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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pasar 

Pasar adalah perangkat pembeli yang aktual dan potensial dari sebuah 

produk. Para pembeli ini mempunyai kebutuhan atau keinginan yang sama 

yang dapat dipuaskan lewat pertukaran. Jadi, ukuran suatu pasar tergantung 

pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, mempunyai sumber daya 

untuk terlibat dalam pertukaran dan bersedia menawarkan sumber daya ini 

dalam pertukaran untuk apa yang mereka inginkan. Pasar juga merupakan 

suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual 

bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Pasar bisa berupa tempat kongkrit 

atau terpusat, bisa pula tanpa wujud yang jelas atau terpusat atau bahkan bisa 

juga hanya berupa jaringan kabel dan perangkat elektronik (Nordhaus, 1995). 

Semula istilah pasar berarti tempat pembeli dan penjual berkumpul 

untuk mempertukarkan barang mereka, seperti alun-alun di desa. Pakar 

ekonomi menggunakan istilah pasar untuk merujuk pada kumpulan pembeli 

dan penjual yang melakukan transaksi dalam kelas produk tertentu, seperti 

dalam pasar perumahan atau pasar bahan makanan biji-bijian. Akan tetapi, 

pemasar memandang penjual sebagai pembentuk suatu industri dan pembeli 

sabagai pembentuk suatu pasar (Amstrong, 1997). 
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Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih 

dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 

pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang 

dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau 

tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah. 

2. Pengertian Pasar Tradisional 

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 kecil, 

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar. 

3. Struktur Pasar 

Menurut (Richard G. Lipsey, 1997), istilah struktur pasar mengacu pada 

semua aspek yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan di suatu 

pasar (misalnya jumlah perusahaan di pasar atau jenis produk yang mereka 

jual). Tingkat persaingan dari pasar mengacu pada sejauh mana perusahaan-

perusahaan secara individual mempunyai pengaruh atas harga pasar atau atas 

syarat-syarat penjualan produk mereka. Makin kecil kekuatan suatu 

perusahaan secara individual untuk mempengaruhi pasar tempatnya menjual 

produk, makin tinggi tingkat persaingan pasar tersebut. Bentuk yang ekstrim 
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dari tingkat persaingan terjadi bilamana tiap-tiap perusahaan memiliki 

kekuatan pasar nol. Dalam kasus ini, ada begitu banyak perusahaan dipasar 

sehingga masing-masing harus menerima harga yang ditetapkan oleh 

kekuatan permintaan pasar dan penawaran pasar. Perusahaan merasa diri 

mereka mampu menjual berapa saja yang mereka inginkan pada tingkat harga 

pasar yang berlaku dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi harga tersebut. Jika perusahaan menetapkan harga yang lebih 

tinggi, ia tidak akan mendapatkan penjualan, begitu banyak perusahaan lain 

yang mau menjual dengan harga pasar sehingga pembeli dapat beralih ke 

penjual manapun. Ekstrim ini dinamakan pasar persaingan sempurna. Di 

pasar ini tidak ada perlunya suatu perusahaan bersaing secara aktif dengan 

perusahaan lain, karena tak satupun perusahaan mempunyai pengaruh atas 

pasar. Kemampuan satu perusahaan untuk menjual produknya tidak 

bergantung pada perilaku perusahaan yang lain. Sebagai contoh, petani 

gandum lowa dan braska beroperasi di suatu pasar persaingan sempurna yang 

mereka tidak mempunyai pengaruh apapun atasnya. Tidak ada diantara kedua 

petani ini yang dapat mengubah harga pasar bagi gandumnya dengan 

mengubah perilakunya sendiri. 

Perilaku bersaing mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan secara 

aktif saling bersaing dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan mempunyai 

pengaruh nyata tertentu atas pasar mereka. Masing-masing mempunyai 

kekuatan untuk memutuskan, dalam batas-batas yang ditentukan oleh selera 
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pembeli dan harga produk yang bersaing, harga yang akan dibayarkan 

pembeli untuk produknya.  

4. Pengertian Pedagang 

Pedagang adalah orang yang menjual barang atau jasa di lingkungan 

pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. 

Pedagang juga bisa di artikan sebagai orang yang dengan modal relatif 

bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-

jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat. Pedagang merupakan 

pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena 

kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen. 

Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh 

karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus 

diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya 

meningkat sehingga kegiatan jual beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah 

pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah. Semua orang 

bisa berdagang jika punya keinginan dan kesempatan, yang mana peluang 

untuk menjadi pedagang yang sukses sama-sama terbuka. 

5. Perilaku Pedagang 

Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha dan konsumen sama-sama 

mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki 

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas 

dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. 
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Untuk itu, perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur 

kegiatan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama 

pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu 

diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. 

Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat 

disebut sebagai tingkah laku yang senantiasa tingkah laku tersebut didasarkan 

pada kondisi tertentu. Pedagang sebagai penyedia sekaligus penyalur barang 

dan jasa perlu memperhatikan tingkah laku atau cara ia memperlakukan 

konsumen sebagai pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pedagang adalah tindakan-tindakan atau tingkah laku pedagang (penjual) 

terhadap konsumen (pembeli). 

6. Ciri-Ciri Pedagang Tradisional 

Adapun ciri-ciri dari pedagang pasar tradisonal adalah sebagai berikut : 

a. Modal yang mereka punya relatif kecil, para pedagang tak mempunyai 

keberanian mendatangi bank umum untuk memperolah modal, mengingat 

rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka penuhi. Apalagi 

kebanyakan dari mereka tidak mempunyai jaminan agar bank bisa 

meminjamkan modalnya. Akhirnya mereka berpaling pada rentenir, yang 

setiap saat mampu memberikan pinjaman dengan cepat, tanpa butuh waktu 

lama dan proses yang rumit. 

b. Biasanya mereka melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan 

saat itu. Maksudnya, para pedagang tradisonal biasanya kurang 
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memperhitungkan adanya tabungan masa depan. Pendapatan yang mereka 

dapatkan lansung mereka putarkan kembali ke barang dagangan, beli 

keperluan sehari-hari dan tentunya membayar biaya lainnya. 

c. Pendidikan para pedagang tradisional relatif rendah, sehingga mereka 

kurang melihat prospek masa yang akan datang. Bagi mereka, 

perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan 

sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakuan pinjaman kepada 

rentenir karena prosesnya mudah.  

7. Pendapatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan bahwa pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam 

kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan 

dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos 

maupun laba. 

Pendapatan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

produksinya, sehingga penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual 

dikalikan dengan harga jual produk (Amalia, 2010). 

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya 

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan 

seseorang, perusahaan atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah 

penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu 
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tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah 

disumbangkan. 

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, 

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang 

yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut 

ikut menjadi perhatian. 

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut (Mankiw, 2000), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan sesorang adalah sebagai berikut : 

a. Modal 

Modal mengacu pada persediaan peralatan dan struktur ekonomi. 

Persediaan barang modal antara lain meliputi traktor para petani, pabrik 

para buruh. Jadi, pengertian modal ini adalah faktor produksi yang harus 

dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kegiatan produksi. 

b. Kemampuan, Upaya dan Kesempatan 

Karena begitu banyak bagian variasi upah yang belum dapat dijelaskan 

secara pasti, maka yang berperan disitu pastilah berbagai variabel yang 

sulit diukur seperti kemampuan, upaya dan kesempatan. Meskipun semua 

variabel terukur dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan, 

namun pengaruhnya tidak sampai separuh. 

c. Pandangan Alternatif Terhadap Pendidikan 

Pandangan pendidikan yang mengaitkannya dengan modal-manusia dan 

yang menekankannya pada aspek pengiriman sinyal kemampuan itu 
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memiliki kesamaan yang penting, namun juga perbedaan yang penting 

pula. Kedua pandangan ini dapat menjelaskan mengapa orang yang 

berpendidikan lebih tinggi cenderung memperolah penghasilan lebih 

banyak dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih rendah. 

9. Teori Pendapatan 

Jika keuntungan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi 

dengan total biaya, maka : 

Π = TR – TC 

Dimana : 

Π  : Profit (Pendapatan bersih) / Laba 

TR : Total Revenue (Pendapatan Kotor) = P x Q 

TC : Biaya Total (TFC + TVC) 

Jadi, profit akan maksimum jika selisih antara TR dan TC adalah yang 

terbesar. Dengan gambar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Laba/Pendapatan Maksimum 
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Berdasarkan gambar diatas, profit maksimum dicapai pada saat 

produsen memproduksi output sebanyak QE. Besarnya profit maksimum 

tersebut adalah sebesar jarak dari titik B sampai titik C. Jadi profit maksimum 

terletak pada jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC (pada saat TR 

berada diatas TC). Untuk mengetahui jarak terlebar antara TR dan TC harus 

dibuat garis sejajar dengan kurva TC. Jarak terlebar antara TR dan TC 

terletak pada kemiringan kurva yang sama antara kurva TR dan kurva TC. 

Sementara itu titik A menunjukkan titik Break Event Point (titik pulang 

pokok), yang berarti TR = TC atau kondisi dimana perusahaan tidak 

mengalami untung atau rugi (Ida Nuraini, 2013). 

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana bisa 

mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah 

mencapai posisi ini, maka dikatakan telah berada pada posisi ekuilibrium, 

disebut posisi ekuilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan 

baginya untuk mengubah output (dan harga output). Sebab bila ia mengurangi 

(atau menambah) volume output, maka keuntungan totalnya justru menurun. 

Hal ini terjadi karena pada posisi ekuilibrium telah tercapai jumlah output dan 

harga output yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum, bila 

produsen menambah jumlah outputnya bisa menyebabkan output tersebut 

tidak terserap pasar yang akan mengakibatkan penurunan keuntungan, 

begitupula bila produsen mengurangi jumlah outputnya, maka akan 

menyebabkan hilangnya potensi keuntungan yang bisa dicapai (Amalia, 

2010). 
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10. Pembangunan Ekonomi 

Menurut (Todaro, Oktober, 1995) dalam bukunya “Ekonomi Untuk 

Negara Berkembang”, pembangunan ekonomi dapat dirumuskan kembali 

dalam bentuk suatu usaha untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, 

ketimpangan  dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks 

luas pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. 

Menurut (Sukirno, 1985), pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha 

suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan 

mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan 

usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, 

politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan diatas maka pengertian 

pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan 

gradual, tetapi merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus. 

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan 

industri dan perdagangan. Berdasarkan pengertian tersebut pembangunan 

ekonomi terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dan selalu 

mengarah positif untuk perbaikan segala sesuatu menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Industri dan perdagangan akan mewujudkan segala kreatifitas 

dalam pembangunan ekonomi dengan penggunaan teknologi industri serta 

dengan adanya perdagangan tercipta kompetisi ekonomi. 
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Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses pembangunan 

yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis, menambah dan 

memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Apapun yang dilakukan, 

hakikat pembangunan ekonomi itu mencerminkan adanya terobosan yang 

baru, bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. 

B. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh (Nur, 2015) dengan judul “Analisis Perubahan Pendapatan 

Usaha Pedagang Eceran Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Indomaret Dan 

Alfamart Di Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Berdasarkan penelitian 

tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Rata-rata pendapatan pedagang eceran sebelum adanya Indomaret dan 

Alfamart adalah sebesar Rp. 857.895. Sedangkan sesudah adanya 

Indomaret dan Alfamart adalah sebesar Rp. 687.500. Kemudian diperoleh 

nilai t hitung sebesar 8,192 dan signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi 

< 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan pendapatan 

pedagang eceran sebelum dan sesudah adanya Indomaret dan Alfamart. 

Dengan bahasa lain, keberadaan Indomaret dan Alfamart berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang eceran. 

b. Rata-rata harga produk jenis rokok di Indomaret sebesar Rp. 14.831. 

Kemudian rata-rata harga produk jenis rokok di Alfamart sebesar Rp. 

14.911. Sedangkan rata-rata harga produk jenis rokok di pedagang eceran 

adalah sebesar Rp. 14.486. Kemudian diperoleh nilai F hitung sebesar 
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0,246 dan signifikansi 0,782. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan harga berbagai macam rokok 

antara Indomaret, Alfamart dan pedagang eceran. Sedangkan rata-rata 

harga berbagai macam minuman di Indomaret sebesar Rp. 5.537, 

kemudian rata-rata harga minuman di Alfamart sebesar Rp. 5.307 dan rata-

rata harga minuman di pedagang eceran sebesar Rp. 5.407. Kemudian 

diperoleh nilai F hitung sebesar 0,154 dan signifikansi 0,857. Karena nilai 

signifikansi > 0,05 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

harga berbagai macam minuman antara Indomaret, Alfamart dan pedagang 

eceran. 

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh (Puspa Ratnaningrum 

Suwarduki, 2013) dengan judul “Dampak Lokasi Pasar Terhadap Perubahan 

Tingkat Pendapatan Pedagang (Studi Pada Relokasi Pasar Dinoyo Menjadi 

Pasar Merjosari Kota Malang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengaruh lokasi perdagangan Pasar Dinoyo mulai dari penduduk 

pedukung, aksebilitas, jarak dan kelengkapan fasilitas tidak ada pengaruh 

terhadap tingkat pendapatan. Sehingga hasil penjualan baik barang dan 

jasa di Pasar Dinoyo dapat dikatakan stagnan atau tidak ada dampak yang 

mendasar. 

b. Jika dibandingkan dengan Pasar Dinoyo, lokasi Pasar Merjosari baik dari 

penduduk pendukung, aksebilitas dan kelengkapan fasilitas terdapat 

pengaruh pada tingkat pendapatan. Sedangkan untuk jarak tidak ada, hal 
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ini karena jarak antara Pasar Dinoyo dan Pasar Merjosari yang tidak terlalu 

jauh. 

c. Perbandingan dampak lokasi Pasar Dinoyo dan Pasar Merjosari terhadap 

perubahan tingkat pendapatan pedagang, penduduk pendukung, 

aksebilitas, jarak dan kelengkapan fasilitas pengaruh terhadap tingkat 

pendapatan masing-masing variabel mengalami penurunan. Sehingga 

mengakibatkan sebagian pedagang pasar memilih untuk segera kembali 

lagi ke Pasar Dinoyo setelah dilakukannya renovasi/pembangunan kembali 

Pasar Dinoyo. 

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan 

tingkat pendapatan pedagang yang diteliti pada dua kondisi yang berbeda, 

yaitu kondisi sebelum dan sesudah, jenis penelitian yang bersifat deskriptif 

kuantitatif dan alat analisis yang digunakan yaitu uji beda. Sedangkan 

perbedaannya adalah obyek penelitian. Obyek penelitian terdahulu adalah 

pedagang eceran di Kecamatan Tampan, Pekanbaru dan pedagang di Pasar 

Merjosari, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah pedagang sayur yang 

direlokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual digunakan sebagai sistematika alur pemikiran 

penelitian yang dapat memberikan gambaran secara umum mengenai 

penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 

pendapatan pedagang sayur sesudah dan sebelum relokasi dari Pasar 

Merjosari ke Pasar Landungsari. Berikut alur kerangka konseptual : 
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Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = µ = Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sesudah 

dan sebelum relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari. 

Analisis Perbedaan Tingkat Pendapatan Pedagang Sayur 

Sesudah dan Sebelum Relokasi Dari Pasar Merjosari Ke 

Pasar Landungsari 

Sasaran Penelitian : Pedagang Sayur Yang Direlokasi Dari Pasar 

Merjosari ke Pasar Landungsari 

Karakteristik Obyek Penelitian 

(Pedagang Sayur) 

Uji Beda (t test) 

Hasil 

Pendapatan Pedagang Sayur Sesudah 

Relokasi ke Pasar Landungsari 

Pendapatan Pedagang Sayur 

Sebelum Relokasi ke Pasar 

Landungsari 
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H1 = µ ≠ Ada perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sesudah dan 

sebelum relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari. 

Kriteria : 

H0 ditolak apabila thitung sama atau lebih besar dari ttabel. 

Diduga ada perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sesudah dan 

sebelum relokasi dari Pasar Merjosari ke Pasar Landungsari. 


