
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Negara – negara berkembang termasuk Indonesia pasti melakukan 

berbagai upaya untuk pembangunan perekonomian baik dalam sektor ekonomi, 

politik maupun sosial budaya. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk 

peningkatan taraf kehidupan supaya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera 

dan makmur, tentunya juga untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju 

dengan membawa indonesia memasuki era modernisasi. Parameter pembangunan 

ekonomi kita bisa lihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Sukabumi. 

 

 

Sumber data: BPS Kota Sukabumi 2018 

Gambar 1.1 

Jumlah Penduduk Kota Sukabumi 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

323.788 321.097 318.117 315.001 311.822 308.405 

Tahun Jumlah/total



Data diatas menunjukkan bahwa penduduk kota Sukabumi terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan jumlah penduduk maka 

dibutuhkan lapangan pekerjaan agar mengurangi tingkat pengangguran. 

Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan taraf 

kehidupan masyarakat menjadi sejahtera untuk itu masyarakat harus  

mendapatkan pendapatan yang sama rata atau pendistribusian pendapatan yang 

harus merata.  

 

  

Sumber data: BPS Kota Sukabumi 2018 

 

Gambar 1.2 

Penduduk Yang Bekerja Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja 

Selama Satu Minggu Yang Lalu 

 

 Berdasarkan BPS Kota Sukabumi tahun 2018, penduduk usia 15 tahun 

keatas yang bekerja pada lapangan usaha utama berjumlah 130.909 jiwa. 
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Sedangkan jenis lapangan usaha utama yang menampung pekerja 15 tahun keatas 

terbanyak adalah dari sektor perdagangan dengan daya tampung sebesar 46.588 

pekerja. Sedangkan yang menampung pekerja 15 tahun keatas yang paling sedikit 

adalah dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 6.044 

pekerja.  

Tabel 1.1 

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Atas 

Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017 

 

Kategori Lapangan Usaha 2017 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.59 

B Pertambangan dan Penggalian 0 

C Industri Pengolahan 5.11 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.22 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0.13 

F Konstruksi 6.77 

G Perdagangan Besar, dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 39.09 

H Transportasi dan Pergudangan 10.60 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum 2.90 

J Informasi dan Komunikasi 3.85 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 10.93 

L Real Estat 1.12 

M,N Jasa perusahaan 1.70 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 5.24 

P Jasa Pendidikan 3.99 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.77 

R,S,T,U Jasa Lainnya 2.99 

Sumber data: BPS Kota Sukabumi 2018 

 Berdasarkan BPS Kota Sukabumi tahun 2018, Struktur perekonomian 

Kota Sukabumi, yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar 

terhadap PDRB Kota Sukabumi adalah sektor perdagangan yang mencapai 39,09 



%. Sedangkan untuk penyumbang kontribusi terbesar kedua yaitu sektor jasa 

keuangan dan asuransi sebesar 10.93% dan untuk penyumbang kontribusi terbesar 

ketiga yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10.60%. PAD  

 Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan kerja informal, 

yang ternyata banyak menyerap tenaga kerja, seperti pedagang pasar tradisional, 

sehingga perdagangan dijadikan sebagai mata pencaharian oleh sebagian 

masyarakat daerah kota Sukabumi. Melalui pasarlah kegiatan perdagangan itu 

dapat berjalan, sehingga pasar memegang peranan penting dalam kegiatan 

ekonomi dan pembangunan perekonomian suatu negara. 

 Keberadaan pasar juga membantu rumah tangga (rumah tangga konsumen, 

rumah tangga produsen dan pemerintah) memperoleh kebutuhan dan atau juga 

pendapatan. Disamping itu, pasar juga mampu menciptakan kesempatan kerja. 

Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan ekonomi di pasar 

yaitu dengan perdagangan, baik untuk mencari pendapatan maupun memenuhi 

kebutuhan. Pasar merupakan fasilitas pelayanan umum untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan merupakan pusat ekonomi masyarakat.  

Seiring dengan perkembangan zaman, dampak dari proses globalisasi dan 

liberalisasi perdagangan dunia telah memacu terjadinya perubahan-perubahan 

yang drastis terhadap pembangunan ekonomi, sehingga berkembangnya pusat 

pembelanjaan atau  pasar modern di Indonesia. Menurut Herman Malano (2011:9) 

pasar tradisional dapat dikalahkan oleh pasar modern dikarenakan pasar modern 

memiliki beberapa kelebihan baik dari segi produk maupun kenyamanan 

berbelanja.  



Kondisi pasar tradisional yang terpuruk membuat banyak masyarakat di 

indonesia belakangan ini memilih berbelanja di pasar modern seperti mal, 

minimarket, supermarket, hipermarket, dan sebagainya. Masyarakat dengan gaya 

hidup modern kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang 

tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Di pasar modern yang serba bersih, para 

pengunjung tidak perlu ngotot tawar menawar dengan harga, tidak perlu cemas 

adanya manipulasi timbangan, dan tak perlu khawatir akan kualitas barang meski 

harganya mahal. Tentunya ini menjadi pesaing bagi pedagang pasar tradisional. 

Pasar tradisional dapat dikatakan objek penggerak perekonomian apabila dikelola 

dengan baik oleh instansi atau masyarakat yang terkait. Pemerintah tentunya ingin 

merubah pasar tradisional menjadi lebih baik dari sebelumnya agar masyarakat 

yang menggantungkan nasibnya di pasar tradisional terebut bisa sejahtera dengan 

tempat yang nyaman, bersih serta pengelolaan yang baik. 

Semenjak peristiwa kebekaran yang terjadi dipasar pelita kota Sukabumi 

masih menjadi masalah yang serius, tetapi sampai saat ini pembangunan pasar 

pelita belum dapat dilanjutkan kembali sehingga banyak pedagang yang 

kehilangan tempat untuk berjualan meskipun tempat tersebut dianggap sebagai 

tempat strategis oleh sebagian pedagang. 

Dengan adanya fenomena tersebut menyebabkan banyak permasalahan yang 

dihadapi pedagang sehingga berimbas pada pendapatan yang diperoleh oleh 

pedagang. Meskipun pemerintah telah menyediakan penampungan sementara 

untuk para pedagang yang kehilangan tempat berdagang, ini diharapkan agar para 



pedagang tidak kehilangan mata pencahariannya dan juga agar mendapatkan 

pendapatan yang sesuai dengan pendpatan sebelumnya. 

Permasalahan modal juga menjadi permasalahan besar bagi pedagang. Yang 

dimana mereka harus mempunyai modal usaha lagi karena mereka harus pindah 

ke tempat baru dengan menyewa tempat usaha baru, perlengkapan baru dan faktor 

pendukung usaha lainnya yang menunjang untuk usaha. Tentunya ini juga 

menjadi masalah dimana mereka akan kehilangan pelanggan yang lama 

dikarenakan pelanggan akan kebingungan mencari pedagang yang lama apabila 

minimnya informasi mengenai perpindahan lokasi dengan berpindah ke tempat 

yang berbeda ini dikhawatirkan dapat mengurangi untuk memaksimalkan 

pendapatan yang diperoleh para pedagang. 

Menurut Wulan Ayodya (2010: 60) Modal dapat bersumber dari modal 

pribadi atau diri sendiri dengan modal sendiri ini lebih mudah tanpa proses yang 

berbelit-belit, keuntungan usaha dimiliki sendiri dan ini pilihan tepat apabila kita 

memulai usaha meskipun begitu tetap ada resiko yang akan diterima sehingga 

perlu adanya perhitungan yang matang. Kemudian modal pinjaman, biasanya 

seseorang yang tidak mempunyai modal tetapi ingin berdagang maka pasti jalan 

satu-satunya yang diambil yaitu meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan 

non bank, karena tanpa modal para pedagang tidak mungkin dapat menjalankan 

aktivitas usaha atau perdagangan dan modal yang dimiliki akan berpengaruh 

terhadap pendapatan mereka. Dan yang terakhir modal gabungan yaitu modal 

sendiri dan modal pinjaman melalui kerjasama bersama pihak lain. Dalam setiap 

kegiatan perekonomian, kegiatan produksi memerlukan modal. 



Selain modal, lokasi juga berpengaruh terhadap pendapatan. Pemilihan lokasi 

yang strategtis dapat membantu meningkatkan penjualan dan juga menentukan 

keberhasilan suatu usaha. Pemilihan lokasi harus dipertimbangkan karena 

berhubungan langsung dengan konsumen sehingga lokasi harus mudah dijangkau 

dan sering dilalui oleh para konsumen Pasar sampai sekarang masih menjadi pusat 

kegiatan perekonomian di sebagian masyarakat Indonesia. Dengan lokasi yang 

tepat, itu akan dapat memudahkan pedagang untuk menjual dan menawarkan 

barang kepada calon pembeli sehingga dengan begitu pedagang akan mudah 

untuk mendapatakan pendapatan yang maksimal. Namun untuk lokasi pasar 

ditentukan oleh pengelola pasar sehingga para pedagang harus menerima 

pemilihan lokasi yang dipilih oleh pegelola pasar meskipun lokasi tersebut 

dianggap kurang strategis. 

Setelah usaha dimulai, agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan bisa terus 

berkembang yaitu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik ditentukan 

berdasarkan penentuan jam kerja. Para pedagang memiliki waktu dalam 

berdagang pagi hingga malam ataupun hanya sore hingga malam. Sehingga waktu 

juga menjadi kendala untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh apabila 

pedagang hanya pada waktu tertentu. Perbedaan jam kerja yang tidak menentu 

dari setiap pedagang ini mempengaruhi pendapatan yang diperoleh, dalam 

praktiknya semakin lama jam kerja atau operasionalnya maka semakin tinggi pula 

kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi.  

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosetyadi Artistyan 

Firdausa dengan judul Pengaruh modal awal, lama usaha, dan jam kerja terhadap 

Pedagang  Kios Pasar 

Tradisional Sukabumi 



Pendapatan pedagang kios di Pasar Bintaro Demak (2013) dapat disimpulkan 

bahwa (1) Ada pengaruh signifikan modal usaha terhadap Pendapatan pedagang 

kios di Pasar Bintaro Demak, (2) Ada pengaruh signifikan lama usaha terhadap 

Pendapatan pedagang kios di Pasar Bintaro Demak, (3) Ada pengaruh signifikan 

jam kerja terhadap Pendapatan pedagang kios di Pasar Bintaro Demak. 

 Menurut penelitian Hanum (2017) dengan judul Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi Pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang 

dapat disimpulkan bahwa (1) Ada pengaruh signifikan modal usaha terhadap 

Pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang, (2) Ada pengaruh 

signifikan jam kerja terhadap Pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala 

Simpang, (3) Ada pengaruh signifikan lama kerja terhadap Pendapatan pedagang 

kaki lima di Kota Kuala Simpang. 

Menurut penelitiannya Mithaswari (2018) dengan judul Analisis faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar Seni Guwang dapat disimpulkan (1) 

Ada pengaruh signifikan modal usaha terhadap pendapatan pedagang di pasar 

Seni Guwang, (2) Ada pengaruh signifikan jam kerja terhadap pendapatan 

pedagang di pasar Seni Guwang, (3) Ada pengaruh signifikan lokasi terhadap 

pendapatan pedagang di pasar Seni Guwang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pedagang Pasar 

Tradisional Sukabumi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam judul “ Pengaruh Modal, Lokasi dan Jam Kerja Terhadap 

Pendapatan Pedagang Kios Pasar Pelita Sukabumi”. 



1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang ada yaitu: 

1. Kepemilikan aset yang berbeda-beda menyebabkan pendapatan pedagang  

tidak merata. 

2. Pasar modern memiliki keunggulan dibandingkan dengan pasar tradisional 

yaitu memiliki modal besar, manajemen bagus, pengalaman dan waktu 

operasional yang membuat pendapatan mereka lebih tinggi daripada 

pedagang Pasar Tradisional Sukabumi.  

3. Globalisasi dan liberalisasi mendorong bertambahnya pasar modern yang 

dapat mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional. 

4. Sulitnya mendapatkan modal dikarenakan persyaratan yang tidak memadai 

dan tingkat bunga yang harus dibayar terlalu tinggi. 

5. Pemilihan lokasi yang kurang strategis. 

6. Berbagai cara yang ditempuh pemeritah terhadap pasar tradisional 

Sukabumi agar mampu bersaing dengan pasar modern, akan tetapi masih 

ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan para pedagang.  

7. Banyaknya pedagang di Pasar Tradisional Sukabumi. pedagang yang 

cenderung memiliki modal, lokasi dan jam kerja yang berbeda. 

 

 

 



1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan pembahasan khusus 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana modal yang digunakan pedagang untuk berdagang?  

2. Bagaimana lokasi para pedagang kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi? 

3. Bagaimana jam kerja para pedagang kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi?  

4. Bagaimana pendapatan para pedagang kios di Pasar Pelita Kota 

Sukabumi? 

5. Apakah faktor modal, lokasi, dan jam kerja dapat mempengaruhi 

pendapatan pedagang kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi?  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui modal yang digunakan pedagang untuk berdagang. 

2. Untuk mengetahui lokasi para pedagang kios di Pasar Pelita Kota 

Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui jam kerja para pedagang kios di Pasar Pelita Kota 

Sukabumi. 

4. Untuk mengetahui pendapatan para pedagang kios di Pasar Pelita Kota 

Sukabumi. 



5. Untuk mengetahui apakah faktor modal, lokasi, dan jam kerja dapat 

mempengaruhi pendapatan pedagang Pasar Tradisional Pelita Kota 

Sukabumi.  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri, perusahaan atau instansi 

tempat dilakukannya penelitian, bagi pembaca dan bagi lembaga jurusan ekonomi 

akuntansi khususnya. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

A. Bagi Penulis  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman  

terkait permasalahan yang diteliti khususnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang. yang berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang.  

B. Bagi Mahasiswa  

Sebagai bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional.  

C. Bagi Lembaga / Instansi 

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. 

 

 



D. Bagi Pedagang 

Hasil penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat agar para  

pedagang diseluruh kota maupun kabupaten Sukabumi  dapat meningkatkan 

pendapatannya sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. 

 


