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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Lahirnya pasar modern saat ini mengakibatkan pasar tradisional 

mengalami penyusutan pelanggan dan pendapatan, ini disebabkan adanya 

anggapan dari sebagian kalangan bahwa pasar tradisional itu kumuh dan 

barang yang dijual tidak berkualitas. Jika tidak diimbangi dengan manajemen 

yang baik maka pasar tradisional akan mengalami kelesuan dalam 

aktivitasnya. Fenomena berkembangnya pasar modern dapat terjadi disetiap 

daerah di indonesia tidak terkecuali Kecamatan Sukun Kota Malang. 

(Sihotang, 2014)  

 Rahayu dan Fitanto (2013) mengemukakan persaingan pasar tradisional 

dengan retail modern saat ini bisa dikatakan sebagai persaingan global bukan 

lagi persaingan lokal. Pasar tradisional telah dihadapkan dengan pesaing-

pesaing asing. Retail modern kini telah menjamur diberbagai kota atau 

pedesaan di seluruh indonesia.  

 Pasar modern kembali menunjukan peningkatan yang besar mulai tahun 

2001. Pertumbuhan pusat-pusat pembelanjaan meningkat seiring dengan 

adanya perbaikan dibidang ekonomi. Dari tahun 2001-2005, luas pusat 

pembelanjaan meningkat lebih dari 80 persen dari 1,4 juta meter persegi 

menjadi 2,4 juta meter persegi yang meliputi 78 pusat pembelanjaan. 
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Pertumbuhan pusat pembelanjaan yang tinggi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bisnis perdagangan eceran di Indonesia. 

Di Indonesia sendiri, supermarket lokal telah ada sejak 1970-an, 

meskipun keberadaannya di kota-kota besar. Supermarket bermerek asing 

mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1990-an semenjak kebijakan 

investasi asing langsung dalam sektor usaha ritel dibuka pada 1998. 

Meningkatnya persaingan telah mendorong kemunculan supermarket di kota-

kota kecil yang bertujuan mencari pelanggan baru dan terjadi perang harga. 

Akibatnya, bila supermarket Indonesia hanya melayani masyarakat kelas 

menengah atas pada era 1980-an sampai awal 1990-an (CPIS,1994), 

penjamuran supermarket hingga ke kota-kota kecil dan adanya praktik 

pemangsaan melalui strategi pemangkasan harga memungkinkan konsumen 

kelas menengah bawah untuk mengakses supermarket.   

 Mudah ditemui minimarket di sepanjang jalan, seperti minimarket 

Alfamart dan Indomart yang menjamur dibeberapa tempat strategis di 

Kecamatan Sukun. Namun, yang paling menonjol adalah kehadiran Super 

indo dan Giant yang berada di Kecamatan Sukun. Supermarket dan 

minimarket ini menjual berbagai produk lainnya yang kualitasnya tidak jauh 

berbeda dengan produk yang dijual di Pasar tradisional. 

 Kehadiran pasar modern pada awalnya tidak mengancam pasar 

tradisional. pasar modern yang menyasar konsumen dari kalangan menengah 

keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar tradisional yang identik 
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dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan dan kualitas yang buruk, 

serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional. Supermarket 

dan Minimarket muncul bak jamur dimusim hujan. Sebagai konsumen, 

masyarakat menuntut hal yang berbeda di dalam aktivitas berbelanja. Kondisi 

ini masih ditambah semakin meningkatnya pengetahuan, pendapatan, dan 

jumlah keluarga berpendapatan ganda (suami istri bekerja) dengan waktu 

berbelanja terbatas. Konsumen menuntut peritel untuk memberikan nilai lebih 

dari setiap sen uang yang dibelanjakan. Peritel harus mampu mengakomodasi 

tuntutan tersebut jika tak ingin ditinggalkan para pelanggannya (Ekapribadi, 

2007).  

 Keberadaan supermarket dan minimarket yang tersebar luas di 

Kecamatan Sukun tentu saja memberikan pengaruh terhadap ritel tradisional 

di pasar tradisional. Memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan 

pasar modern ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup 

modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota 

metropolitan saja tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. 

Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket 

disekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat 

belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknnya. Namun 

dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas 

menengah dan kelas bawah mengeluh. Dampak keberadaan pasar modern 

terhadap pedagang pasar tradisional mungkin tidak secara jelas, sebab ada 

juga beberapa penyebab lain turunnya kinerja usaha pasar tradisional. 
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Misalnya karena Pedagang Kaki Lima (PKL), keberadaan pasar yang kurang 

nyaman, turunnya daya beli masyarakat akibat krisis, dan penyebab lainnya.  

 Peran ritel tradisional sampai dengan tahun 2008 masih cukup 

signifikan.Meskipun demikian trend menunjukkan semakinberkurangnya 

pangsa ritel tradisional yang terdesak oleh ritel modern, sebagaimana 

disajikan AC Nielsen untuk kawasan Asia (tidak temasuk Jepang). Indonesia 

mengalami hal serupa dengan meningkatnya pangsa ritel modern dari 30% 

pada tahun 2004 sampai dengan 37% pada tahun 2009.  

Tabel 1.1. Perkembangan Pangsa Ritel Modern dan Ritel Tradisional Dari  

Tahun 2000 - 2008  

Tahun Pasar Tradisional 

(%) 

Pasar Modern 

(%) 

Permintaan Pasar 

(%) 

2000 65 35 100 

2001 61 39 100 

2002 59 41 100 

2003 56 44 100 

2004 54 46 100 

2005 52 48 100 

2006 50 50 100 

2007 48 52 100 

2008 47 53 100 

Sumber : AC Nielsen Indonesia (2009)  

  Pertumbuhan bisnis perdagangan eceran di Indonesia merupakan yang 

tertinggi di Wilayah Asia Tenggara. Pertumbuhan yang tinggi ini menarik 

minat perusahaan asing khususnya yang bergerak di sektor perdagangan 

eceran untuk mengembangkan usahanya di indonesia. Besarnya pertumbuhan 

pembangunan pusat pembelanjaan dan banyaknya perusahaan perdagangan 



5 
 

 
 

eceran asing yang mengembangkan usahanya di Indonesia berdampak pada 

pertumbuhan pasar tradisional. 

  Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh AC Nielsen diketahui 

bahwa pertumbuhan pasar tradisional mengalami penurunan baik dari jumlah 

pasar maupun pangsa pasar. Pangsa pasar modern pada tahun 2003 sebesar 

26,3 persen yang diperkirakan pada tahun 2005 naik mencapai 30 persen. 

Peningkatan pangsa pasar modern ini menunjukan telah terjadi penurunan 

pangsa pasar tradisional.Dengan kondisi demikian, mengindikasikan 

terjadinya pergeseran preferensi penduduk dari pasar tradisional ke pasar 

modern. Pergeseran ini dikhawatirkan akan mematikan pasar tradisional 

dalam jangka panjang.  

  Pasar tradisional merupakan salah satu tempat yang memegang peranan 

penting dalam perekonomian indonesia, karena melibatkan jutaanpedagang 

yang berarti menopang kehidupan jutaan penduduk indonesia.Fenomena 

tingginya pertumbuhan pusat pembelanjaan ini terjadi hampir diseluruh kota 

dan kabupaten di Indonesia. sebagai contoh, pada tahun 2005 jumlah total 

kumulatif pusat pembelanjaan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, 

dan Bekasi (Jadebodetabek) mencapai 3,47 juta m2.  

  Total kumulatif yang melampaui angka 3 juta ini, mengindikasikan 

terjadinya peningkatan peningkatan jumlah pusat pembelanjaan yang 

mencapai hampir seratus persen dari tahun 2004. Pada Desember 2004, Total 

kumulatif pusat pembelanjaan untuk daerah jakarta mencapai 1,89 juta m2 
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dan untuk debotabek sebesar 567.000 m2. Peningkatan total kumulatif pusat 

pembelanjaan yang tinggi semakin menurunkan pangsa pasar tradisional di 

Jabodetabek pada tahun-tahun ke depan  

  Pengembangan pusat pembelanjaan memiliki pengaruh terhadap 

kemajuan perekonomian Kabupaten dan Kota. Dengan meningkatnya 

perekonomian Kabupaten dan Kota terjadi pula peningkatan kebutuhan ruang 

untuk aktivitas ekonomi sehingga berdampak terhadap pengalokasian lahan di 

daerah perkotaan yang tertuang dalam rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten dan Kota (RTRWK).  

  Jumlah pembelanjaan di Kecamatan Sukun Kota Malang bertambah 

cukup cepat, ini terlihat dari semakin banyaknya tempat- tempat 

pembelanjaan di sekitar jalan-jalan utama di Kota Malang. Menjamurnya 

tempat pembelanjaan modern di Kota Malang berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada tingkat nasional diketahui bahwa 

pertumbuhan pusat pembelanjaan yang cukup pesat ini memberikan dampak 

terhadap perkembangan pasar tradisional baik dari segi jumlah pasar maupun 

dari segi pangsa pasar, yakni dengan kecendrungan menurunkan pertumbuhan 

pasar tradisional. Untuk itu perlu dianalisis apakah pengembangan pasar 

modern di Kota Malang juga menyebabkan pergeseran dari pasar tradisional 

ke pusat pembelanjaan pasar modern.  

  Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 Tahun 2007 Tentang 

penataan dan pembinaan pasar tradisonal pusat perbelanjaan dan toko modern 
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menyebutkan bahwa denngan semakin berkembangnya usaha perdagangan 

eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern 

dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dampat 

tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memperkuat serta saling 

menguntungkan.  

  Menjamurnya tempat pembelanjaan pasar modern memudahkan 

masyarakat dalam mengakses barang dan jasa yang mereka inginkan. Pasar 

modern juga memberikan pengaruh terhadap pasar tradisional, serta pasar 

modern juga memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat Kota Malang, 

baik sebagai wirausaha maupun pegawai pusat pembelanjaan diharapkan 

mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk Kota 

Malang. 

B. Rumusan Masalah  

  Permasalahan yang menjadi perhatian dari penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada perbedaan pendapatan, omset, jumlah pelanggan pedagang 

pasar tradisional dan usaha ritel antara sebelum dan sesudah adanya pasar 

modern di Kecamtan Sukun Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibuat, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1. Menganalisis perbedaan pendapatan, omset, jumlah pelanggan pedagang 

pasar tradisional dan usaha ritel antara sebelum dan sesudah adanya pasar 

modern di Kecamatan Sukun Kota Malang. 

D. Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi pada keberadaan pasar modern yang beralokasi di 

Kecamatan Sukun Kota Malang. Masalah yang dianalisis adalah apakah ada 

perbedaan pendapatan, omset, jumlah pelanggan pedagang pasar tradisional 

dan usaha ritel antara sebelum dan sesudah adanya pasar modern di Kecamatan 

Sukun Kota Malang. Pasar Modern yang dianalisis adalah pasar modern 

kategori  ritel modern.    

E. Manfaat penelitian   

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai sumber data dan informasi bagi 

pembuat kebijakan ekonomi untuk mengetahui pengaruh akibat pemberian izin 

peritel modern sehin gga membantu memperkuat daya saing pedagang kecil 

dalam berusaha. Penelitian ini berguna untuk mengetahui perbedaan adanya 

pasar modern, apakah dengan adanya pasar modern ini memiliki perbedaan 

yang cukup kuat terhadap omset, pendapatan, jumlah pelanggan pedagang  

pasar tradisional dan usaha ritel.  

 

 


