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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

Soleha (2008), Penelitian yang membahas tentang “Analisis Industri Ritel 

di Indonesia” dengan menggunakan alat analisis kekuatan persaingan industri. 

memiliki kesimpulan bahwa dimana persaingan yang terjadi antara industri 

ritel modern dengan industri tradsional serta persaingan antara peritel lokal 

dan asing cukup kuat. Bisnis ritel di indonesia termasuk salah satu bisnis yang 

cukup menjanjikan karena memiliki prospek yang bagus di masa yang akan 

datang. Sempat dilanda krisis yang hampir semua sektor ekonomi mengalami 

kelesuan namun industri ritel masih mampu untuk berinvestasi dimasa sulit. 

Indonesia mempunyai potensi dan daya tarik yang cukup besar untuk bisnis 

ritel, terutama karena adanyan demografi jumlah penduduk indonesia yang 

sangat banyak dan adanya wisatawan macanegara yang berkunjung ke 

indonesia. 

Diantini (2017), Penelitian yang membahas tentang “Analisis Potensi 

Bersaing Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern di Kabupaten Badung” 

memiliki kesimpulan bahwa Pasar Tradisional yang berada di kabupaten 

Badung masih memiliki potensi untuk menarik konsumen karna daya tarik 

serta mampu menawarkan harga yang menarik  kepada masyarakat. Potensi 

lainnya yang masih dimiliki pasar tradisonal ialah yang hingga kini tetap 

diminati karena tersedianya produk kebutuhan seahari-hari terutama bahan 
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mentah dan produk yang segar. Untuk komoditas ini pasar tradsional masih 

mampu bersaing dengan menawarkan harga yang relative murah . pasar 

Badung perlu melakukan pembaruan fasilitas fisik pasar yang dikelola 

sehingga tetap mampu bertahan dengan terus bertambahnya pasar-pasar 

modern. 

Saptraini (2017), Penelitian ini membahas tentang “Adanya Pengaruh 

Afamart dan juga Indomart Terhadap Eksistensi Warung Kecil Di Kabupaten 

Pringsewu” mendapatkan kesimpulan bahwa hasil observasi dan dokumentasi 

yang diperoleh dengan adanyan alfamart dan indomart tidak mengurangi 

pendapatan yang didapatkan warung kecil dikarenakan makin berkembang 

pesatnya internet dapat memudahkan masyarakat mengembangkan usaha 

mereka. Selain itu diwarung kecil tidak ada PPN seperti di alfamart dan 

indomart sehingga membuat konsumen tetap menetap di warung kecil. 

Utomo (2011), Penelitian ini membahas “ Persaingan Bisnis Ritel 

Tradisional vs Modern” dengan menggunakan alat analisis kekuatan 

persaingan industri. Memiliki kesimpulan bahwa banyaknya atribut 

persaingan ritel tradisional dan ritel modern dengan masing-masing 

permasalahan yang dimunculkan membutuhkan energi yang besar guna 

mengurangi serta mencarikan solusi atau pemecahan masalah. Strategi yang 

paling mungkin digunakan ritel tradisional dalam persaingan ini justru 

bagaimana menjalin sinergi dengan ritel modern, bukan dengan saling 

berhadapan untuk saling menyerang.  
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Rachman (2017), Penelitian ini membahas “Analisis Kiat Toko Tradisional 

(Warung) untuk Bertahan ditengah Maraknya Minimarket (Toko Modern) dengan 

menggunakan alat analisis SWOT. Memiliki kesimpulan bahwa berdirinya Toko 

Modern memberikan dampak terhadap toko - toko tradisional karena menurunkan 

jumlah omset penjualan dan keuntungan toko-toko tradisional. Selain itu dampak 

jarak berdirinya minimarket juga menurunkan jumlah omset penjualan dan 

keuntungan toko-toko tradisional.  

Penelitian ini memiliki persamaan alat analisis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rachman yaitu dengan menggunakan alat analisi SWOT dan 

memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantini yang sama - 

sama meneliti persaingan antara pasar modern dengan tradisional namun memiliki 

perbedaan alat analisis yang digunakan.  

 

2.2 Pasar  

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih 

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

mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Kasmir 

mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu 

mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan 

antara kekuatan permintaan dan penawaran. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan pasar adalah tempat yang digunakan oleh penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi. 
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2.2.1  Usaha Ritel Tradisional dan Modern  

Usaha ritel tradisional memiliki ciri ciri yaitu sederhana, tempatnya tidak 

terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem 

pengelolaan masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan 

masih ada proses tawar menawar dengan pedagang serta produk yang dijual 

tidak di pajang secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah 

usaha ritel tersebut memiliki barang yang dicari atau tidak.  

Usaha ritel modern adalah sebaliknya menawarkan tempat yang luas, 

barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, 

menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap sehingga tidak 

ada proses tawar menawar dan adanya sistem swalayan atau pelayanan 

mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa 

melihat, memilih bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum 

memutuskan untuk membeli. 

 

2.2.2 Ritel  

Bisnis ritel merupakan sebuah bisnis yang menjalankan usahanya dengan 

melakukan penjualan barang secara eceran maupun satuan. Contoh bisnis ritel 

adalah toko yang menjual kebutuhan sehari-hari termasuk minimarket dan 

swalayan yang menawarkan beragam jasa. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (APRINDO), bisnis ritel atau usaha eceran di Indonesia mulai 

berkembang pada tahun 1980 seiring dengan mulai dikembangkannya 

perekonomian Indonesia. Menurut Gilbert, ritel adalah semua usaha bisnis 
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yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk 

memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan 

jasa sebagai inti dari distribusi. Menurut Levy dan Weitz, ritel adalah satu 

rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang 

dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. 

 

2.2.3 Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempurna adalah salah satu jenis pasar yang ada didalam 

struktur pasar. Pasar persaingan sempurna tergolong dalam jenis pasar yang 

bisa dikatakan sempurna dikarena dalam pasar tersebut terdapat banyak 

penjual dan menjual produk tertentu. Suatu pasar dapat dikatakan sempurna 

apabila didalam pasar tersebut terdapat banyak penjual dan menjual produk 

sejenis yang tidak terdapat persaingan harga serta penjual bebas keluar masuk 

pasar karena didalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau 

hambatan. Pasar persangain sempurna merupakan bentuk pasar yang tertua 

didunia. Bentuk pasar persaingan sempurna ini terbilang sangat efektif 

digunakan disebuah negara yang ingin melakukan transaksi secara bebas bagi 

para pelaku ekonomi (Wilson Bangun 2007). Pasar persaingan sempurna 

memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya : 

1. Terdapat banyak penjual dan pembeli didalam pasar 

2. Produk yang dijual bersifat homogen atau satu jenis produk tertentu 

3. Penjual tidak bisa mempengaruhi harga atau penjual sebagai price taker 

4. Bebas untuk keluar masuk pasar (free enrty and free exit) 

5. Penjual dan Pembeli memiliki pengetahuan yang mengenai pasar 
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Pasar persangain sempurna memiliki dua keseimbangan yang pertama 

keseimbangan jangka pendek dan yang kedua kesimbangan jangka panjang. 

Keseimbangan jangka pendek merupakan rekontruksi dari marginal cost yang 

dimulai dari titik beku usaha sampai perusahaan mendapatkan laba. Kondisi 

keseimbangan akan tercapai ketika produsen mendapatakna laba maksimum 

sebesar ruang yang telah diarsir. Kententuan untuk mendapatkan laba maksimum 

produsen harus menghasilkan output ketika MR=MC. Jika prosdusen melakukan 

produksi dan produksi tersebut berada pada harga P1 serta output Q1, maka 

produsen akan mendapatkan laba sebesar 0 atau berada pada titik impas. Jika 

produsen melakukan produksi dan produksi tersebut berada pada harga P2 serta 

output Q2, maka produsen akan mendapatkan kerugian sebesar biaya tetap. 

Gambar 2.1 

 

Didalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, kondisi pasar akan 

berubah ketika adanya kemungkinan penjual keluar dan masuk. Laba yang akan 

terjadi didalam pasar, ialah ketika P<LAC (harga lebih besar dari long run average 

cost, dan saat itu produsen baru akan masuk kepasar. Ini mengakibatkan barang yang 

ada dipasar semakin banyak dan dapat menurunkan harga hingga P=LAC 
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Gambar 2.2 

 

 

2.2.4 Pasar Oligopoli 

Didalam pasar oligopoli terdapat teori pokok , yaitu diantara satu 

pengusaha dengan pengusaha lainnya ketika melakukan kegiatannya tidak 

terikat antara satu dengan yang lainnya (independent action). Pengusaha-

pengusaha yang ada didalam pasar oligopoli memiliki ikatan (collusion) 

tertentu. Didalam ikatan ini ada yang sempurna serta tidak sempurna (perfect 

collusion and imperfect collusian). Dalam pasar oligopoli tingkat rendah 

tingginya diferensiasi produk dapat mempengaruhi perilaku produsen dalam 

menentukan harga serta output. Pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya 

terdiri dari beberapa produsen. Pasar oligopoli juga disebut sebagai pasar 

duopoly karena hanya terdiri dua perusahaan saja (sudono sukirno 2005).  

Menurut Wilsob bangung (2007), pasar oligopoli merupakan pasar yang tidak 

sempurna dimana hanya ada beberapa perusahaan namun lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli 

sebagai berikut : 
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1. Masing -masing perusahaan bersaing sangat ketat dengan perusahaan 

yang lainnya nya, sehingga biasanya mereka melakukan berbagai 

promosi 

2. Terdapat sedikit perusahaan  

3. Produk yang dihasilkan bersifat homogen dan diferensial 

4. Sulit dimasuki oleh perusahaan baru karena perusahaan yang ada didalam 

pasar ologopoli memerlukan modal yang besar 

5. Pada umum nya terdapat pemimpin pasar (market leader) 

 

2.3 Toko Kecil 

Toko kecil merupakan usaha kecil yang berbentuk kios, kedai, atau restoran 

sederhana. Toko kecil atau biasa disebut warung merupakan usaha kecil yang 

menjual kebutuhan sehari-hari yang kepimilikannya dimiliki secara pribadi atau 

biasanya pelanggan saat membeli barang tidak secara mandiri tetapi dilayani 

langsung oleh pemilik toko tersebut serta pemilik toko biasanya merangkap 

sebagai kasir. Pedagang toko atau warung ini terdapat dua jenis yaitu pedagang 

grosir dan pedagang eceran. Pedagang eceran merupakan pedagang yang menjual 

langsung barang kekonsumen dan langsung dikonsumsi atau digunakan langsung 

oleh si konsumen, Modal yang digunakan pedagang eceran relative tidak besar. 

Pedagang grosir merupakan pedagang yang menjual barangnya secara partai besar 

atau banyak dan biasanya barang yang sudah dibeli akan dijual kembali. Pedagang 

grosi membuthkan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan modal 

pedagang eceran.   
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2.4 Minimarket (Indomart dan Alfamart) 

Minimarket adalah swalayan kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari 

dengan luas area sebesar 100 sampai 1000m
2 

(Sujana, 2005). Minimarket 

menerapkan sistem dimana pembeli mengambil sendiri barang-barang yang 

mereka perlukan di rak-rak yang telah disediakan. Minimarket merupakan 

tempat favorit masyarakat untuk berbelanja karena fasilitas dan kenyamanan 

serta hampir semua barang-barang yang diperlukan kini ada di minimarket. 

Minimarket juga dapat dikatan sebagai pengecer, menurut Kotler (2005) 

pengecer adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa 

secara langsung pada konsumen akhir guna pengunaan pribadi bukan untuk 

dijual.  

Indomart dan Alfamart merupakan toko modern yang menjual berbagai 

kebutuhan pokok sehari-hari. Tempatnya yang startegis serta menawarkan 

produk-produk yang terjamin kualitas dan kuantitasnya membuat banyak 

konsumen senang untuk mengunjungi toko modern ini. Indomart dan alfamart 

sering kali menawarkan promosi terhadap harga produk dan berbagai diskon 

yang menarik yang membuat konsumen semakin tertarik. Indomart dan 

Alfamart mencoba untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen 

dengan berusaha memenuhi kesesuaian  produk yang dimilikinya. Tatanan 

produk indomart dan alfamart juga sangat rapi dan bersih serta fasilitas yang 

berikan seperti AC dan musik yang membuat konsumen semakin nyaman 

untuk berbelanja. 
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2.5 Lokasi 

Teori lokasi dari August Losch melihat persoalan dari sisi permintaan, 

menurut Losch lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap banyaknya 

konsumen yang akan didapat. Semakin jauh tempat penjual maka konsumen 

semakin enggan untuk pergi ketempat tersebut dikarenakan semakin jauh 

loaksi dan dapat menambah biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen 

untuk kepenjual tersebut. Losch menyarakan lokasi produksi sebisa mungkin 

berada di pasar atau dideka pasar. Sedangkan Weber melihat persoalan dari 

sisi penawaran, Weber mengatakan pemilihan lokasi industri didasari oleh 

prinsip minimisasi biaya.  

Setiap lokasi industri tergantung pada total biaya transportasi serta tenaga 

kerja dimana penjumalahan keduanya harus menghasilkan jumlah minimum 

yang akan didapatkan dari keuntungan maksimum. Menurut Peter E. Lloyd 

jika lokasi dilihat dari perbedaan harga, maka akan dipengaruhi oleh faktor 

jarak. Apabila antara satu penjual dengang penjual lainnya terdapat jarak 

dimana untuk mencapainya diperlukan waktu dan biaya, maka salah satu 

penjual dapat menaikkan harga produknya tanpa harus kehilangan semua 

konsumennya. Konsumen yang berada jauh darinya akan berpindah kepenjual 

lain yang tidak menaikkan harga, tetapi konsumen yang dekat dengannya 

tidak akan beralih karena memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar 

daripada perbedaan harga jual diantar penjual. 
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2.6 Pendapatan 

Menurut ilmu ekonomi pendapatan merupakan nilai mkasimum yang dapat 

diperoleh oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapakan keadaan 

yang sama pada akhir priode seperti keadaan yang seperti semula. Pendapatan 

merupakan seluruh bentuk penerimaan baik berupa uang maupaun berupa 

barang yang dihasilkan dari pihak lain beserta industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang yang berlaku. 

 Pendapatan merupakan sumber penghasilan yang sangat penting untuk 

seseorang karna dari pendapatan merupakan kelangsungan hidup dan 

penghidupan untuk seseorang secara langsung dan tidak langsung (Suroto, 

2000). Menurut Kiose (2011), pendapatan merupakan arus masuk bruto yang 

tibul dari aktivitas normal entitas selama suate periode. jika arus masuk 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. 

 

2.7 Persaingan Bisnis  

 Persaingan usaha atau bisnis merupakan istilah yang sering kali 

muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum 

persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, competion yang 

artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan 

kompetisi. Persaingan ialah ketika organisasi maupun perorangan yang 

berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa 

pasar, peringkat survei, dan sumber daya yang diperlukan. 
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 Dalam dunia bisnis, dasar persaingan adalah kemampuan mengikat hati 

pembeli dan penjual. Yaitu bagaimana membuat konsumen untuk terus 

meminta, membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Minat pembeli juga sangat bergantung dari kualitas produk dan jasa yang 

ditawarkan. Pembeli atau pelanggan mampu memperoleh manfaat total dari 

produk atau jasa tersebut. Dasar kemajuan dalam persaingan adalah nilai lebih 

kebaikan dan manfaat yang bisa diberikan. Dalam persaingan bisnis ada jenis 

persaingan yaitu persaingan harga (price competition) dan persaingan non 

harga (non price competition). 

Price competition atau persaingan harga merupakan suatu bentuk 

persaingan antara para pemasok yang bertujuan untuk menarik para pelanggan 

dengan menawarkan suatu produk pada tingkat harga yang lebih rendah 

daripada harga pesaing. Non price competition merupakan strategi pemasaran 

produk dimana satu perusahaan mencoba membedakan produk atau jasanya 

dengan produk atau jasa dari pesaingnya. Perusahaan juga bisa membedakan 

penawaran produknya melalui kualitas layanan, memperluas distribusi, fokus 

pada pelanggan tertentu, atau beberapa strategi kompetitif berkelanjutan 

lainnya selain strategi harga. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Ditengah persaingan pasar saat ini, terindikasi adanya perubahan pola 

berbelanja masyarakat. Sebagian masyarakat mulai memilih untuk berbelanja 

pada pasar modern dan mulai meninggalkan pasar tradisional seperti toko 

kecil. Alur kerangka pemikiran pada penelitian ini.  
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Gambar 2.3 

Alur Kerangka Pemikiran 
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