
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan Nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan pancasila. Pembangunan adalah salah satu cara 

agar mencapai keadaan tersebut. Sekarang pembangunan yang diutamakan 

adalah sektor ekonomi, sedangkan sektor lainnya merupakan sektor 

penunjang dalam sektor ekonomi. Selain memunculkam dampak positif 

sektor pembangunan juga memunculkan dampak negatif. Timbulnya krisis 

ekonomi muncul karena adanya pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang 

turun menyebabkan munculnya permasalahan baru seperti tenaga kerja serta 

kesempatan kerja (Rahcman, Akbar 2017). 

Pengurangan tenaga kerja ini menimbulkan kecemasan, banyaknya jumlah 

penduduk di indonesia membuat penawaran kerja yang melampaui batas ini 

memicu timbulnya pengangguran dikarena permintaan tenaga kerja dipasar 

semakin sedikit. Tidak sama dengan sektor industri yang menurun akibat 

munculnya krisis ekonomi, justru sektor informal masih mampu bertahan. 

Sektor informal memiliki karaktersistik yang berbeda dengan sektor 

perekonomian lainnya, yaitu penggunaan bahan baku dengan tujuan pasar 

dalam negeri serta dinilai dapat menjadi penunjang perekonomian indonesia. 

 Salah satu sektor perekonomian dibidang informal adalah warung 

tradisional atau sering disebut dengan warung rumah tangga atau warung 
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kelontong maupun toko kecil. Dengan menggunakan modal yang tidak besar 

sehingga usaha toko ritel tradisional ini mudah untuk dijalani serta berpotensi 

untuk menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan secara langsung. Usaha 

toko ritel tradisional mempunyai struktur pasar yang bersifat monopolistik. 

Hal ini dikarenakan banyaknya penjual serta barang yang dijual rata-rata 

memiliki jenis yang sama. 

Toko ritel tradisional merupakan merupakan industri kecil karena jumlah 

pekerjanya yang sedikit. Untuk memulai usaha toko ritel tradisional tidak 

memerlukan modal yang banyak sehingga usaha toko ritel tradisional sangat 

mudah untuk masuk kedalam industri pasar dari segi harga yang akan 

diberikan tergantung dari pemilik toko yang akan disesuaikan sendiri berapa 

besar keuntungan yang ingin didapat.  Usaha toko ritel tradisional merupakan 

bisnis keluarga yang tidak menutup kemungkinan dapat menyerap tenaga 

kerja. Melihat zaman semakin modern usaha toko ritel tradsional semakin 

mengalami kemunduran hal ini disebabkan munculnya usaha toko ritel 

modern (Raharjo, 2015). 

Menurut suliswanto dalam Bestari 2018 toko ritel tradisional mempunyai 

peranan yang sangat penting di masyarakat. Menurut asosiasi pedagang kecil, 

pada tahun 2016 jumlah pedagang kecil cukuplah besar yaitu sebanyak 12,6 

juta. Akan tetapi, saat ini pedagang toko ritel tradsional mengalami tantangan 

yang sangat besar yaitu harus bersaing dengan toko ritel modern yang akhir 

tahun ini perkembangannya sangat pesat. Berkembangnya toko ritel modern 

tersebut dan seakan menjamur dimana-mana dapat menyebabkan keberadaan 
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toko ritel tradisional semakin terpinggirkan. Kelebihan yang dimiliki oleh 

toko ritel modern tentu tidak dimiliki oleh toko ritel tradisional seperti tempat, 

produk yang lengkap, harga yang yang relatif murah dan bersaing, 

kemampuan memberikan promo atau hadiah, dan toko dikelola oleh orang 

dengan gaji minimal UMR. 

Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesai (APRINDO), pertumbuhan 

bisnis Ritel terus meningkat. Terlihat dari gerai Indomart dan Alfamart yang 

terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ini Alfamart memiliki gerai 

sebanyak 13.376 serta memiliki nilai aset mencapai Rp21,5 Triliun dan 

Indomart memiliki gerai sebanyak 14.846 serta memiliki nilai aset mencpai 

Rp22 Triliun. Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesai mengatakan pertumbuhan 

Ritel pada 2018 sebesar 7 - 7,5% angka ini lebih besar jika dibandingkan pada 

tahun lalu yang hanya 5%. 

Hadirnya pasar ritel modern seperti minimarket di Indonesia lambat laun 

akan terus membuat usaha toko ritel tradisional kecil semakin tergeser. Hal ini 

terjadi dikarenakan  adanya bentuk konsumsi masyarakat dalam berbelanja 

dan perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-

beda. Kehadiran toko ritel modern ini sangat memanjakan masyarakat karena 

tempatnya yang sangat strategis membuat masyarakat semakin nyaman untuk 

membeli kebutuhan sehari-hari.  

Pasar ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga mampu meyerap tenaga kerja lebih 

banyak. Sebagai negara yang berkembang, pertumbuhan pasar ritel di 
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Indonesia dipengaruhi oleh tingginya daya beli masyarakat, pertumbuhan 

jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Hadirnya 

usaha ritel modern yang berbentuk minimarket telah mengancam usaha-usaha 

toko ritel tradisional yang ada didaerah sekitar (Soliha, 2008). 

Disebuah kecamatan desa Sungai Danau yang berada di Kota Banjarmasin 

Kalimantan selatan pada tahun 2016 telah hadir usaha toko ritel modern 

(Indomart dan Alfamart). hadirnya usaha toko ritel modern membuat 

persaingan baru bagi usaha toko ritel tradisional yang ada didaerah Sungai 

danau. Peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut di 

Kecamatan Satui desa Sungai Danau, dikarenakan dapat dilihat dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) Desa Sungai Danau memiliki jumlah penduduk yang 

paling banyak diantara desa-desa yang ada di Kecamatan satui. Jumlah 

penduduk desa Sungai Danau pada tahun 2018 sebanyak 13151 jiwa atau 

25,03% dari keseluruhan jumlah penduduk dikecamatan satui.  

Pembangunan yang ada di desa Sungai Danau Kecamatan satui terbilang 

sangat cepat, penghasilan penduduk pun dapat dibilang tinggi. Rata-rata 

penduduk yang ada di desa Sungai Danau Kecamatan satui adalah pendatang 

dari daerah lain. Penduduk aslinya adalah orang daerah satui barat atau biasa 

disebut satui kampung. Dikecamatan ini banyak terdapat batu bara maka dari 

itu banyak sekali tambang-tambang yang berdiri dan menjadi salah satu 

sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di kecamatan satui. Selain itu, 

batu bara juga merupakan salah satu penyumbang terbesar bahan bakar PLTU 

yang ada di Kalimantan Selatan. 
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Sebelum Munculnya usaha tok ritel modern, Usaha toko ritel tradisional 

menjadi pemenuh kebutuhan sahari-hari masyarakat di desa Sungai Danau. 

Menurut badan pusat statistik kecamatan satui (BPS) pada tahun 2017, saat ini 

ada sekitar 393 toko kecil yang tersebar di kecamatan satui dan ada 8 gerai 

minimarket yang sudah berdiri dalam kurun waktu 2 tahun. Saat ini usaha 

ritel tradsional ada beberapa yang tutup karena kurang nya pembeli serta 

pendapatan sudah tidak stabil sehingga beberapa toko ritel tradisional 

mengambil untuk berhenti dan menutup usahanya. 

Jarak pembangunan pasar modern sangat berdampak terhadap pendapatan toko 

kecil. Pada Pepres No. 112 Tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat pebelanjaan dan Pasar modern. Pengertian toko menurut pasal 1 

angka 5 Perpres 112/2007 mengatakan bahwa setiap toko dengan sistem pelayanan 

mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Hypermarket, Departemnt store, ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. Semua toko modern wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang 

telah ada (Pasal 4 Ayat(1) Perpres 112/2007).  

Dapat dilihat dengan jelas perbedaan yang sangat signifikan antara toko 

ritel tradisional dengan toko ritel modern. Mulai dari penataan barang, 

palayanan, dan jumlah barang yang dijual jauh lebih banyak toko ritel 

modern.  Tidak menutup kemungkinan usaha toko ritel modern akan terus 

bermunculan di desa sungai danau dan semakin membuat usaha-usaha toko 

ritel tradisional (Saptarini, 2017).  
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Persaingan dalam usaha ritel modern dan usaha toko ritel tradisional banyak 

mengundang perhatian karena menempatkan satu pihak (usaha toko ritel 

tradisional) dalam posisi yang lemah. Dilihat dari modal kedua usaha ini sangat 

jauh berbeda. Perkembangan  usaha ritel modern terus mengalami peningkatan 

dan usaha toko ritel tradisional terus mengalami penyusutan. Gambaran 

persaingan usaha ritel modern dengan usaha toko ritel tradisional menimbulkan 

dorongan untuk mengkaji persaingan tersebut. Penelitian ini merupakan upaya 

lebih memahami deskripsi mengenai persaingan usaha toko ritel modern dengan 

usaha toko ritel tradisional, kemudian dipertajam dengan perbedaan 

karaktersitik serta mengenai strategi bersaing antara kedua usaha ritel tersebut. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam tentang “Studi Persaingan Usaha Toko Ritel 

Tradidional dan Usaha  Toko Ritel Modern di Desa Sungai Danau 

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu  KALSEL”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada dan yang telah dijelaskan 

dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam peneletian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gambaran dari toko ritel tradisional mengenai pelayanan, 

pemasaran, jam operasional serta penataan dan jumlah barang yang 

dijual. 

2. Strategi toko ritel tradisional dalam bersaing terhadap toko ritel modern . 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1.   Untuk mengetahui gambaran dari toko ritel tradisional mengenai 

pelayanan, pemasaran, jam operasional serta penataan dan jumlah barang 

yang dijual. 

2.   Untuk mengetahui strategi usaha toko ritel tradisional terhadap hadirnya 

toko ritel modern. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menambah wawasan dan informasi mengenai hadirnya pasar ritel 

(minimarket) terhadap keberlangsungan toko kecil 

2. Dapat dijadikan pembanding atau acuan untuk peneletian yang lebih 

lanjut. 

 

1.4 Batasan Masalah 

  Agar penelitian ini dapat tercapai serta sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dibahas dilatar belakang 

masalah tersebut, maka pembahasan penelitian ini di batasi hanya pada usaha 

toko ritel tradisional dan modern yang ada di Desa Sungai Danau Kecamatan 

Satui. Dalam penelitian ini hanya terfokus pada persaingan no harga atau non 

price competition. 


