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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

   Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era globalisasi 

saat ini setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan 

pasar-pasar modern yang berkembang pesat di tiap-tiap kota. Pada prinsipnya, 

perusahaan retail tidak akan terlepas dengan permasalahan seberapa besar 

kemampuan perusahaan retail dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan 

digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Sumber dana 

perusahaan retail dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal 

perusahaan. Sumber dana internal artinya dana yang diperoleh dari hasil 

kegiatan operasi perusahaan, yang terdiri atas laba. 

   Berbeda dengan pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual 

dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara 

langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pada umumnya 

terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh 

penjual maupun suatu pengolah pasar. Pasar ini paling banyak menjual 

kebutuhan sehari-hari (sembako) seperti bahan-bahan makanan, misalnya ikan, 

buah-buahan, sayur-sayuran, pakaian, barang elektronik dan jasa-jasa lainnya. 

(Wikipedia, 10 Juni 2012). 

   Sedangkan pasar modern terdiri dari minimarket, supermarket, dan 

hypermarket. Minimarket merupakan pasar swalayan yang hanya memiliki satu 

atau dua mesin register saja atau sering disebut juga mesin kasir dan hanya 
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menjual produk-produk kebutuhan dasar rumah tangga (basic necessities) yang 

telah dipilih terlebih dahulu, sedangkan supermarket yang juga merupakan 

pasar swalayan memiliki lebih dari dua mesin register dan juga menjual 

barang-barang segar (fresh goods) seperti sayur dan daging selain basic 

necessities yang juga lebih beragam dari pada minimarket. Hypermarket 

sendiri juga menjual basic necessities dan barang-barang segar yang lebih 

beragam dibandingkan supermarket, namun selain itu hypermarket juga 

menjual barang-barang white goods atau elektronik seperti mesin cuci, mesin 

penyedot debut, kulkas, air conditioner dan lainnya. Selain itu, hypermarket 

dan supermarket juga memiliki sarana perparkiran yang cukup luas yang mana 

luas lahan parkir dari hypermarket umumnya lebih luas dibandingkan dengan 

supermarket. (Yenli Megawati). 

   Saat ini jumlah pasar tradisional di Kabupaten Malang mencapai 90 pasar 

: 33 pasar besar berada di 33 Kecamatan dan 57 Pasar kecil di tingkat desa atau 

pasar penunjang. Aktivitas jual-beli di 33 pasar kecamatan melibatkan sekitar 

hampir 18 ribu pedagang. Disisi lain terdapat 91 toko modern berbentuk 

minimarket : 54 Indomart dan 37 Alfamart, yang bertebaran di Seantero 

Kabupaten Malang. Kehadiran ritel modern ini, seperti ditawarkan Tempo 

Interaktif, menyusutkan omset pasar hingga 15 persen. (Indoplaces, 7 Februari 

2012). 

   Jika kondisi ini tetap dibiarkan, ribuan bahkan jutaan pedagang kecil 

akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional mungkin akan 

tenggelam seiring dengan tren perkembangan dunia ritel saat ini yang 



3 

 

didominasi oleh pasar modern. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang, pada 2010 jumlah retail tercatat lebih dari 100 

retail. Dengan jumlah penduduk Kota Malang sebanyak lebih dari 800 ribu 

jiwa, idealnya hanya 20 mini market saja. 

   Berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi maka Negara 

republik Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang memiliki tiap-tiap 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena 

itu pembangunan daerah dilaksanakan secara serasi dan terpadu agar dalam 

pembangunannya sendiri dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan 

agar pembangunan setiap daerah harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan 

potensi yang berada di setiap daerah maupun kota tersebut dikarenakan 

pembangunan merupakan suatu kesatuan, yang dalam pembangunan nasional 

sebagai wujud wawasan nusantara dan terbinanya Indonesia sebagai suatu 

kesatuan yang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. 

   Dalam menjalankan suatu pembangunan-pembangunan di daerah-daerah 

maupun di kota-kota diperlukannya suatu penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan, yang mana salah satu faktor yang turut dominan 

adalah dari segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran. 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas serta dalam urusan rumah tangga, di 

setiap daerah harus mempunyai anggaran dan keuangan yang kuat agar 

pendapatan suatu negara dapat berjalan dengan lancar dan kuat. Semakin tinggi 

tingkat pendapatan semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam 

menyelenggarakan suatu usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban 
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umum, sosial budaya, dam dapat pula memajukan kesejahteraan suatu wilayah 

dan penduduknya. Sumber-sumber keuangan tersebut tergantung dalam 

menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah. Keuangan daerah 

akan menentukan corak-corak serta bentuk kegiatan yang dilakukan suatu 

daerah dalam memajukan keuangan suatu daerah. Sumber-sumber penerimaan 

daerah dan potensi yang harus digali secara maksimal, namun tentu saja masih 

di dalam koridor peraturan perundang-undang yang masih berlaku. 

   Sebagaimana sendiri pasar adalah tempat perdagangan yang sentral bagi 

daerah maupun kota yang khususnya daerah kabupaten. Pasar merupakan 

tempat perdagangan yang mampu mengukur tingkat ekonomi suatu daerah 

maupun kota dapat dikatakan juga jika suatu daerah mempunyai pasar yang 

aktif yang ramai akan penjual dan pembeli, maka tingkat pendapatan suatu 

daerah tersebut adalah baik. Sebaliknya jika suatu pasar tersebut sepi oleh 

penjual dan pembeli, maka tingkat ekonomi suatu daerah tersebut rendah pada 

daerah-daerah tertentu terdapat pasar tradisional yang hanya buka pada hari-

hari penanggalan jawa khususnya pada daerah Ponorogo yang terdapat pasar 

pon,  pasar Senen, wage, kliwon, pahing selain hari-hari tersebut pasar tersebut 

tidak buka, dalam hal pasar tersebut tidak buka tiap hari. 

   Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak 

berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern 

dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap; di sisi lain, 

pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar 
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pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar 

modern dan tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. 

   Hal ini sangat menarik untuk diteliti persaingan antara pasar tradisional 

dengan pasar modern yang diantaranya dari pasar tradisional tidak ingin 

tersingkirkan dari pasar modern sedangkan dari pasar modern ingin 

meningkatkan kualitas mutu barang dan pelayanan. Berdasarkan dari latar 

belakang di atas, maka akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui 

penelitian dengan judul “Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap 

Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kelurahan Blimbing Kota Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik pedagang pasar tradisional dan pasar modern di 

Kelurahan Blimbing Kota Malang? 

2.  Bagaimana dampak pendapatan pedagang pasar tradisional di Kelurahan 

Blimbing dengan adanya pasar modern tersebut ? 
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1.3. Batasan Masalah 

   Kota Malang banyak dibangun pasar-pasar modern, penataannya dan 

pengelolaan dana sudah semakin baik bila dibandingkan dengan pasar 

tradisional dari hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pendapatan para 

pedagang pasar tradisional di kota Malang. Penelitian ini hanya membatasi 

pada masalah  pendapatan pedagang pasar tradisional. 

  1. Toko Leo jalan Borobudur no. 22  

  2. Indomaret jalan candi sewu  

  3. Toko Podo Seneng jalan borobudur  

  4. Toko Borobudur jalan borobudur  

  5. Alfamart  jalan simpang borobudur  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik pedagang pasar tradisional dengan pasar 

modern di Kelurahan Blimbing Kota Malang  

2. Untuk mengetahui dampak pendapatan pedagang pasar tradisional di 

Kelurahan Blimbing dengan adanya pasar modern tersebut  
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1.5. Kegunaan Penelitian 

   Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah di Kota malang khususnya 

mengenai seberapa besar perkembangan pendapatan pasar dalam menunjang 

pendapatan asli serta diharapkan dapat dijadikan kebijaksanaan bagi kota 

Malang dalam upaya meningkatkan pendapatan pasar asli kota. 

2. Sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan 

informasi dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


