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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang, beberapa tahun akhir ini dan tahun-

tahun kedepan akan semakin gencar melakukan pembangunan. Pembangunan sektor 

infrastruktur saat ini sedang dilakukan di beberapa daerah yang vital. Pembangunan 

dalam sektor apapun membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal tersebut bisa di 

dapat dari pinjaman luar negeri yang seperti dilakukan pemerintah saat ini ataupun 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ekomoni suatu negara 

juga perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan agar rakyat tidak terkena 

dampak negatif dalam efek samping pembangunan. 

Pembangun ekonomi merupakan pembangunan yang sedang dilakukan 

pemerintah. Ekomoni dalam aspek umum bisa dibedakan dengan beberapa hal yaitu 

aspek ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian 

yang mempelajari hanya pada bagian kecilnya, artinya bagian kecilnya yaitu seperti 

perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas 

faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam perkembangan ekonomi 

mikro yang kini telah melahirkan beragam teori dan konsep mengenai ekonomi 

regional, ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, dan ekonomi sumber daya alam. 

Dalam aspek analisis Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut: 1).Analisis biaya dan 

manfaat 2). Teori permintaan dan penawaran 3).Elastisitas 4).Model-model pasar 

5).Industri 6.)Teori produksi dan 7). Teori harga 
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Pasar merupakan pengerak roda kehidupan sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Hampir segala kebutuhan bisa dipenuhi dan didapatkan di tempat yang 

biasa dijadikan tempat interaksi sosial bagi masyarakat tersebut. Pasar merupakan 

induk dari bentuk distrubusi segala produk. Menurut Alex S. Nitisemito bahwa 

pemasaran merupakan semua kegiatan aktivitas untuk memperlancar arus barang/jasa 

dari produsen kepada konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk 

menciptakan permintaan efektif. Kegiatan pemasaran dipengaruhi oleh tingkat 

penawaran dan permintaan.  

 Pasar induk merupakan pasar utama di kota besar, yang merupakan pusat 

penyalur barang kebutuhan. Banyak macam komoditi yang diperjual belikan pasar 

induk di Indonesia, Banyak pasar induk yang berada di Jawa Timur salah satunya 

merupakan Pasar Induk Karangploso yang berada di Kabupaten Malang. Sayur dan 

hasil pertanian merukapan komoditi unggulan yang di jual belikan di Pasar sayur 

Karangploso.  

Harga yang murah merupakan salah satu alasan yang membuat pembeli 

melakukan transaksi di Pasar sayur Karangploso. Pembeli harus membeli dengan 

jumlah minimal yang telah ditentukan oleh pedagang, contoh jika membeli jagung 

manis maka pembeli harus membeli dengan jumlah minimum 15 Kilogram. Grosir 

merupakan sistem yang diterapkan oleh pedagang yang berada di Pasar Induk 

Karangploso. 

 Pasar Karangploso yang berada didaerah penyangga antara dua kota yaitu Kota 

Malang dan Kota Batu merupakan pasar yang sangat strategis untuk melakukan 

transaksi jual beli sayur dan hasil pertanian lainya. Sumber dari BPS (Badan Pusat 
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Stasistik) Kabupaten Malang menyebutkan lebih dari 845 pedagang menggantungkan 

hidupnya dari berjualan di Pasar Karangploso. Sentra ini berdiri di atas tanah bengkok 

desa Girimoyo seluas 2,5 ha dan memiliki cara yang unik untuk berjualan bukan di 

lapak lapak seperti pada umumnya , melainkan dengan menggunakan pick up sebagai 

tempat berjualan.  Harga sayur mayur di pasar ini sangat murah karena dipasok 

langsung dari petani tetapi membelinya pun harus dalam jumlah yang banyak. Tak 

heran jika pasar ini dijadikan tempat 'kulakan' oleh pedagang-pedagang di kota-kota 

besar seperi Surabaya, Sidoarjo. 

 Pendapatan pedagang di Pasar sayur  Karangploso sangatlah bervariasi , banyak 

faktor yang mempengaruhi mulai dari barang apa yang dijual,modal dan banyak lagi 

yang lainya. Untuk banyaknya pedagang yang ada pasar tersebut menimbulkan 

ketimpangan sosial dan ekonomi . Beda pendapatan membuat penulis ingin 

menganalisa corak dan seberapa kuat (modal usaha, tingkat pendidikan, lama usaha, 

jam bekerja, dan jumlah keluarga yang ditanggung) yang mempengaruhi pendapatan 

pedagang yang berada dipasar Karangploso Kabupaten Malang. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan 

penelitian degan “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di 

Pasar Sayur Karangploso Kabupaten Malang “ 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  karakteristik pedagang di Pasar sayur Karangploso? 
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2. Seberapa kuat Modal usaha, tingkat pendidikan, lama usaha, jam bekerja,dan 

jumlah keluarga yang ditanggung mempengaruhi pendapatan pedagang di 

Pasar sayur Karangploso? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan seberapa kuat 

(modal usaha, tingkat pendidikan, lama usaha, jam bekerja, dan jumlah keluarga yang 

ditanggung) mempengaruhi pendapatan pedagang di Pasar sayur Karangploso. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan sumbangan 

pemikiran terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam 

meningkatkan  kesejahteraan  pedagang pada khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. 

2. Bagi Pedagang 

Sebagai acuan atau referensi untuk mengetahui apa saja faktor yang 

mempengarui pendapatan mereka. 

3. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional. 
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4. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

terkait permasalahan yang diteliti khususnya faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang. Disamping itu, juga sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan  di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.5 Batasan istilah dan Pengukuran 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitianini sangat diperlukan.Hal itu 

dimaksudkan untuk menyamakan persepsi penulis dan pembaca. 

Berikut merupakan batasan pengukuran dalam penelitian ini: 

1.Pendapatan Pedagang 

Pendapatan pedagang adalah hasil yang diterima dari seluruh penjualan selama 

satu hari setelah dikurangi biaya oprasional. Pendapatan dinyatakan dalam satuan 

rupiah per hari yang di rata- rata dari pendapatan 7 hari agar data bisa lebih valid. 

Pendapatan dalam penelitian disebut dengan laba bersih berdagang. 

2. Modal Usaha/Omzet 

Besarnya dana yang digunakan pedagang untuk menyediakan barang 

dagangannya pada setiap harinya. Satuan modal usaha ini dinyatakan dalam bentuk 

rupiah per hari  yang di rata- rata dari pendapatan 7 hari, ditetapkan dengan 

pendapatan (rupiah perhari). 

3.Tingkat Pendidikan 
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Pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh pedagang. yang dimaksud 

adalah pendidikan formal pedagang yang tingkat pendidikannya dinyatakan dalam 

satuan tahun tempuh. Meskipun tidak menamatkan jenjang pendidikan formal 

seperti SD, SMP, dan SMA. 

4. Lama Usaha 

Lama usaha merupakan lama waktu berjualan yang  sudah dilakukan oleh 

pedagang dalam menjalani usahanya, ditunjukkan dengan satuan tahun. Meskipun 

Pasar Karangploso dengan bangunan saat ini terbentuk mulai tahun 2011 tapi 

pedagang sudah berdagang sejak pasar belum di renovasi atau di tata ulang. 

Pedagang biasanya memberikan kebebasan kepada anaknya untuk 

meneruskan usaha yang  sudah dirintis. Untuk kasus seperti ini maka peneliti 

mengambil data sejak pertama kali berdagang, bukan sejak sang anak meneruskan 

usaha orang tuanya. 

5. Jam Kerja 

Jam kerja merupakan lamanya waktu yang digunakan untuk berdagang setiap 

harinya. Jam kerja dihitung dalam satuan jam setiap harinya yang di rata- rata dari 

pendapatan 7 hari agar data lebih valid. 

6. Jumlah keluarga yang ditanggung 

Seluruh anggota  keluarga  rumah  tangga   yang  tinggal ,makan dari   satu   

dapur yang ditanggung oleh pedagang. Jumlah keluarga yang ditanggung dihitung 

dalam satuan jiwa. 

 


