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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga riset Nielsen mencatat, pertumbuhan minimarket sepanjang 

2010 meningkat 42 persen dibanding tahun sebelumnya. Saat ini di seluruh 

Indonesia minimarket nyaris menembus angka 17 ribu. Data Nielsen Retail 

Establishment Survey mencatat, dibandingkan 2009, modern trade tumbuh 38 

persen dengan 18.152 toko di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong 

peningkatan 42 persen minimarket menjadi 16.922 toko. Hypermarket juga 

mengalami pertumbuhan 23 persen mencapai 154 toko. Adapun toko dengan 

format supermarket menurun enam persen dari tahun lalu. Secara geografis, 

78 persen toko modern berada di Jawa dengan pertumbuhan 35 persen. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi di Sumatera sebesar 55 persen dan pulau lainnya 

42 persen. (Vivanews, 26 Februari 2011) 

Menjamurnya pasar modern di Indonesia memiliki dampak yang serius 

bagi pedagang tradisional. Toko tradisional tercatat 2,4 juta unit, di mana 47 

persen dari toko-toko itu berada di daerah perkotaan. Data Nielsen 

menunjukkan toko atau pasar tradisional di kota besar dan pedesaan menurun 

masing-masing 2-4 persen di 2010. 

Semenjak diberlakukannya liberalisasi sektor ritel pada 1998, 

kompetisi yang terjadi antarsupermarket di pasar ritel Indonesia tidak hanya 

melibatkan pemain lokal, tetapi juga pemain asing. Beberapa kalangan 
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menyatakan bahwa pedagang tradisional adalah pihak yang paling terkena 

dampak kompetisi supermarket ini. Pedagang tradisional tak memiliki daya 

saing yang kuat melawan pasar modern. Pasar tradisional yang terkesan 

kumuh, sumpek dan ketidakpastian harga menyebabkan menurunnya minat 

konsumen untuk membeli di pasar tradisional sedangkan trend masyarakat 

yang konsumtif dan lebih senang belanja di toko-toko modern karena pasar 

modern mengutamakan pelayanan yang menyenangkan, adanya pendingin 

ruangan (AC), suasana yang nyaman dan bersih. Barang - barang yang dijual 

mempunyai standar kualitas yang tinggi dan melalui proses penyeleksian 

terlebih dahulu sehingga barang yang tidak memenuhi klarifikasi atau rusak 

akan ditolak. Dari segi harga, pasar modern memiliki harga yang pasti dan 

murah. 

Wikipedia mengartikan bahwa pasar modern adalah pasar yang penjual 

dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat 

label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan 

dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh 

pramuniaga. 

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

yang juga lebih beragam daripada mini market. 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 

debu, kulkas, air conditioner dan lainnya. Selain itu, hypermarket dan 

supermarket juga memiliki sarana perpakiran yang cukup luas yang mana luas 

lahan parkir dari hypermarket umumnya lebih luas dibandingkan dengan 

supermarket. (Yenli Megawati) 

Sedangkan 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 umunya 

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, 3 Februari 2011) 

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. Di sisi lain terdapat 91 toko 

modern berbentuk minimarket: 54 Indomaret dan 37 Alfamart, yang 

bertebaran di seantero Kabupaten Malang. Kehadiran ritel modern ini, seperti 
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diwartakan Tempo Interaktif, menyusutkan omzet pasar hingga 15 persen. 

(Indoplaces, 22 November 2011) 

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 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. 

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 

pengelolaan yang kurang professional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar 

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

Hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat 

ditemui di pasar modern, khususnya hipermarket. Semenjak kehadiran 

hipermarket di Jakarta, pasar tradisional di kota tersebut disinyalir merasakan 

penurunan pendapatan dan keuntungan yang drastis. (Kompas 2006). 

Sehingga pedagang tradisional kalah bersaing dengan pasar modern karena 

perbedaan pelayanan dan pendistribusiannya. Pedagang kecil, petani dan 

pemasok mikro juga akan kehilangan media usaha. Berdasarkan dari latar 

belakang di atas, maka akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui 
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penelitian dengan judul “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan 

Minimarket Terhadap Pedagang Tradisional di Kelurahan Tanjungrejo 

Kecamatan Sukun Kota Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi pedagang tradisional di Kelurahan 

Tanjungrejo? 

2. Apakah dengan adanya  keberadaan minimarket terdapat perbedaan jam 

kerja pedagang tradisional di Kelurahan Tanjungrejo? 

3. Bagaimana pendapatan pedagang tradisional di Kelurahan Tanjungrejo 

dengan adanya minimarket tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terfokuskan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian maka peneliti memberi batasan permasalahan pada dampak sosial 

ekonomi pembangunan minimarket terhadap pedagang tradisional di 

Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, dilihat dari sisi 

kondisi ekonomi dalam hal ini pendapatan pedagang tradisional dan dilihat 

dari kondisi sosial yakni waktu bekerja pedagang. Nama Minimarket di 

Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang antara lain: 
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1. Rubelan Tanjung berdiri tahun 2011 

2. Indomaret terwaralaba CV. Jaya Abadi berdiri tahun 2000 

3. Shevamart berdiri tahun 2005 

4. Indomaret Mergan Dalam berdiri tahun 2010 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karateristik sosial ekonomi pedagang tradisional di 

Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya minimarket  terdapat perbedaan 

jam kerja pedagang tradisional. 

3. Untuk mengetahui pendapatan pedagang tradisional dengan adanya 

minimarket tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan pembangunan daerah. 

b. Bagi pihak lain, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan 

melengkapi literature bacaan khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat 

pada umumnya mengenai pasar modern dan pasar tradisional. 


