jenisnya, 

beberapa diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi ijin usahaindustri, 

retribusi ijin usaha dagang dan lain-lain.Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah.Pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah 

dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga 

daerahnya.Kriteria pajak daerah menjadi sangat penting berkaitan peran Pemerintah Daerah 

untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. 

Hal tersebut diperlukan agar proses pemungutan administrasi dan penetapan tarif terhadap 

sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah. Sumber 

pendapatan harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau 

sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka 
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pendapatan pajaknya juga meningkat.Keadaan mencerminkan pajak untuk menunjukkan 

elastisitas, artinya pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup 

kenaikan pengeluaran pemerintah. 

 Dengan menggunakan metode waterfall kita bisa melakukan pendekatan yang sistematis 

dan juga berurutan, tahapan metode ini meliputi Requirement (Analisa Kebutunan), Design 

(Mendesain Sistem), Implementation (Penerapan Sistem), Testing (Pengujian Sistem), 

Maintenance (pemeliharaan sistem). Dengan kelebihanya metode tersebut maka dapat membantu 

pembutan sistem yang baik dan efisien digunakan untuk monitoring petugas retribusi pasar. 

Hal inilah yang menarik penelitian untuk melakukan penelitian mengenai perancangan 

sistem monitoring petugas retribusi pasar.menggunaka metode Waterfall. Dengan metode ini 

diharapkan dinas perdagangan dapat memonitoring petugas retribusi. Melihat dari pentingnya 

fungsi retribusi tersebut, maka sangat perlu adanya sistem yang memonitoring pasar dengan 

tujuan tidak adanya pungutan liar dari petugas. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin 

dikemukakan adalah bagaimana memonitoring petugas retribusi pasar.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Program aplikasi yang akan dibuat ini untuk memonitoring proses petugas retribusi 

di pasar Wergu Wetan Kudus. 

2. Sumber yang dijadikan acuan dalam pembuatan tugas akhir nantinya ini berdasarkan 

survey dilapangan.  

3. Ruko yang di gunakan untuk melakukan retribusi pasar yaitu cuma beberapa ruko 

yang beradada di pasar wergu wetan Kudus sebagai sampel. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah memonitoring petugas retribusi pasar untuk mengetahui 

mekanisme penyetoran dan pelaporan retribusi pasar. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dibuatnya sistem ini adalah : 

1. Mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pasar. 

2. Dapat mengetahui tarif  retribusi harian pasar berdasarkan letak tempat usaha yang 

digunakan untuk tempat berdagang di area pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


