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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana omset, pendapatan, 

dan jumlah pelanggan usaha ritel dan pasar tradisional sebelum dan sesudah 

adanya pasar modern. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taliwang 

Kabupaten Sumbawa Barat. objek dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha 

ritel dan pedagang pasar radisional Tanah Mira pada tahun 2017. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui wawancara lansung terhadap pelaku 

usaha ritel dan pedagang pasar tradisional tanah mira. Data-data tersebut 

berupa data, omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau 

departemen terkait seperti, Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan 

Kabupaten Sumbawa Barat, laporan penelitian dan jurnal.  

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Dalam suatu penelitian populasi merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa 
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"populasi adalah keseluruhan subjek penelitian." Sedangkan menurut Sugiyono 

(2010:80) populasi adalah "wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."  

Tabel 3.1 Jumlah Pedagang di Kecamtan Taliwang tahun 2016 

Kecamatan Pedagang 

Menengah 

Pedagang Kecil 

Taliwang 365 1026 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Sumbawa Barat  

 

Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pedagang ritel dan pedagang pasar tradisional yang 

menjual barang sejenis dengan pasar modern dan memiliki radius 0-1 km dari 

tempat berdirinya pasar modern di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat 

Tabel 3.2 Data Pasar Permanen dan Semi Permanen Kabupaten Sumbawa 

Barat 

Kabupaten Sumbawa Barat   

Nama Pasar Lokasi pasar Jumlah 

Pedagang Desa  Kecamatan 

Tana Mira/Taliwang Kota Baru Taliwang 470 

Seteluk Tengah Seteluk Seteluk 150 

Jereweh Beru Jereweh 35 

Maluk Maluk Maluk 200 

Sekongkang Kemuning Sekongkang 15 

. Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Sumbawa Barat 

 

 Dari data diatas jumlah populasi pedagang pasar tradisional di kecamatan 

taliwang 470 pedagang secara keseluruhan sementara sampel yang yang diteliti 

adalah pedagang kios pasar di pasar tradisional kecamatan taliwang yang menjual 

barang sejenis dengan pasar modern, yaitu  berjumlah 40 pedagang pasar 
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tradisional, dan pedangang toko kecil di desa kuang 25 pedagang dan 15 

pedagang toko kecil di desa arab yang berjarak 0-1 km dari pasar modern 

sehingga total menjadi 40 pedagang toko kecil. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif 

sama dan dianggap bisa mewakili populasi. sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Puposive Sampling.  

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil karena 

adanya pertimbangan tertentu dengan karakteristik sampel yang diambil adalah 

kios yang terdekat dengan jarak 0-1 km. Sampel pedangang yang diambil yaitu 40 

pedagang pasar tradisional, dan pedangang toko kecil di desa kuang 25 pedagang 

dan 15 pedagang toko kecil di desa arab yang berjarak 0-1 km dari pasar modern 

sehingga total menjadi 40 pedagang toko kecil. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner  

Menurut Sugiono 2013: 199 merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini koesioner diberikan 

kepada pelaku usaha ritel dan pedagang pasar tradisional di kecamatan taliwang 

kabupaten sumbawa barat. 
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Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2011:199). Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan bentuk angket tertutup, dimana responden hanya 

memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang 

telah tersedia. Tujuannya menggunakan angket adalah untuk mengetahui persepsi 

pelaku usaha ritel dan pedagang tradisional mengenai keberadaan pasar modern. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan 

dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa 

kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat 

melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh 

secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih 

luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. 

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek 

penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Wawancara yang digunakan adalah 

bentuk wawancara mendalam (depth interview). Tujuan dilakukannya wawancara 

adalah untuk mengetahui pengaruh keberadaan pasar moderen terhadap usaha ritel 

dan pedagang pasar tradisional serta upaya-upaya yang dilakukan oleh para 

pedagang pasar tradisional dalam mempertahankan eksisitensi usahanya. 

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wanancara terhadap konsumen usaha 

ritel dan pasar tradisional. Wanawan cara ini dilakuan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari keberadaan pasar moderen terhadap usaha ritel dan 

pedagang pasar tradisional.  
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c. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya. Sedangkan menurut Menurut Hamidi (2004:72), 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari 

lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini 

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. 

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumber terpercaya 

yang mengetahui tentang narasumber. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas 

makan dapat ditari kesimpulan bahwa pengumulan data dengan cara dokumentasi 

merupakan hal dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data dari berbagai 

media cetak mengenai narasumber yang sedang diteliti.  

 

F.  Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyajikan data yang berhubungan dengan pengaruh keberadaan pasar modern 

terhadap pedagang usaha ritel dan pedagang pasar tradisional. Analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.  

Secara umum teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu, teknik analisis deskriptif dan teknik analisis induktif (infern). Penggunaan 
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dua teknik tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menjelaskan hasil dan 

pembahasan penelitian. Dalam analisis statistic deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan jumlah omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan usaha ritel dan 

pasar tradisional sebelum dan sesudah adanya pasar modern di Kecamatan 

Taliwang. Sedangkan statistic induktif (infer) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan sebelum dan sesudah adanya 

pasar modern di Kecamatan Taliwang.  

 

G. Uji Statistik 

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini (Uji statistic) dilakukan 

dengan menggunakan metode statistic parametric, yaitu dengan menggunakan 

pairet T-test.  Uji-t berpasangan (pairet t-test) adalah merupakan satu motode 

pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak  bebas (berpasangan). Ciri-

ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah suatu 

individu (objek peneitian) dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun 

menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data 

sampel, yaitu perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Pelaku pertama 

mungkin saja berupa control, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali 

terhadap objek penelitian (Walpole dan Myers, 1995). Dengan menggunakan uji 

pairet T-test ini maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak adanya perbedaan omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan 

sebelum dan sesudah adanya pasar modern . 

Ha : Adanya perbedaan omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan sebelum 

dan sesudah adanya pasar modern. 
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Sedangkan berdasarkan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitasnya (nilai Sig) > 0,05 H0 tidak ditolak 

b. Jika nilai probabilitasnya (nilai Sig) < 0,05 H0 diterima 

Data-data tersebut nantinya akan dilakukan pengolahan dengan 

menggunakan program SPSS (statistical Product and Service Solution). 

 

H. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Beberapa definisi operasional veriabel dalam penelitian ini mempunyai 

batasan sebagai berikut: 

1. Keberadaan Pasar Modern  

Pasar modern dalam penelitian ini berbentuk minimarket dan 

supermarket. Minimarket merupakan toko modern yang menyediakan 

produk kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan 

supermarket merupakan swalayan yang menyediakan produk makanan, 

pakaian, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Supermarket memiliki 

skala usaha yang lebih besar dari minimarket. Lokasi usaha yang mereka 

pilih sangat strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. 

2. Usaha Ritel  

Usaha ritel merupakan toko yang menjual barang dagangan secara 

eceran dan masih dikelola secara konvensional. Barang-barang yang 

diperjualbelikan lebih mengutamakan pada produk makanan dan 

kebutuhan sehari-hari. Pelaku usaha belum memikirkan lokasi usahanya, 

pada umumnya mereka mendirikan usaha di tempat yang sudah mereka 
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miliki, seperti di depan rumahnya. Sasaran konsumen mereka adalah 

konsumen yang tinggal di sekitar tempat usahanya. 

3. Pedagang Pasar Tradisional 

Pedagang pasar tradisional dalam penelitian ini, merupakan pedagang 

di pasar daerah yang ada di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat. Pasar tradisional merupakan tempat penjual dan pembeli melakukan 

transaksi jual beli. Penjualan di pasar tradisional dilakukan secara eceran 

dan melalui proses tawar-menawar. Pasar tradisional memiliki fasilitias 

yang relatif sederhana, terdiri dari kios-kios, los, dan tenda tempat 

berjualan. Pedagang yang ada di pasar tradisional adalah pedagang dalam 

skala usaha kecil. 

Pedagang yang menjadi subyek penelitian, adalah pedagang yang 

menjual barang dagangan sejenis dengan pasar modern, seperti sembako, 

produk-produk makanan, sabun mandi, shampoo,detergent, dan kebutuhan 

sehari-hari lainnya. 

Dampak pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional dalam 

penelitian ini, dilihat dari segi omzet penjualan, pendapatan dan jumlah 

pelanggan. 

4. Omset Penjualan  

Kata omset berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual 

barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Jadi omset penjualan 

berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual 

barang atau jasa. Menurut Sutamto (1997:10) tentang pengertian penjualan 

adalah "usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan 
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jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang 

membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan 

sebelumnya". 

 Sedang Winardi (1991:12) menyatakan penjualan adalah "proses 

dimana si penjual atau produsen memastikan mengaktifkan dan 

memuaskan kebutuhan atau keinginan pembeli atau konsumen agar 

dicapai mufakat dan manfaat baik bagi si penjual maupun si pembeli yang 

berkelanjutan dan menguntungkan kedua bela pihak. 

 Dalam penelitian ini omset penjualan yang dimaksud adalah 

jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil penjualan barang 

atau jasa di pasar tradisional dan usaha ritel kecamatan taliwang dan 

belum dikurangi dengan HPP. 

5. Pelanggan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pelanggan memiliki arti 

membeli atau menggunakan barang secara tetap. 

Menurut Greenberg (2010:8), pelanggan atau cutomer adalah individu atau 

kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan 

keputusan mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga yang kemudian 

melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas 

lainnya untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggan adalah individu 

atau kelompok yang membeli atau menggunakan sebuah produk atau jasa 

secara tetap yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan 

untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan. 
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Dalam penelitian ini pelanggan yang dimaksud adalah customer individu 

atau kelompok yang membeli suatu produk barang dan jasa di pasar 

tradisional dan usaha ritel di kecamatan taliwang kabupaten sumbawa 

barat. 

6. Pendapatan 

pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang 

masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan 

pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan 

sebagai income. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:23.1) kata "income diartikan 

sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan 

(income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain"). 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa 

(feels), bunga, dividen, royalti dan sewa. "Definisi tersebut memberikan 

pengertian yang berbeda dimana income memberikan pengertian 

pendapatan yang lebih luas, income meliputi  pendapatan yang berasal dari 

kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi 

normalnya. Sedangkan revenue merupakan penghasil dari penjualan 

produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang 

terjadi. 

Pengertian pendapatan  dikemukakan oleh Dyckman (2002:234) bahwa 

pendapatan adalah "arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva 
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sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari 

keduanya) selama satu priode dari pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau 

sentral entitas yang sedang berlangsung. 

Dalam penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah hasil dari 

penjualan yang didapatkan oleh pedangan tradisional dan usaha ritel dalam 

menjual barang dan jasa dengan harga yang sudah ditawarkan. 

 

 


