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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli dan merupakan 

sarana penggerak perekonomian yang dimana tidak terlepas dari komunitas 

pedagang sebagai pelaku dari aktifitas yang ada di pasar itu senidiri. Sektor 

informal merupakan unit usaha kecil, maka modal yang diperlukan juga 

terbilang kecil, bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun 

dengan modal kecil tresebut, orang-orang yang bekerja di sektor informal 

tersebut mampu mempertahankan hidupnya. Di Malang sendiri, pasar 

menjadi salah satu perhatian pemerintah, karena pasar dinilai sebagai 

penggerak roda ekonomi yang cukup berpengaruh sehingga pemerintah perlu 

mengatur sedemikian rupa agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar 

berjalan dengan efektif. 

Pada tahun 2012 silam, pemerintah Kota Malang mengadakan penataan 

ulang tata ruang kota yang dimana Pasar Terpadu Dinoyo merupakan salah 

satu agenda penataan tersebut, sehingga para pedagang dipindahkan (relokasi) 

untuk sementara waktu ke pasar sementara, yaitu Pasar Penampungan 

Merjosari. Lima tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2017, para 

pedagang dari Pasar Penampungan Merjosari dipindahkan kembali ke Pasar 

Terpadu Dinoyo karena pasar sebelumnya akan dialih fungsikan. Sebagian 

besar dari mereka telah menggantungkan hidupnya dari Pasar Penampungan 

Merjosari, sehingga ketika dipindahkan kembali, mereka menolak. Pasar 
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Terpadu Dinoyo dinilai tidak layak dan kurang memadai untuk melakukan 

aktifitas jual beli, tempat yang terlalu kecil dan harga sewa (lapak) yang 

tinggi menjadi alasan utama para pedagang enggan untuk direlokasi. Dengan 

kondisi demikian, sebagian besar dari pedagang (khususnya pedagang sayur) 

lebih memilih untuk pindah ke pasar yang lain, yaitu Pasar Landungsari yang 

dinilai lebih layak dari Pasar Terpadu Dinoyo. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang dampak lokasi pasar terhadap 

pendapatan pedagang (studi kasus relokasi dari PTD ke Pasar Penampungan 

Merjosari) yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapatan setelah 

adanya relokasi, maka relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari ini 

diindikasikan adanya perbedaan pendapatan pedagang sesudah dan sebelum 

relokasi. Relokasi memang seharusnya memberikan perubahan, mulai dari 

aktifitas pasar hingga pendapatan para pedagang yang tentunya bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

perbedaan tingkat pendapatan pedagang, khususnya pedagang sayur yang 

direlokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari dengan judul “Analisis 

Perbedaan Tingkat Pendapatan Pedagang Sayur Sesudah & Sebelum 

Relokasi Dari Pasar Merjosari Ke Pasar Landungsari”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik pedagang sayur yang direlokasi dari Pasar 

Merjosari ke Pasar Landungsari? 
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2. Apakah ada perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sesudah dan 

sebelum relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari? 

C. Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan pembahasan masalah tidak 

melebar, maka penulis membatasi penelitian ini pada tingkat pendapatan 

pedagang sayur sesudah dan sebelum di relokasi dari pasar Merjosari ke  

Pasar Landungsari Kabupaten Malang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dihadapi, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik pedagang sayur yang direlokasi dari 

Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tingkat pendapatan 

pedagang sayur sesudah dan sebelum relokasi dari Pasar Merjosari ke 

pasar Landungsari. 

2. Manfaat Penelitian 

2.1 Manfaat Secara Akademik 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi 

civitas akademika serta sebagai bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan. 
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2.2 Manfaat Secara Praktis 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berguna untuk meningkatkan aktifitas dan kualitas 

pasar sehingga secara luas hasil penelitian ini dapat memberikan 

dampak positif pada ekonomi di Kabupaten Malang, khususnya 

Kecamatan Dau melalui peningkatan aktifitas dan kualitas pasar 

Landungsari. 


