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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan perdagangan masyarakat Indonesia pada umumnya terjadi di pasar 

tradisional. Pasar-pasar tradisional banyak terdapat di kota-kota di Indonesia 

bahkan dapat dikatakan masih sangat eksis meskipun mulai banyak bermunculan 

pasar-pasar modern. Oleh karena itu, pasar tradisional mampu menjadi penggerak 

roda perekonomian dari sektor perdagangan. Kemajuan ekonomi di kota-kota di 

Indonesia tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh perdagangan yang terdapat 

didalam pasar tradisional tersebut (Hadiwiyono, 2011: 1). Di pasar tradisonal 

terdapat pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonominya. Pelaku-

pelaku ekonomi tersebut didominasi pedagang dan pembeli di mana kedua pelaku 

ini saling berinteraksi untuk bertransaksi. Masing-masing pelaku tersebut 

memiliki kepentingan masing-masing dalam arena perdagangan. Selain itu, 

menurut Yustika (2010: 310), suasana di pasar juga sangat cair karena antara 

pedagang dan pembeli juga dilakukan obrolan-obrolan keseharian yang tidak 

terkait dengan transaksi ekonomi di pasar itu sendiri. 

Pasar tradisional memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, tidak 

hanya tempat jual beli semata, namun berhubungan dengan konsepsi hidup dan 

sosial budaya, Adiwisono, 1989 dalam Aliyah (2007:111). Pasar tradisional 

memiliki nilai sejarah yang kuat sehingga membudaya dalam kehidupan 

masyarakat. Pasar tradisional di sisi lainnya memberikan lapangan pekerjaan bagi 
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masyarakat melalui aktivitas jual beli maupun kegiatan usaha lainnya yang 

berhubungan dengan  kegiatan jual beli. 

 Pasar tradisional di satu sisi memiliki keunggulan dan di sisi lainnya juga 

terdapat kelemahan. Keunggulan dari pasar tradisional diantaranya adalah 

keragaman komoditas yang dijual dengan tingkat kesegaran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pasar modern yang menggunakan freser. Sedangkan 

kelemahan dari pasar tradisional adalah pada tampilan fisik pasar yang cenderung 

kumuh. 

Pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 

Keduanya  memiliki karakteristik yang berbeda. Seringkali pasar tradisional 

dianggap kotor dan tidak  nyaman apabila dibandingkan dengan pasar modern. 

Kondisi pasar tradisional yang demikian  terjadi pula di Kota Malang. Hal - hal 

seperti  kondisi pasar tradisional yang kumuh dan tidak layak juga dikeluhkan 

oleh masyarakat. Oleh  karena itu, diperlukan perbaikan perbaikan  terhadap pasar 

tradisional di Kota Malang agar  Jurnal Administrasi Publik (JAP), agar tidak 

kalah bersaing dengan pasar modern yang mulai berkembang pesat. 

Pasar Tradisional di Kota Malang mulai terusik keberadaannya dengan 

hadirnya supermarket sejak dekade 1990-an seperti supermarket Mitra 1 dan 2, 

dan juga supermarket Gajah Mada yang pada saat itu sempat merasakan 

kejayaannya sebelum akhirnya muncul para pesaingnya yaitu peritel asing yang 

diperbolehkan msuk ke kota ini dan membangun pusat perbelanjaan modern yang 

tak kalah megahnya di dekade 2000-an seperti MATOS, MOG, Carefour, dan 

juga Hypermart. Pada tahun 2012, data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
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Kota Malang mencatat bahwa terdapat 91 ritel modern berbentuk minimarket 

yakni 57 Indomart dan 37 berbentuk Alfamart dan jumlah swalayan modern 

modern di wilayah Kota Malang telah melebihi batas ideal yang seharusnya antara 

18-20 lokasi (Choirul, 2013).  

Fenomena tergerusnya keberadaan pasar tradisional ini akhirnya mendapat 

perhatian serius baik dari Pemerintah Pusat maupun dari PEMDA setempat, 

khususnya Kota Malang. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan (Permendag) No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Basri, 

2012) melakukan pembenahan terhadap pasar tradisional. Kemudian niat baik 

Pemerintah Pusat tersebut disambut baik oleh Pemkot Malang dengan 

mengeluarkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/249/35.73.112/2009 

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo pada 

tanggal 9 Juni 2009. Pasar Blimbing Kota Malang merupakan salah satu pasar 

terbesar di Kota Malang yang letaknya cukup strategis serta mudah dijangkau 

oleh masyarakat. Pasar Blimbing memilki peran yang cukup penting di Kota 

Malang, karena menjadi salah satu pasar yang cukup besar diantara pasar lainnya 

serta menjadi penyangga Pasar Induk Pusat Kota Malang selain Pasar Gadang. 

Posisi Pasar Blimbing yang cukup strategis di pintu gerbang utara Kota Malang 

menjadikan pasar ini berfungsi sebagai pasar yang melayani beberapa kecamatan 

di bagian utara Kota Malang seperti sebagian kecamatan Lowokwaru. Terkait hal 

tersebut, Pemerintah Kota Malang memiliki wacana untuk memformat pasar 

blimbing menjadi pasar modern, dimana bagian bawahnya tetap pedagang pasar 
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Tradisional sedang bagian atas digunakan untuk Mall. Konsep ini dirancang 

karena pemerintah kota telah bersepakat untuk tidak menghilangkan pasar 

tradisional. Mengingat, saat ini pedagang pasar Blimbing mencapai ratusan 

bahkan ribuan orang. Jika diubah menjadi pasar modern saja maka tidak akan 

menyelesaikan persoalan tetapi akan menambah persoalan baru. Secara teknis, 

grand desaign dari perombakan pasar Blimbing ini hampir sama dengan pasar 

besar malang (PBM). Artinya, bangunan pada lantai atas boleh menggunakan 

konsep pasar modern tetapi lantai bawah harus tetap digunakan untuk pasar 

tradisional. Dengan perubahan ini, diharapkan pasar tradisional memiliki daya 

tarik yang lebih kuat. Tentu saja diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan 

Asli Daerah. 

Agar pasar tradisional bisa tetap bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis 

yang penuh persaingan dalam memperebutkan konsumen, maka harus mampu 

memahami konsumenya secara menyeluruh, karena konsumen merupakan pasar 

sasaran suatu produk. Diterima atau tidaknya produk tergantung persepsi 

konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya pasti produk tersebut akan dibeli 

konsumen.  

Mengingat keberadaan konsumen merupakan faktor penting untuk mencapai 

tujuan, maka perusahaan menyadari betapa sentralnya peranan konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk menghadapi resiko kehilangan pelanggan dengan 

mengabaikan keluhan dan bertengkar mengenai masalah-masalah kecil tidak 

dapat dianggap remeh. Apabila perusahaan menimbulkan pelanggan tidak puas 
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maka ia akan menceritakannya pada setiap orang, misalnya, orang yang 

mendengar cerita sedih tadi menceritakannya kepada sebelas orang yang 

menceritakannya kepada sebelas orang yang lain dan seterusnya. Jelas kata-kata 

yang buruk dari mulut ke mulut lebih cepat daripada kata-kata yang baik dan 

dengan mudah bisa meracuni sikap publik mengenai produk (Kotler, 2002 dalam  

Mayasari, 2009:2). 

Persaingan yang semakin ketat di mana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 

setiap pengusaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai 

tujuan utama (Tjiptono, 2000:24). Semakin banyaknya produsen yang 

menawarkan produk dan jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin 

banyak untuk menentukan jadi tidaknya pembelian. 

Pada umumnya konsumen akan memilih pasar tradisional yang letaknya 

strategis, seperti di tengah kota, dekat dengan penduduk tersebut. Adapun 

pemilihan tempat yang strategis tersebut diharapkan agar mudah dijangkau 

dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Konsumen yang 

tergolong dalam kelas menengah kebawah dan tidak mempunyai kendaraan 

pribadi lebih sering berbelanja pada pasar tradisional, karena lebih hemat pada 

biaya transportasinya. Konsumen dalam melakukan pembelian pada pasar 

tradisional karena adanya penyediaan barang dengan berbagai aneka ragam 

barang. Adanya keragaman barang tersebut konsumen diharapkan dapat memilih 

sendiri dan menentukan kebutuhan apa saja yang muncul pada saat akan 

berbelanja, karena semua barang sudah disediakan. 
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Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) perilaku konsumen adalah proses yang 

dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhannya. Christina (2008) menyebutkan faktor-faktor yang 

menjadi penentu keputusan pada seseorang datangnya tidak hanya dari pengaruh 

eksternal yang meliputi pengaruh keluarga, kelompok yang dijadikan acuan, dan 

budaya saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal konsumen yaitu 

pengaruh pribadi dan pengaruh psikologis konsumen.  

Pengaruh pribadi meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, lingkungan 

ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri. Sedangkan pengaruh 

psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran serta keyakinan, sedangkan 

yang terakhir adalah faktor stimulus yang berupa strategi bauran eceran (retail 

mix) yang meliputi produk, harga, promosi, lokasi, personalia, dan presentasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat adanya beberapa keunikan yang 

membuat masyarakat tetap berbelanja di pasar tradisional Blimbing meskipun 

sudah banyak pasar modern saat ini. Karna alasan tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisi faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat untuk berbelanja di Pasar Tradisional” adapun lokasi penelitian 

tersebut yakni di Pasar blimbing, kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Blimbing Kota 

Malang. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Blimbing, Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan : 

a. Bagi pemerintah yaitu memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

dapat  mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Tradisional 

dan informasi perkembangan Pasar Tradisional, di Pasar Blimbing, Malang. 

b. Bagi pedagang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja 

di Pasar Tradisional sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

kualitas pasar. 

c. Bagi penulis, yaitu dapat Menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen berbelanja di 

Pasar Tradisional Blimbing, kabupaten Malang dan sebagai bentuk nyata 

dalam mengaplikasikan teori yang di dapat dari bangku kuliah. 

 

 



 
 

8 
 

1.5 Pembatasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1.5.1 Pembatasan Istilah 

Guna mempermudah dan fokus dalam permasalahan penelitian, data yang 

dibahas dalam penelitian ini, diperlukan batasan permasalahan yaitu, objek 

penelitian ini bertempat di Pasar Blimbing Kota Malang, sedangkan masyarakat 

yang diambil sebagai responden adalah masyarakat yang sedang berbelanja di 

Pasar Blimbing, Malang. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Minat adalah suatu keinginan terhadap daya beli pada suatu produk yang 

menunjukkan ketertarikan pada produk terdebut. Minat diukur dengan 

skala likert. 

2. Pasar Tradisional adalah tempat atau toko yang mana penjual dan pembeli  

berintraksi langsung dalam melakukan transaksinya. Pasar tradisional yang 

dipilih dalam penelitian ini yaitu pasar blimbing, Malang. 

3. Harga adalah sejumlah nilai dari suatu produk ataupun jasa yang 

ditetapkan oleh penjual. Variabel harga di ukur dengan skala likert. 

4. Lokasi adalah letak tempat pasar yang ditempati untuk melakuklan 

kegiatan jual beli. Variabel lokasi diukur dengan skala likert. 

5. Kenyamanan adalah suatu keadaan lingkungan sekitar yang segar, aman, 

sehat dan enak yang dapat membuat masyarakat nyaman. Variabel 

kenyamanan diukur dengan skala likert. 
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6. Kualitas layanan adalah pelayanan yang diberikan oleh penjual kepada 

konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Variabel kualitas layanan 

diukur dengan skala likert. 

7. Keberagaman produk adalah kelengkapan barang yang dijual dan 

banyaknya jenis barng yang ada di pasar. Variabel keberagaman barang 

diukur dengan skala likert. 


