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ABSTRAK 

 

Retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting karena 
pada setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli 

daerah. Dari sekian banyak Retribusi daerah, Retribusi Pasar merupakan aspek yang memberikan 

kontribusi penting terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian pengelolaan Retribusi Pasar 

Kandangan masih belum optimal dan efektif dikarenakan sistem yang digunakan masih manual dan 
semimanual yaitu dengan dicatat dibuku dan diketik kembali dengan Microsoft Excel ketika melakukan 

rekap akhir tahun. Mengingat pentingnya pengelolaan data retribusi yang berjumlah banyak, maka 

dibuatlah Aplikasi Pencatatan Retribusi Toko dan Parkir pada Pasar Kandangan Berbasis Web. Sistem ini 
dibentuk dengan tujuan mempermudah pegawai atau petugas retribusi untuk mengelola data pembayaran 

retribusi dan melakukan rekap piutang retribusi setiap akhir tahun untuk dilaporkan ke Badan Keuangan 

Daerah. 

 
Kata Kunci : Retribusi, Pasar Kandangan, Aplikasi Pencatatan, Pengelolaan Data 

 

ABSTRACK 
 

Retribution is an important source of local revenue because each year it contributes significantly to 

revenue from local revenue. Of the many regional levies, market levies are an aspect that makes an 
important contribution to Regional Original Income. However, the management of the Kandangan Market 

Charges is still not optimal and effective because the system used is still manual and semimanual, namely 

by recording it in a book and retyping it in Microsoft Excel when doing a year-end recap. Given the 

importance of managing large amounts of retribution data, a Web-based Application for Recording 
Retribution for Stores and Parking at Kandangan Market was made. This system was formed with the aim 

of making it easier for retribution employees or officers to manage retribution payment data and to recap 

levy receivables at the end of each year to be reported to the Regional Financial Agency. 
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PENDAHULUAN 

Pasar Kandangan terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan atau desaran terbuka yang memiliki luas 
berbeda. Setiap blok memiliki pungutan retribusi yang berbeda-beda. Retribusi Daerah adalah pungutan 

sebagai pembayaran atas jasa ataupun perizinan tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi maupun badan tertentu. Setiap penyewa toko diwajibkan membayar 

retribusi yang sudah ditentukan, jika pembayaran retribusi tidak dilakukan maka akan menjadi piutang 
retribusi toko. Piutang secara luas dapat didefinisikan sebagai tuntutan perusahaan kepada pihak terkait 

baik berupa uang, barang, atau jasa yang telah dijual belikan secara kredit.   

Selain penyewa toko (gerai), pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi Pasar Kandangan 
juga diwajibkan membayar retribusi. Berbeda dengan penyewa toko yang memiliki jumlah pungutan wajib 

pertahun, pembayaran retribusi pedagang kaki lima dilakukan setiap hari dan hanya saat ketika mereka 

berjualan dan biaya retribusi yang dibayarkan lebih murah daripada retribusi toko. 
Retribusi Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting karena 

pada setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli 

daerah. Namun pada pencatatan retribusi pada Pasar Kandangan masih menggunakan cara manual dan 

semimanual, yaitu dengan dicatat pada buku jaga oleh petugas retribusi lalu diketik kembali dengan 
Microsoft Excel untuk melakukan rekap retribusi dan piutang retribusi toko pada akhir tahun. 

Permasalahan timbul pada saat melakukan rekap data, dikarenakan sistem yang digunakan belum 

terkomputerisasi secara keseluruhan sehingga memerlukan banyak waktu untuk melakukan rekapan data. 
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasar Kandangan 

memerlukan aplikasi yang dapat melakukan pencatatan dan pengelolaan data yang lebih efektif sehingga 

akan menghemat waktu petugas retribusi untuk melakukan rekap data dan mengurangi resiko hilangnya 

data serta selisih jumlah retribusi.  
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, metode tersebut 
adalah sebagai berikut: 

a. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan informasi secara 

detail melalui narasumber terkait. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi dari sumber data langsung dengan melalui percakapan atau tanya jawab. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasa digunakan pada penelitian kuantitatif, 

kualitatif, dan pengembangan. 

b. Metode observasi dilakukan dengan secara langsung terlibat dalam proses perhitungan 
pembayaran dan perhitungan piutang retribusi. Pengertian observasi adalah pengamatan terhadap 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk memperoleh 

data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 
  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur proses pencatatan retribusi yang sedang berjalan pada Pasar Kandangan dapat dilihat 
pada flowchart berikut : 

 

 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Sistem Lama 

Proses pencatatan retribusi pada Pasar Kandangan adalah sebagai berikut: 
 

1. Penyewa datang ke loket pembayaran retribusi di Pasar Kandangan.  

2. Petugas menerima uang pembayaran retribusi toko. 
3. Petugas akan mencatat pembayaran pada buku catatan retribusi. 

4. Petugas akan menyetorkan jumlah pembayaran retribusi kepada Bendahara. 

5. Bendahara akan mengetik jumlah pembayaran atau setor retribusi menggunakan Microsoft Excel. 

6. Kepala Dinas menerima laporan retribusi dan piutang retribusi toko. 
 

 

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, 
memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML digunakan untuk 

memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek. 

 
a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menjelaskan interaksi yang terjadi antara   aktor inisiator dari interaksi sistem 

itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case Diagram direpresentasikan dengan urutan 

langkah yang sederhana.  
  



 
Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

 

Aktornya adalah admin, Petugas, Pemungut dan Bendahara. Pada aktor ada include yang 

mengharuskan mereka untuk login ke dalam sistem. Setelah login , admin dapat mengelola data 
toko, penyewa, lokasi parkir, petugas dan user. Sedangkan pada aktor petugas dan pemungut 

mereka akan melakukan input retribusi toko/parkir. Untuk aktor bendahara, dia dapat 

memverifikasi data retribusi yang sudah diinput oleh petugas dan pemungut. 
 

  



Tampilan aplikasi terbagi menjadi dua yaitu tampilan masukan sistem dan tampilan keluaran sistem 

sebagai berikut : 
 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Tampilan Form Login 
Tampilan login aplikasi adalah form untuk mengisi username dan password untuk dapat 

masuk ke dalam aplikasi. Setelah mengisi username dan password dengan benar, selanjutnya 

klik tombol login untuk masuk ke halaman utama. 
 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Form Login 

2. Tampilan Halaman Utama 

Tampilan ini menampilkan halaman yang diakses setelah login berhasil dilakukan. Menu akan 

ditampilkan sesuai dengan level user yang login. 

 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Utama 

  



3. Tampilan Form Input Data Toko  

Pada form ini admin akan mengisi data-data toko sesuai dengan field yang sudah tertera pada 
form. Setelah mengisi semua data dengan benar, selanjutnya dengan mengklik tombol simpan 

maka data toko akan tersimpan.  

 

 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Form Input Data Toko 

4. Tampilan Form Input Data Penyewa 

Form ini adalah form yang digunakan untuk mengisi data penyewa toko. Setelah admin 
mengisi semua data dengan benar maka admin dapat mengklik tombol simpan dan data akan 

tersimpan.  

 

 
Gambar 3. 3 Tampilan Form Input Data Penyewa 

  



5. Tampilan Form Input Petugas 

Pada form input ini admin akan mengisi data-data petugas dan mengklik tombol simpan untuk 
menyimpan data.  

 

 
Gambar 3. 4 Tampilan Form Input Petugas 

 

 

 

6. Tampilan Form Input Retribusi Toko 

Tampilan ini apat diakses oleh admin dan petugas retribusi. Form ini disediakan pada level 

user petugas retribusi untuk mengisi jika ada penyewa toko yang melakukan pembayaran. 

Setelah mengisi nominal uang, petugas akan mengklik tombol simpan dan data pembayaran 
retribusi akan tersimpan. 

 

Gambar 3. 5 Tampilan Form Input Retribusi Toko 

  



7. Tampilan Form Input Retribusi Parkir Roda 2 

Tampilan form input retribusi parkir roda 2 adalah halaman input data retribusi parkir roda 2 
oleh pemungut retribusi. Setelah semua field diisi dengan benar maka tombol simpan dapat 

diklik dan sistem akan menyimpan data tersebut. 

 

 
Gambar 3. 6 Tampilan Form Input Retribusi Parkir Roda 2 

 

8.  Tampilan Data Toko 

Tampilan data toko adalah tampilan data toko yang sudah berhasil disimpan. Untuk 
mengakses tampilan data toko admin atau user lainnya dapat mengklik menu data toko. Pada 

halaman tampil data toko disediakan tombol edit dan juga hapus data toko. 

 

 
Gambar 3. 7 Tampilan Data Toko 

 
  



 

 
9. Tampilan Data Retribusi Toko 

Tampilan ini berisikan tampilan data retribusi toko yang sudah diinput oleh petugas retribusi 

dan tersimpan. Data ini dapat diubah kembali dengan tombol edit dan dapat dihapus dengan 

tombo hapus yang sudah disediakan. 
 

 
Gambar 3. 8 Tampilan Data Retribusi Toko 

 
10. Tampilan Data Petugas 

Tampilan data petugas adalah tampilan data-data petugas yang sudah tersimpan. Halaman ini 

dilengkapi dengan tombol edit dan juga tombol hapus. 

 

 
Gambar 3. 9 Tampilan Data Petugas 

 

  



11. Tampilan Data Parkir Roda 2 

Data retribusi parkir roda 2 yang sduah tersimpan akan tampil pada halaman ini. Pada tampilan 
ini, data dapat diubah dengan tombol edit dan juga dapat dihapus dengan tombol hapus. 

Sedangkan untuk level user  bendahara hanya akan terdapat tombol verifikasi. 

 

 
Gambar 3. 10 Tampilan Data Retribusi Parkir Roda 2 

 

12. Tampilan Menu Laporan 
Halaman ini berisikan laporan-laporan yang siap diunduh dan cetak. Halaman ini dilengkapi 

dengan tombol cetak dan unduh.   

 

 
Gambar 3. 11 Tampilan Menu Laporan 

  

  



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 
1. Tampilan Laporan Retribusi Toko 

Laporan retribusi toko ini berisikan data-data pembayaran retribusi oleh masing-masing penyewa 

toko. Sebelum laporan diunduh, maka akan tampil pilihan untuk memilih tahun laporan. 

 

 
Gambar 3. 12 Laporan Retribusi Toko 

 

2. Tampilan Laporan Retribusi Parkir Roda 2 

Laporan ini berisikan data jumlah uang setoran pada pungutan parkir roda 2 atau kendaraan 
bermotor. Laporan ini dapat dicetak berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih. 

 

  
Gambar 3. 13 Tampilan Laporan Retribusi Parkir Roda 2 

 

  



3. Tampilan Data Petugas 

Laporan data penyewa adalah laporan yang berisikan data-data para penyewa seperti nama, jenis 
kelamin, alamat, nomor telepon serta nomor toko dan blok yang mereka sewa. 

 

 
Gambar 3. 14 Tampilan Data Petugas 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat waktu dalam proses penginputan 
data retribusi toko dan parkir pada Pasar Kandangan. Serta mempermudah dalam pengelolaan dan 

penyimpanan data. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menginput jumlah uang 

setor, karena hasil input dari petugas akan diverifikasi oleh bendahara penerima. 
3. Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan akan mempercepat proses pencarian data serta 

memudahkan dalam proses pembuatan laporan. 

 

Saran 

Diharapkan kedepannya aplikasi ini dapat diintregasikan dengan pihak bank tertentu untuk membuat fitur 

pembayaran secara online, sehingga para penyewa toko dapat melakukan pembayaran tanpa harus 
mendatangi loket petugas retribusi. 

Aplikasi ini juga diharapkan dapat dikembangkan menjadi berbasis mobile dan ditambahkan fitur lainnya 

yang dapat memudahkan petugas ataupun penyewa.  
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