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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya 

jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihot 

P Siahaan, 2010). Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang 

membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi 

adalah retribusi kebersihan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Setiap orang yang 

ingin mendapatkan pelayanan kebersihan dia harus membayar retribusi yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Mardiasmo (2012) maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 

berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena 

penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dua komponen tersebut. 

Selanjutnya dinyatakan pula, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan 

yang bersifat pajak (menambah pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya 

bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai upaya terakhir saja. 

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti mengarah pada 

kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang 

menunjukan suatu daerah otnom yang mampu berotonomi. Dalam rangka menghadapi 

otonomi yang lebih luas itu, dituntut kemampuan daerah untuk menggali dan 

memberdayakan sumber daya daerah untuk kepentingan kemaslahatan dan 

esejahteraan masyarakat (Safawi, Sujianto dan Rusli, 2012,131). Dalam hal ini 
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Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri, termasuk dalam pendanaan untuk operasionalisasi pemerintah daerah tersebut. 

Agar operasionalisasi pemerintah daerah dapat dilaksnakan secara maksimal, maka 

diperlukan sumber dana yang memadai terutama diharapkan bersumber dari daerah itu 

sendiri. Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di 

Kabupaten Pati adalah retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang 

demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai akibat dari pertumbuhan 

penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah, sehingga mengakibatkan 

permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan akan terus meningkat. Retribusi 

kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan potensi tersebut belum 

dioptimalkan secara keseluruhan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Implementasi 

kebijakan retribusi kebersihan di Kabupaten Pati sebenarnya telah di atur melalui 

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Namun 

implementasi Peraturan Daerah ini belum efektif dilaksanakan di lapangan. Belum 

Nampak aspek penyelesaian masalah dari peraturan daerah tersebut, padahal jika 

dilihat dari tujuan, sasaran dan isi dari Peraturan Daerah tersebut semestinya bisa 

mengatasi masalah retribusi kebersihan yang ada di Kabupaten Pati. Penerimaan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui retribusi kebersihan masih banyak kendala 

yang harus dihadapi dengan jumlah wajib retribusi yang terus bertambah seiring 

dengan perkembangan Kota. Retribusi kebersihan yang telah dipungut diharapkan 

menunjukkan adanya peningkatan yang berarti dan dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan. 
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Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya 

sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan usahausaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber–sumber 

penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli 

daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. 

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian 

dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan 

sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan 

meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian 

sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi 

ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan 

sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya (Baskara 

et al., 2018). Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari 

bantuan pusat. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, 
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yaitu dengan peningkatan penerimaan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah 

(Yuliastuti dan Dewi, 2017).  

Tabel 1.1 

Data Pendapatan Asli Daerah Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 

Retribusi Kebersihan, Pendapatan Retribusi Pelataran dan Pendapatan 

Retribusi Los Pasar Gembong Tahun 2015-2019 (dalam rupiah) 

 

No Keterangan Tahun 2015 Lebih / 

Kurang Target Realisasi 

1 PAD 268.517.552.000 310.063.640.827 41.546.088.827 

2 Retribusi 

Kebersihan 

17.302.500 17.367.100 64.600 

3 Retribusi 

Pelataran 

22.548.000 12.340.200 -10.207.800 

4 Retribusi Los 57.340.000 56.702.200 -637.800 

  Tahun 2016  

No Keterangan Target Realisasi  

1 PAD 290.469.281.000 314.921.084.791 24.451.803.791 

2 Retribusi 

Kebersihan 

18.136.500 18.185.600 49.100 

3 Retribusi 

Pelataran 

23.172.700 10.630.800 -12.541.900 

4 Retribusi Los 59.569.200 58.751.800 -817.400 

  Tahun 2017  

No Keterangan Target Realisasi  

1 PAD 416.966.354.000 449.821.345.800 32.854.991.800 

2 Retribusi 

Kebersihan 

18.185.600 18.347.000 161.400 

3 Retribusi 

Pelataran 

10.630.800 11.201.000 570.200 

4 Retribusi Los 58.751.800 60.467.300 1.715.500 

  Tahun 2018  

No Keterangan Target Realisasi  

1 PAD 362.171.914.000 384.041,846.939 21.869.932.939 

2 Retribusi 

Kebersihan 

18.216.000 18.215.000 -1.000 

3 Retribusi 

Pelataran 

 7.360.200 7.360.200 
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No Keterangan Tahun 2015 Lebih / 

Kurang Target Realisasi 

4 Retribusi Los  58.914.600 58.914.600 

  Tahun 2019  

No Keterangan Target Realisasi  

1 PAD 359.242.879.000 363.997.151.178 4.754.272.178 

2 Retribusi 

Kebersihan 

18.228.000 18.309.000 81.000 

3 Retribusi 

Pelataran 

9.000.000 9.061.400 61.400 

4 Retribusi Los 66.924.000 66.982.800 58.800 

    Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati, 2020. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar Rp. 134.900.261.009,- atau meningkat 

42,8%. Sedangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2019 yaitu 

menurun sebesar (Rp.20.044.695.761,00) atau menurun (5,22%). 

Dari pemaparan dari hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan terjadinya 

research gap pada penelitian ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut 

Ferdiana, Reka (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan retribusi kebersihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan 

Eko Yulianto Widhi Hertomo, Nunung Kusnadi, A. Faroby Falatehan (2018) retribusi 

kebersihan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Indri Fitria Sari (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan retribusi pelataran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan 

Tuti Priyanti (2018) yang menyatakan bahwa retribusi pelataran berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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Ferdiana, Reka (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan retribusi los 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan 

Susanti Aprita Sari (2018) yang menyatakan bahwa retribusi los tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Uraian tersebut yang melatar belakangi peneliti mengambil judul PENGARUH 

PENDAPATAN RETRIBUSI KEBERSIHAN, RETRIBUSI PELATARAN DAN 

RETRIBUSI LOS PASAR GEMBONG TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015-2019. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

1.2.1. Variabel independen penelitian ini terdiri dari Pendapatan Retribusi 

Kebersihan, Pendapatan Retribusi Pelataran dan Pendapatan Retribusi Los. 

1.2.2. Variabel Dependen penelitian adalah Pendapatan Retribusi Los. 

1.2.3. Objek Penelitian dilakukan pada Pasar Gembong Daerah Kabupaten Pati 

 

 

1.3.    Perumusan Masalah  

Fenomena lapangan dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami 

peningkatan dan penurunan secara fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang 

cukup tajam yaitu sebesar Rp. 134.900.261.009,- atau meningkat 42,8%. Sedangkan 

penurunan Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2019 yaitu menurun sebesar 

(Rp.20.044.695.761,00) atau menurun (5,22%). Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikut ini. 
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1.3.1. Apakah ada pengaruh pendapatan retribusi kebersihan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh pendapatan retribusi pelataran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh pendapatan retribusi los terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh pendapatan retribusi kebersihan, pendapatan 

retribusi pelataran, dan pendapatan retribusi los terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati secara bersama-sama? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah berikut 

ini. 

1.4.1. Menganalisis pengaruh pendapatan retribusi kebersihan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh pendapatan retribusi pelataran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh pendapatan retribusi los terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh pendapatan retribusi kebersihan, pendapatan 

retribusi pelataran, dan pendapatan retribusi los terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati secara bersama-sama. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua orang dan 

juga dalam berbagai bidang. Secara lebih konkrit manfaat penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Manajemen 

Keuangan, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam 

manajemen keuangan. 

1.5.2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan informasi bagi bidang akademik serta pihak yang terkait 

dan berkepentingan dalam pengelolaan retribusi kebersihan, pendapatan 

retribusi pelataran, dan pendapatan retribusi los terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Asli Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


