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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia 

berjuang untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi masalahnya dengan 

memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan pikiran yang dimilikinya, serta 

tersedianya modal yang ada pada diri serta lingkungan nya. Di kota maupun 

desa, sama-sama tidak mudah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya 

itu untuk kebutuhan seharihari mengingat kebutuhan manusia yang semakin 

tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tidak bisa 

sendiri dalam mendapatkan barang yang dibutuhkannya itu, seseorang harus 

mencari atau membeli barang yang sudah diperjual belikan ditempat 

tersebut.Seperti pasar contohnya, di pasarlah seseorang akan menemukan 

berbagai kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. 

Pasar memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan 

pembangunan perekonomian suatu Negara. Melalui pasarlah kegiatan 

perdagangan itudapat berjalan. Keberadaan pasar juga membantu rumah 

tangga (rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah) 

memperoleh kebutuhan dan juga pendapatan.Disamping itu, pasar juga 

mampu menciptakan kesempatan kerja. Banyak masyarakat menggantungkan 

hidupnya dari kegiatan ekonomi di pasar, baik untuk mencari pendapatan 

maupun memenuhi kebutuhan. Pasar merupakan fasilitas pelayanan umum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan pusat ekonomi 
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masyarakat.Tidak hanya itu, pasar juga berfungsi sebagai stabilitas harga, 

dimana harga pasar dijadikan salah satu tolak ukur pengukuran inflasi dan 

juga penentu kebijakan oleh pemerintah. 

Pasar dapat berbentuk sebuah kegiatan ekonomi maupun sebagai pusat 

kegiatan budaya. Pasar tradisional di mata orang identik dengan tempat yang 

kotor dan bau.Inilah yang menjadi masalah besar terhadap para calon pembeli 

untuk mencari kebutuhannya di pasar. Tetapi dari kelemahan tersebut, pasar 

tradisional memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasar modern yaitu 

pembeli bias melakukan tawar-menawar terhadap suatu barang yang di 

inginkannya. Selain itu, di pasar tradisional juga dapat menjalin keakraban 

antara para penjual dan pembeli. 

Berdagang di pasar tradisional tentap menjadi pilihan masyarakat yang 

memiliki modal terbatas dan pendidikan rendah dan tidak memiliki 

ketrampilan kusus karena pada dasarnya siapa saja boleh berdagang di pasar 

tradisional. Berdagang di pasar tradisional merupakan bentuk aktifitas sektor 

informal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan 

dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di suatu daerah karena 

sektor informal hanya memerlukan modal yang sedikit, ketrampilan sendikit 

dan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi bila ingin bekerja disektor 

informal. Di Kabupaten jember terdapat 27 pasar tradisional yang tersebar di 

17 kecamatan sesuai dengan tabel 1.1 
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TTabel 1.1 Data Pasar Tradisional Kabupaten Jember 2018 

No Nama Pasar Alamat 

1 Pasar Ambulu Ambulu, Kec Ambulu 

2 Pasar Balung Balung Kulon, Kec Balung 

3 Pasar Bangsalsari Bangsalsari,Kec Bangsalsari 

4 Pasar Sukorejo Sukorejo, kec Bangsalsari 

5 Pasar Petung Petung, Bangsalsari 

6 Pasar Bungur Gebang, Patrang 

7 Pasar gebang Gebang, Patrang 

8 Pasar Patrang Patrang, Kec Patrang 

9 Pasar Gladak Merah Menampu, Kec Gumukmas 

10 Pasar Jenggawah Jenggawah, Kec Jenggawah 

11 Pasar Kalisat kalisat, Kec Kalisat 

12 Pasar Kencong Kencong, Kec kencong 

13 Pasar Umbulsari Umbulsari, Kec Umbulsari 

14 Pasar Sukonowo Sukowono, Kec Sukowono 

15 Pasar Sukosari Sukosari, kec Sukowono 

16 Pasar Serut Serut, Kec Panti 

17 Pasar Sempolan  Sempolan, Kec Silo 

18 Pasar Rambipuji Rambipuji, Kec Rambipuji 

19 Pasar Puger Kulon Puger Kulon, Kec Puger 

20 Pasar Mayang Mayang, Kec Mayang 

21 Pasar Tanjung Kaliwates, Kec Kaliwates 

22 Pasar Kreyongan Jember Lor, kec Kaliwates 

23 Pasar Tegal Besar Tegal Besar, Kec Kaliwates  

24 Pasar pelita Jember Kidul, kec Kaliwates  

25 Pasar Mangli Mangli, Kec Kaliwates 

26 Pasar Manggisan Manggisan, Kec Tanggul 

27 Pasar Tanggul Tanggul, Kec  Tanggul 

      Sumber: DISPERINDAG Jember, 2019 

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pasar tradisional per 

kecamatan yang ada di wilayah kabupaten jember yang mana jumlah pasar 

tradisional terbanyak terdapat di kecamatan kaliwates sebanyak 5 pasar. 

Kecamatan Kaliwates Merupakan Ibukota dan pusat perekonomian dari 

Kabupaten jember. Ada budaya yang biasa di lakukan dalam masyarakat 

Jember yaitu selain mereka bertani mereka juga berdagang di pasar, mereka 

berdagang dengan hasil pertanian sendiri maupun diperoleh dari pihak lain. 
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Dari seluruh pasar tradisional yang berada di Kabupaten Jember Pasar 

Mangli merupakan pasar tradisional penting bagi masyarakat kelurahan 

mangli karena di pasar mangli menjual berbagai macam kebutuhan pokok atau 

kebutuhan sehari hari yang sangat di butuhkan khususnya untuk masyarakat 

desa mangli dan tidak ada hari penentu untuk pasar beroperasi jadi setiap hari 

pasar mangli beroperasi. Pasar mangli merupakan pasar yang potensial karena 

pasar mangli memiliki tata letak yang baik karena berada samping jalan lintas 

provinsi dibandigkan dengan pasar lainnya namun pasar mangli juga memiliki 

ancaman lebih besar dibandingkan dengan pasar lainnya karena pasar mangli 

dekat dengan pasar modern yang notabennya mereka berjualan sama seperti 

yang dijual dipasar mangli. Dari data yang diperoleh dari kantor pasar 

tradisional mangli jumlah pedagang di pasar tradisional mangli berjumlah 163 

pedagang.  

Pasar Mangli dipilih sebagai obyek penelitian karena berada di 

kawasan perdagangan antar daerah sekitarnya juga karena pasar Mangli 

lokasinya yang terletak didekat pusat ibukota Kabupaten Jember, barang yang 

dijual sangat beragam dari mulai kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, 

buah, daging, ikan, ayam dan kebutuhan lainnya seperti kue, pakaian, mainan 

dan perabotan rumah tangga. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

pengaruh modal usaha, lama usaha, dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang 

pasar mangli, sehingga penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang 

berjudul Analisi Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar 

Mangli.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil pedagang pasar mangli? 

2. Apakah modal usaha, lama usaha dan jam kerja berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang di pasar Mangli?  

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah 

penelitian ini di fokuskan pada faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan 

pedagang pasar mangli. Oleh karena itu faktor yang akan di teliti meliputi 

Modal usaha, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Berdasar permasalahan yang akan diambil dari penelitian ini maka, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui profil pedagang pasar mangli 

b. Mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha dan jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang pasar Mangli. 
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2. Manfaat Penelitian. 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman terkait permasalahan yang di teliti khususnya faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang mangli. 

b. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang faktor 

yang berpengaruhi pendapatan pedagang pasar mangli. 

c. 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. 

 

 

 


