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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pasar tradisional adalah deretan stan atau kios yang berada di ruang terbuka 

dan pada umunya terletak di sepanjang jalan utama dekat pemukiman penduduk 

(Smith, 2003). Pasar dalam arti luas adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan 

penjual, dimana barang atau jasa dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran 

kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas 

barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut. 

Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios dan kios terbuka. Pasar 

tradisional memiliki kelebihan bersaing secara alamiah yang tidak dimiliki pasar 

modern. Barang yang dijual dipasar tradisional lebih murah, lebih segar (sayuran 

dan buah), keragaman barang. Selain itu adanya sistem tawar menawar merupakan 

salah satu faktor penting dari pasar tradisional dan juga suasana di pasar tradisional 

cukup menyenangkan karena adanya obrolan antara pedagang dan konsumen yang 

tidak terkait dengan transaksi yang dilakukan. Pasar modern tidak jauh berbeda 

dengan pasar tradisional, namun di pasar modern tidak ada transaksi secara 

langsung melainkan konsumen melihat label harga, berada di dalam bangunan yang 

tertata rapi dan sistem pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh 

pramuniaga dengan metode pembayaran diakhir pembelian. Kondisi pasar 

tradisional yang seperti ini yang menjadikan potensi dan pangsa pasar untuk dapat 

terus beroperasi sekalipun muncul pasar modern. 
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Pasar tradisional menampung banyak pedagang skala mikro dan 

dilaksanakan dengan manajemen tanpa bantuan teknologi modern dengan masa 

operasi rata-rata dari dini hari sampai siang atau sore hari, sedangkan pasar modern 

dihuni oleh pedagang yang tergolong sebagai pedagang skala makro. Keberadaan 

pasar tradisional seiring perkembangan jaman mulai tersaingi atau bahkan tergeser 

oleh pasar modern. Pasar tradisonal dan pasar modern keduanya memperebutkan 

pangsa pasar yang hampir sama. Kedua tempat ini mempunyai perbedaan dan 

persamaan, perbedaannya di pasar tradisional mempunyai desain, tata letak, 

tampilan fisik yang kumuh, tidak teraturnya lapak pedagang dan jam operasional 

yang terbatas. Persamaannya adalah kedua tempat ini menjual barang yang sama.  

Hal ini yang membuat konsumen beralih berbelanja di pasar modern. Pasar 

tradisional diharapkan mampu bertahan dan berkembang dalam dunia perdagangan 

yang penuh dengan persaingan dalam memperebutkan konsumen maka pedagang 

di pasar tradisional harus mampu memahami konsumennya secara menyeluruh.  

 Keberadaan konsumen merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

mencapai tujuan. Mengingat resiko kehilangan konsumen diharapkan pasar 

tradisional tidak mengabaikan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Guna 

untuk meningkakan daya saing dengan pasar modern. Konsumen yang tidak puas 

maka ia akan menceritakannya kepada setiap orang. Jelas kata-kata yang buruk ari 

mulut ke mulut lebih cepat daripada kata-kata baik dan dengan mudah meracuni 

sikap publik mengenai produk (Philip Kotler dan Gary Armstrong 2002)  

Keberadaan pasar modern semakin hari semakin meningkat di Kota 

Malang. Fenomena seperti ini mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri 
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Perdagangan (Permendag) No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan 

Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Persaingan yang semain 

ketat menuntut produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen 

harus mengutamakan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan  utama. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kesuksesan sebuah organisasi dalam 

mewujudkan tujuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan sasarannya dan memberikan 

kepuasan yang diharapkan lebih efektif dan efisien daripada para pesaingnya 

(Philip Kotler dan Gary Armstrong 2002).   

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya faktor-faktor yang membuat 

konsumen membeli di pasar tradisional ataupun pasar modern, maka penulis 

mengambil judul  Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Konsumen Dalam 

Berbelanja Di Pasar Tradisional Tawangmangu Kota Malang 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik responden yang berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh variabel harga produk, sistem tawar menawar, lokasi 

pasar, kualitas pelayanan, kenyamanan dan keamanan, keberagaman produk, 

kualitas produk, promosi terhadap keputusan berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Mengetahui karakteristik konsumen di Pasar Tradsional Tawangmangu 

Kota Malang. 

2. Menganalisis pengaruh variabel independent (harga produk, sistem tawar 

menawar, lokasi pasar, kualitas pelayanan, kenyamanan dan keamanan, 

keberagaman produk, kualitas produk dan promosi) terhadap motivasi 

konsumen dalam berbelanja di Pasar Tradisional Tawangmangu Kota 

Malang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang memotivasai konsumen berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang. 

2. Bagi konsumen, memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja 

yang memotivasi konsumen dalam berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang. 

3. Bagi peneliti lain dengan topik bahasan yang sama sebagai refrensi untuk 

mengembangkan penelitian ini. 

4. Bagi pengelolah pasar, memberikan informasi atau menjadi sebagai acuan 

untuk menentukan dan membuat kebijakan. 
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1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran 

1.4.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah dibuat dengan tujuan mempermudah permasalahan yang 

diteliti agar tidak semakin melebar dari yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

Objek yang dibahas di penelitian ini di Pasar Tawangmangu Kota Malang 

sedangkan sampel yang diambil sebagai responden adalah masyarakat yang 

berbelanja di Pasar Tawangmangu Kota Malang. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang muncul secara 

disengaja maupun secara kebetulan. Motivasi diukur dengan skala likert 

2. Harga Produk adalah nilai tukar dari suatu produk yang ditetapkan oleh 

pedagang. Harga diukur dengan skala likert 

3. Sistem tawar menawar adalah jenis negosiasi antara pedagang dan 

konsumen untuk menentukan harga suatu barang. Sistem tawar menawar 

diukur dengan skala likert 

4. Lokasi Pasar adalah letak tempat dimana suatu usaha atau aktifitas jual beli 

antara pedagang dan konsumen. Lokasi Pasar diukur dengan skala likert 

5. Kualitas Pelayanan adalah cara pelayan penjualan memberi pelayanan 

terhadap konsumen Pasar Tradisional Tawangmangu Kota Malang. 

Kualitas Pelayanan diukur dengan skala likert 

6. Kenyamanan adalah keadaan lingkungan pasar yang bersih, rapi, dan sehat 

yang membuat konsumen merasa nyaman. Kenyamanan diukur dengan 

skala likert 
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7. Keamanan adalah suatu keadaan dimana bebas dari bahaya yang berkaitan 

dengan kejahatan Di Pasar Tawangmangu Kota Malang. Keamanan diukur 

dengan skala likert 

8. Keberagaman Produk adalah ketersediaan dan karakteristik barang yang 

dimiliki oleh Pasar Tradsisional Tawangmangu Kota Malang. 

Keberagaman Produk diukur dengan skala likert 

9. Kualitas Produk adalah tingkat baik buruknya suatu mutu produk di Pasar 

Tradisional Tawangmangu Kota Malang.  Kualitas Produk diukur dengan 

skala likert 

10. Promosi adalah upaya untuk menawarkan produk untuk melakukan 

pembelian di Pasar Tradisional Tawangmangu Kota Malang. Promosi 

diukur dengan skala likert 

 


