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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Nahdliyul Izza pada tahun 2010 melakukan analisis mengenai pengaruh 

pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional di yogyakarta terhadap 

perekonomian pedagang pasar desa caturtunggal nologaten depok sleman 

yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pengaruh adanya pasar modern 

terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional dan untuk mengetahui cara 

bertahan pasara tradisional dalam menghadapi strategi pasar modern. 

Pada tahun 2006 Hartati melakukan analisis mengenai pergeseran 

subsektor pedagang eceran dari pasar tradisional ke modern di Indonesia. 

penelitian ini mengkaji pergeseran sarana perdagangan eceran dari tradisional ke 

modern dengan indikator jumlah pasar dan omset penjualan serta mengkaji 

kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan tradisional ke modern. 

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pedagang eceran pada 

tingkat nasional dan provinsi. Pergeseran tersebut diketahui dari jumlah pasar 

tradisional yang menurun dan jumlah pasar modern yang meningkat. Laju 

pertumbuhan pasar tradisional juga cenderung bernilai negatif sedangkan laju 

pertumbuhan pasar modern bernilai positif.  

Penelitian Eka Yuliasih pada tahun 2013 dengan judul studi eksplorasi 

dampak keberadaan pasar modern terhadap usaha ritel waserda dan pedagang 

pasar tradisional. penelitian ini menjelaskan tentang mengethaui implementasi 

pemerintah tentang pasar modern dan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha 

ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional. 
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Bedasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, ada beberapa persamaan 

diantara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan sekarang 

diantaranya sama-sama meneliti tentang pasar modern. Sedangkan untuk 

perbedaan diantara penelitian tersebut adalah terletak pada variabel yang diteliti. 

Penelitian seblumnya Nahdliyul Izza 2010 yang diteliti adalah pengaruh pasar 

modern terhadap pasar tradisional, Hartati 2006 yang diteliti tentang analisis 

mengenai pergeseran subsektor pedagang eceran dari pasar tradisional ke pasar 

modern di Indonesia, Eka Yuliasih 2013 tentang studi eksplorasi dampak 

keberadaan pasar modern terhadap usaha ritel waserda dan pedagang pasar 

tradisional, sedangkan yang akan diteliti saat ini Riki Maulana 2017 pengaruh 

keberadaan pasar modern terhadap usaha ritel dan pedagang tradisional kecamatan 

taliwang kabupaten sumbawa barat. 

 

B.  Landasan Teori 

1.  Definisi dan jenis pasar 

Pasar diartikan dengan sederhana oleh Pontoh sebagai  "Pertemuan antara 

penjual dan pembeli di satu tempat yang bernegoisasi sehingga mencapai 

kesepakatan dalam bentuk jual beli atau tukar menukar" ini yang disebut sebagai 

pasar langsung. (Pontoh, 2007) 

Berdasarkan definisi diatas, ada empat hal penting yang menandai 

terbentuknya pasar: pertama, ada penjual dan pembeli; kedua, mereka bertemu di 

sebuah tempat tertentu; ketiga, terjadi kesepakatan diantara penjual dan pembeli 

sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar; dan keempat, antara penjual dan 

pembeli kedudukannya sederajat. Pasar ini disebut sebagai pasar tradisional. 
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Ada juga pasar modern di mana pembeli dan penjual bertemu tetapi tidak 

terjadi transaksi yang didasarkan pada proses tawar menawar. Barang yang 

diperjualbelikan memiliki label harga yang tidak bisa ditawar, jika barang dan 

harga yang ditawarkan sesuai, maka pembeli bisa membelinya dan jika tidak 

pembeli boleh tidak melakukan transaksi jual beli. 

Berkembangnya teknologi telah menyebabkan adanya pasar dimana 

pembeli dan penjual tidak harus bertemu di satu tempat, juga tidak harus terjadi 

tawar menawar. Misalnya pasar e-commerse (jual beli melalui internet). Para 

ekonom menyebut pasar seperti ini sebagai pasar tidak langsung. Pasar tidak 

langsung seperti ini, juga terlihat pada perdagangan di bursa saham atau di bursa 

uang. 

Wikipedia mendefinisikan pasar secara umum "sebagai tempat 

bertemunya penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual-beli". Dengan 

demikian, pasar terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

a. Pasar Tradisional 

Dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 

dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal 

kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 

Masalah insfrastrutur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di 

pasar tradisional adalah kondisi bangunan, kebersihan, dan tempat pembuangan 

sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi 
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udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis 

merugikan pedagang yang berjualan di lingkungan pasar yang harus membayar 

penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama 

dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Hanya daging segar saja 

yang tidak dijual oleh PKL. 

Dengan demikian kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar 

untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar. Selain hal 

tersebut yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional 

adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi 

perencanaan yang kurang baik,terbatasnya akses permodalan yang disebabkan 

jaminan (collateral) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi 

(economies of scale), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, 

buruknya manajemen (Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006) 

Permasalahan umum yang dihadapi pasar tradisonal antara lain: 

1) Banyaknya pedagang yang tidak terampung  

2) Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh  

3) Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis  

4) Pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing 

serius pasar tradisional 

5) Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan 

menempati tempat dasaran yang sudah ditentukan. 

6) Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi 

7) Masih adanya pasar yang kegiatannya hanya pada hari pasaran. (Kuncoro, 

2008) 
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b. Pasar Modern 

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, 

umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa 

dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota 

masyarakat kelas menengah ke atas)
6
. Pasar modern antara lain Mall, 

Supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, minimarket, 

swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang 

dijual ,memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang 

lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual 

mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 

terlebih dahulu secara kuat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi 

persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitias, pasar modern umumnya 

mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar 

modern memiliki harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah 

dikenakan pajak). (Sinaga, 2006) 

Pemerintah menggunakan istilah pasar modern dengan toko medern 

sebagaimana dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan  Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mendefinisikan toko modern 

adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual segala jenis barang 

secara eceran yang berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, 

Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

Data dari Retail Asia Online menunjukan ritel ndomaret  dan Alfamart 

menduduki peringkat ke 4 dan ke 5 di Indonesia, sedangkan pemeringkatan 
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Retail Asia Pasifik (RAP), Indomaret dan Alfamart menduduki peringkat ke 254 

dan ke 263 dengan omset pada tahun 2007 masing-masing Rp 3.035 milyar 

dicapai Indomaret dengan jumlah outlet mencapai 1800, dan Rp 2.849 milyar 

dicapai Alfamart dengan jumlah outlet 1.475 (Retail Asia Online, 2008). 

Perbedaan karakteristik minimarket, supermarket, hypermarket, 

departement store dan perkulakan menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 

53/M-DAG/PER/12/2008 dibedakan berdasarkan luas lantainya yaitu memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Minimarket, luas lantai kurang dari 400 m
2
 

2) Supermarket, 400 m
2 
 sampai dengan 5000 

2
 

3) Hypermarket, luas lantai lebih dari 5000 m
2
 

4) Departement Store, luas lantai lebih dari 400 m
2
 

5) Perkulakan, luas lantai lebih dari 5000 m
2
 

 

2.  Definisi dan Jenis Pusat Perbelanjaan 

Pusat perbelanjaan (Shopping Center) merupakan tempat perdagangan 

eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau komplek. 

Hal ini dapat dilihat pada definisi pusat perbelanjaan dibawah ini. 

Menurut Jeffrey D. Fisher, Robert, Martin dan Paige Mosbaugh, definisi 

pusat perbelanjaan adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa toko eceran, 

yang umumnya dengan satu atau lebih toko serba ada, toko grosir dan tempat 

parkir. 

Klasifikasikan pusat perbelanjaan menurut bentuk perdagangannya terbagi 

menjadi empat jenis yaitu: 
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1. Pusat perbelanjaan Terlengkap (Power Centre), yang terdiri dari 

komposisi beberapa penyewa (Mix Treant) dan dominasi perusahaan 

jangkar (Anchor Treant). Biasanya berupa departement store, shopping 

mall,dan sebagainya. 

2. Pusat perbelanjaan yang Menawarkan Potongan Harga (Discount Centre), 

merupakan pusat perbelanjaan yang menawarkan diskon tertentu setiap 

hari, konsepnya berupa kios yang menjual barang dibawah harga pasar 

(Off Price Outlet). 

3. Pusat Perbelanjaan yang Menawarkan Barang Tertentu (Covinience 

Centre), berupa penyewa tunggal pada supermarket dalam skala kecil, 

biasanya menjual  produk tertentu atau spesialisasi perdagangan tertentu. 

4. Pusat Perkulakan, sebagai bentuk usaha perdagangan grosir. 

 

3.  Definisi dan Konsep Perdagangan 

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli 

barang atau jasa di pasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Dalam konteks usaha 

mikro, pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala 

kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan 

sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri-ciri tidak 

memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, 

pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah 

keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan 

modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna 

modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna 

modal usahanya (Deperindag, dan Abdullah et, et, al:1996) 
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 Didalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau instusi 

yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara 

langsung   maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan 

menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang 

distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan 

menurut pandangan sisiologi ekonomi menurut Drs. Dasmar, MA 

membedakan pedagang berdasarkan pengunaan dan pengelolaan pendapatan 

yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari 

hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokan menjadi: 

A. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas 

perdagangan merupakan pendapatan/sumber usaha dana satu-satunya bagi 

ekonomi keluarga. 

B. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas 

perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil 

perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. 

C. Pedagang Subsitensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari 

hasil aktivitas atas subsitensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada 

daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk 

pertanian ke pasar desa atau kecamatan. 

D. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan 

karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi 

waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan 

sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja 

sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang. 
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Perdagangan atau perniagaan pada umunya ialah pekerjaan membeli 

barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu 

ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam Buku 1 Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD  

diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang 

yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 

KUHD).  

Pengertian perdagangan atau perniagaan Pasal 3 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual 

kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah 

jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan 

dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan 

menjual. Menjual adalah tunjuan dari perbuatan membeli, padahal menurut 

ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan 

perdagangan. Perbuatan perdagangan dalam pasal 4 KUHD meliputi: 

a. Kegiatan jasa komisi 

b. Jual beli surat berharga  

c. Perbuatan para pedegang, pemimpin bank, bendahara, makelar 

d. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan 

kapal  

e. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan  

f. Menyewakan dan mencarterkan kapal 

g. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan pedagang, 

urusan dagang para pedagang 
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h. Semua asuransi 

Kegiatan perdagangan menurut BPS terbagi dalam dua kelompok, 

yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. 

a. Perdagangan Besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan 

kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir 

ke pedagang besar lainnya atau pedagang eceran. 

b. Perdagangan Eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya  

melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, tanpa merubah sifat, 

baik barang bekas atau baru. 

Berdasarkan definisi di ataas, maka aktivitas perdagangan yang 

dilakukan di pusat perbelanjaan termasuk ke dalam perdagangan eceran yang 

melayani langsung konsumen.  

 

4. Retailing 

 Ritel merupakan salah satu bagian terpenting dalam rantai 

konsumsi, karena ritel atau disebut juga usaha eceran adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kegiatan penjualan barang atau jasa siap pakai 

kepada konsumen akhir. Berikut ini merupakan beberapa definisi mengenai 

retailing yang dijelaskan dalam beberapa sumber literature. 

Menurut Berman dan Evans (1998:3), " Retailing consist of those 

business activities involved in the sale of goods and services to consumers for 

their personal family, or household use. it is the final stage in the distribution 

process.". Menurut Levy dan Weitz (2004:6) "Retailing is the set of business 

activities that add value to the products and services sold to consumers for 

their personal or family use." 
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Menurut Guy (1998:255), "A retail outlet can be defined as a building 

from which retailing is carried out. In order to exclude buildings concerned 

solely with mail order sales, etc a retail outlet should normally store retail 

goods which can be sold to members of the public from the premises, without 

prior apointment." 

Menurut Ciptono (2008: 191) "Retailing merupakan semua kegiatan 

penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis." 

Dari beberapa definisi mengenai retailing tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa retailing adalah segala sesuatu yang mencakup kegiatan penjualan 

barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk penggunaan yang sifatnya 

pribadi, keluarga, atau rumah tangga - bukan bisnis, tanpa ada perjanjian 

sebelumnya. Dalam salurannya kepada konsumen, bisnis ritel (eceran) 

merupakan usaha terpenting yang menghubungkan manufaktur dan end user 

retailing  merupakan tahap akhit dari proses distribusi yang bukan hanya 

sekedar berupa proses penjualan saja melainkan juga proses mengoptimalkan 

kepuasan dengan memperoleh value dari pertukaran. 

 

5.  Fungsi Retailing 

Keberadaan bisnis ritel selain berimplikasi terhadap perkembangan 

bisnis lain sebenarnya juga menjalankan beberapa fungsi. Ritel memiliki 

fungsi-fungsi penting yang dapat dipisahkan dari sisi konsumen maupun 

fungsi dari sisi produsen. Fungsi yang dijalankan ritel dipandang dari sisi 

konsumen adalah dapat meningkatkan nilai produk  dan jasa yang mereka jual 

pada konsumen. Adapun dari sisi produsen ritel menjalankan fungsi dalam 
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memudahkan distribusi produk-produk tersebut bagi mereka yang 

memproduksinya. Menurut Levy dan Weitz (2004), fungsi tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Menyediakan Berbagai Macam Produk dan Jasa (Providing Assortment) 

Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai 

macam produk dan jasa. Sebagai pelaku bisnis ritel berusaha menyediakan 

berbagai macam kebutuhan konsumen yaitu beraneka ragam produk dan jasa. 

Misalnya adalah Supermarket yang menyediakan produk-produk makanan, 

kesehatan, perawatan kecantikan dan produk rumah tangga, sedangkan 

Departement Store menyediakan berbagai macam pakaian dan aksesoris. 

2. Memecah (Breaking Bulk)  

Memecah berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih 

kecil, yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Jika produsen 

memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar, maka harga barang atau 

jasa tersebut menjadi tinggi. Sedangkan konsumen juga membutuhkan barang 

dan jasa dengan tidak dalam jumlah besar dan mereka menghendaki dengan 

harga yang lebih rendah kemudian ritel menawarkan produk-produk tersebut 

dalam jumlah kecil yang disesuaikan dengan pola konsumsi para konsumen 

secara individual dan rumah tangga. 

3. Mengadakan Inventory (Holding Inventory) 

 Ritel juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok 

atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan 

akan diuntungkan karena akan terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa 

yang disimpan ritel. Fungsi utama ritel adalah mempertahankan inventory 
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yang sudah ada, sehingga produk akan tersedia saat para konsumen 

menginginkannya. Jadi para konsumen dapat mempertahankan inventaris 

kecil produk di rumah, karena mereka tahu ritel akan menyediakan produk-

produk tersebut pada waktu dan tempat yang tepat. 

4. Memberikan Jasa atau Layanan (Providing Service)  

Dengan adanya ritel, konsumen akan mendapat kemudahan dalam 

mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. Selain itu, ritel juga 

dapat mengantarkan produk-produk hingga lokasi dimana konsumen berada. 

Ritel pun menyediakan jasa yang membuat mudah bagi konsumen membeli 

dan menggunaka produk. 

5. Meningkatkan Nilai Produk dan Jasa  

Pelanggan akan membutuhkan ritel, karena tidak semua barang dijual 

dalam keadaan lengkap. Pembelian salah satu barang pada ritel akan 

menambah nilai barang tersebut karena mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

 

6.  Jenis-Jenis Pasar Retailer 

Secara garis besar di Indonesia, ritel terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

ritel tradisional dan ritel modern. Dalam Wikipedia dijelaskan pengertian 

mengenai pasar tradisional, yaitu: "pasar tradisional merupakan tempat 

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi 

penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, 

bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka 

yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual 
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kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-

lain.Selain itu, ada pula yang menjual kue dan barang-barang lainnya. pasar 

seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat 

kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar." 

Untuk membedakan keduanya, CSR  review online memberikan 

penjelasan mengenai pengertian ritel tradisional dan ritel modern. Ritel 

tradisional adalah ritel yang sederhana, tempatnya tidak begitu luas, barang 

yang dijual tidak begitu banyak jenisnya, system manajemennya masih 

sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses 

tawar menawar harga dengan pedagang. Sedangkan Ritel modern adalah 

sebaliknya, menawarkan tempat luas, banyak yang dijual banyak jenisnya 

system manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan 

berbelanja , harga sudah tetap (fixed) dan adanya sistem swalayan. Sedangkan 

pengertian pasar modern menurut Ninda Alfionita (2015) yaitu: "pasar yang 

bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan 

harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan 

layanan yang baik. Definisi pasar modern yang lain adalah pasar ini penjual 

dan konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan 

konsumen melihat label harga yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada 

dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa 

juga dilayani oleh pramuniaga. barang yang dijual umumnya memiliki kualitas 

yang baik. 

Sedangkan menurut Kotler (2003: 216) terdapat jenis-jenis ritel utama, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Toko barang khusus 

Lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam. Toko pakaian 

adalah toko lini tunggal; toko pakaian pria adalah toko lini terbatas; dan toko 

kemeja pesanan pria adalah toko yang sangat khusus. Contoh: Athlete's Foot, 

Tall man, The Limited, The Body Shop. 

2. Toko Serba Ada (Departemen Store) 

Beberapa lini produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah dan 

barang kebutuhan keluarga dan masing-masing lini yang ditempatkan sebagai 

bagian tersendiri yang dikelola pembeli khusus atau pedagang khusus. Contoh: 

Sears, JCPenney, Nordstrom, Bloomingdale's 

3. Pasar Swalayan (Supermarket) 

Usaha yang relative besar, berbiaya rendah dan bermarjin rendah, 

bervolume tinggi, swalayan yang dirancang untuk melayani semua kebutuhan 

untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk keluarga.  

4.  Toko Kenyamanan (Convinience Store) 

Toko yang relative kecil dan terletak dekat daerah pemukiman, 

menjual lini terbatas produk-produk kenyamanan dengan tingkat perputaran 

yang tinggi dan harga yang sedikit lebih tinggi. 

5. Toko Diskon (Discount Store) 

Barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah, 

dengan marjin yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. 

6. Pengecer Potongan Harga (Off-Price Retailer) 

Barang dagangan yang dibeli dibawah harga pedagang besar biasa dan 

dijual di bawah harga eceran. 
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7. Gerai Pabrik (Factory Outlet)' 

Dimiliki dan dijalankan produsen dan biasanya menjual barang-barang 

yang berlebihan, tidak diproduksi lagi, atau tidak biasa. 

8. Pengecer Potongan Harga Independen (Independent Off-Price Retailer) 

Dimiliki dan dijalankan pengusaha atau divisi perusahaan eceran yang 

lebih besar. 

9. Klub Gudang atau Klub Pedagang Besar (Warehouse Clubs atau 

Wholesale Clubs) 

Menjual pilihan terbatas jenis produk kebutuhan pokok, perlengkapan 

rumah tangga, pakaian bermerek dan berbagai jenis barang lain dengan diskon 

yang sangat besar bagi anggota-anggota yang membayar iuran keanggotaan 

tahunan. 

10. Toko Besar (Superstore) 

Ruang penjualan sekitar 35.000 kaki persegi yang ditunjukan untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan dan 

non-makanan yang dibeli rutin. 

11. Toko Kombinasi (Combination Store) 

Toko gabungan makanan dan obat yang memiliki ruang penjualan 

rata-rata 55.000 kaki persegi. 

12. Hiperpasar (Hypermarkets) 

Berkisar antara 80.000 hingga 220.000 kaki persegi dan 

menggabungkan pasar swalayan, toko diskon, dan eceran gudang. 

13. Ruang Pameran Katalog 

Pilihan yang sangat banyak barang-barang berharga tinggi, mengalami 

perputaran cepat, dan bermerek dengan harga diskon. 
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7.  Kerangka Pemikiran 

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah dimulai dengan Kecamatan 

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu kecamatan dengan 

tingkat populasi yang cukup banyak , sehingga cukup banyak penduduk yang 

tinggal di Kecamatan Taliwang ini dan jumlah penduduk juga mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, baik karena kelahiran penduduk maupun karena 

adanya migrasi antar daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk ini, 

meningkat juga kebutuhan akan ruang untuk aktivitas perekonomian dan 

penunjang kehidupan lainnya baik dari segi penyediaan barang publik maupun 

barang privat. Salah satunya, fasilitas pusat perbelanjaan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk dalam memenuhi barang-barang atau jasa yang 

diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Peningkatan pusat perbelanjaan di Kabupaten Sumbawa Barat 

memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, 

dan juga perkembangan akan pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa Barat itu 

sendiri. Adanya pasar modern mempengaruhi perkembangan pasar tradisional. 

Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis pofil pasar modern di 

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 
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Gambar 2.1 (Diolah, 2017) 

Keterangan: 

- - - -= Ruang Lingkup Penelitian                .......= Alat Analisis 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Dampak Pembangunan Pusat 

Perbelanjaan Modern Terhadap Perkembangan Pasar Tradisional dan usaha ritel 

di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 
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8. Hipotesa Penelitian 

 Berdasarkan karangka pemikiran serta permasalahan yang ingin 

dipecahkan, maka dirumuskan hipotesa di bawah ini: 

H0 = Perkembangan pasar modern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pasar tradisional di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

H1 = Perkembangan pasar modern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap usaha ritel di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

 

 

 

 


