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ABSTRAK 
 
 

Afrilia Fitriana, NIM : 211167. “Implementasi Kebijakan Penerapan Retribusi 
Pasar Secara Bulanan dan Pelayanannya dalam Perspektif Islam di Dinas Pasar 
Jember Kudus”. Skripsi Ekonomi Syariah, Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 
Kudus. 

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling penting dalam memberikan 
suatu pelayanan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan pelayanan yang 
baik pula namun pengelolaan yang tidak baik akan mengakibatkan pelayanan yang 
tidak memuaskan pada masyarakat pengguna pelayanan tersebut. Demikian halnya 
dengan pengelolaan keuangan yaitu retribusi di Pasar Jember Kudus yang dapat 
dikatakan cukup baik, meskipun ada hal-hal tertentu yang belum mencapai hasil yang 
maksimal dan masih mengandalkan swadaya pedagang sebagai pemakai produk 
pelayanan. 

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana penerapan kebijakan 
dan target realisasi retribusi pasar bulanan di Pasar Jember Kudus, bagaimana pula 
persepsi pedagang mengenai penerapan bulanan dan pengelolaan tersebut untuk 
meningkatkan pelayanan publik di Pasar Jember serta faktor yang mendukung dan 
menghambat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan tersebut dari retribusi yang 
ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penerapan retribusi 
bulanan di Pasar Jember dan persepsi pedagang tentang pengelolaan itu untuk 
meningkatkan pelayanan publik serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan 
penghambat dalam penyediaan pelayanan dari pemerintah dalam pandangan Islam. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kota 
Kudus dengan situs Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Cabang Dinas Pasar 
Wilayah Jember dan aktivitas pedagang pasar Jember. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah informan dan dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif analisis dengan 
tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan retribusi pasar bulanan sudah 
dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam 
mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem adminitrasi yang sudah cukup baik, 
sesuai dengan prinsip keadilan dan selalu dalam pengawasan untuk mewujudkan 
maqashid syariah. 
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