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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang penelitian 

Perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya bisa diukur dengan 

banyaknya pembangunan pusat perdagangan. Menurut fisiknya pusat perdagangan 

terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar atau pusat 

perbelanjaan merupakan tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 

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

perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari pendapatannya. 

Permasalahan yang sedang dihadapi para pedagang dipasar tradisional adalah 

maraknya keberadaan pasar modern. Banyaknya pembangunan pasar modern 

pendapatan para pedagang pasar tradisional, terutama pedagang kios mengalami 

penurunan. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan pendapatan para 

pedagang kios yaitu munculnya keberadaan pasar modern, pesaing lain seperti 

pedagang sayur keliling, dan kondisi pasar tradisional yang kurang nyaman. 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang  

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern Pasal 1 menjelaskan Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun 

dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama 
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dengan swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang 

dagangan melalui tawar menawar. 

 Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kembali pedoman tersebut 

pasalnya pasar modern saat ini semakin gencar melakukan pembangunan baik 

disekitar kota maupun daerah. Banyaknya pembangunan pasar modern saat ini 

tentunya akan berimbas pada semakin menurunnya pendapatan para pedagang 

dipasar tradisional. Maka solusi terbaik adalah menjadikan pasar tradisional 

menjadi pasar yang aman dan nyaman serta lebih baik lagi dalam hal penataannya. 

Selain itu, penataan ulang pasar tradisional diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan para pedagang dipasar tradisional serta menciptakan iklim baru 

perekonomian pasar tradisional ditengah himpitan pasar modern.   

 Tabel 1.1 

Data Pendapatan Perbulan Pedagang Kios Pasar Tipar Gede Kota 

Sukabumi 

NAMA JENIS DAGANGAN PENDAPATAN KENAIKAN 

  BULAN BIASA BULAN 
RAMADHAN 

 

AHMAD SEMBAKO 4.500.000 6.500.000 2.000.000 

JAMAL PLASTIK 10.000.000 11.000.000 1.000.000 

ENDI SUPENDI BUAH-BUAHAN 15.000.000 17.000.000 2.000.000 

ACEP SAYURAN 18.000.000 19.500.000 1.500.000 

SUKARDI BUMBU JADI 6.000.000 13.000.000 7.000.000 

ATIKAH TELOR 50.500.000 51.000.000 500.000 

DULOH IKAN ASIN 12.000.000 15.000.000 3.000.000 

GALIH  MAKANAN RINGAN 3.500.000 5.000.000 1.500.000 

Rata-rata peningkatan pendapatan pedagang 2.312.500  

Sumber: pengolahan data yang dilakukan oleh penulis melalui observasi dan 

wawancara. 2018  
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 Berdasarkan data diatas terdapat imbas dari adanya bulan ramadhan hal ini 

terlihat dari naiknya pendapatan pedagang pada saat bulan ramadhan 

dibandingkan dengan bulan lain selain bulan Ramadhan. Kenaikan paling besar 

terjadi pada daging yang mengalami kenaikan sebesar Rp.7.000.000 dibandingkan 

dengan bulan biasa selain bulan Ramadhan, berbeda dengan daging yang 

mengalami kenaikan yang sangat pesat pedagang tempe hanya mengalami 

kenaikan sebesar 500.00 dibandingakan bulan biasa dan rata-rata dari 8 pedagang 

yang diwawancarai sebesar Rp. 2.312.500 menurut penuturan para pedagang 

kenaikan pendapatan dirasakan pada saat bulan Ramadhan. 

Untuk menghasilkan pendapatan pedagang membutuhkan modal, modal 

dapat berupa uang maupun barang. Modal untuk berdagang dapat bersumber dari 

modal pribadi atau dari pinjaman baik dari bank maupun lembaga non bank. 

Sulitnya mendapatkan permodalan dari pinjaman banyak dikeluhkan oleh 

pedagang kios karena untuk mendapatkan permodalan tersebut pedagang kios 

harus menyerahkan jaminan. Namun banyak pedagang yang tidak dapat 

memenuhi persyaratan tersebut dan tingginya bunga yang harus dibayar 

mengakibatkan pedagang kios kesulitan mendapatkan modal. 

 Lokasi juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Semakin 

stategis lokasi berdagang maka semakin mudah barang dagangan dapat terjual. 

Namun dikarenakan lokasi pasar tradisional ditentukan oleh pengelola pasar 

sehingga para pedagang hanya bisa pasrah dengan lokasi yang ditentukan 

pengelola pasar meskipun lokasi tersebut dianggap kurang strategis.  
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 Persediaan para pedagang sering mengalami kekurangan, hal ini 

menyebabkan pedagang mengalami resiko dimana suatu saat pedagang tidak 

dapat memenuhi keinginan dari pelanggannya. Kondisi tersebut dapat berakibat 

buruk bagi pedagang, karena secara tidak langsung pedgang kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat oleh 

pedagang. 

 Berdasarkan fenomena masalah yang ada dalam latar belakang diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Modal Lokasi 

Dan Persediaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Pasar Gudang Kota 

Sukabumi “. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

kemungkinan masalah yang timbul sebagai berikut:  

1. Menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional karena maraknya 

pembangunan pasar modern 

2. Sulitnya mendapatkan modal karena persyaratan yang tidak memadai dan 

tingkat bunga yang harus dibayar terlalu tinggi 

3. Lokasi kios yang kurang strategis 

4. Terhambatnya distribusi persediaan yang mengakibatkan harga persediaan 

naik 
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5. Tuntutan zaman untuk pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik 

6. Kapasitas Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi yang tidak sesuai dengan 

jumlah pedagang yang lebih banyak 

7. Lokasi Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi yang berdekatan dengan Pasar 

Modern 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang kios Pasar Tipar 

Gede Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kios Pasar Tipar 

Gede Kota Sukabumi? 

3. Bagaimana pengaruh persediaan terhadap pendapatan pedagang kios Pasar 

Tipar Gede Kota Sukabumi? 

4. Apakah terdapat pengaruh modal, lokasi, dan persediaan terhadap 

pendapatan pedagang kios Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang kios Pasar 

Tipar Gede Kota Sukabumi 
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2. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang kios Pasar Tipar 

Gede Kota Sukabumi 

3. Mengetahui  pengaruh persediaan terhadap pendapatan pedagang kios Pasar 

Tipar Gede Kota Sukabumi 

4. Mengetahui pengaruh secara bersamaan modal, lokasi, dan persediaan 

terhadap pendapatan pedagang kios Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.3.2.1Kegunaan Teoritis 

 Untuk mengembangkan ilmu dan tambahan literature tentang penelitian 

yang berhubungan dengan pengaruh modal, lokasi dan persediaan terhadap 

pendapatan pedagang kios. Diharapkan mampu memberikan referensi pada 

penelitian selanjutnya dan pihak lain yang membutuhkan.  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

 Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi 

institusi yang terkait, khususnya bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan 

Perdagangan dan UKM, serta Dinas Pasar Kota Sukabumi dalam menetapkan 

kebijakan terhadap pedagang di Pasar. 

2. Bagi Penulis 
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 Memberikan tambahan pengetahuan bahwa modal, lokasi, dan persediaan 

dapat mempengaruhi pendapatan. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi 

peneliti berikutnya, dalam rangka pengebangan ilmu mengenai topik ini. 

3. Bagi pengelola pasar 

 Memberikan tambahan informasi bagi pengelola pasar mengenai 

pendapatan pedagang kios Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi dan diharapkan dapat 

membantu untuk pengambilan keputusan terkait dengan pendapatan pedagang  

kios. 

4. Bagi Akademisi 

 Memberikan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan 

variabel yang sama dengan lokasi penelitian yang berbeda, melakukan penelitian 

dengan lokasi yang sama tetapi variabel yang berbeda. 

 


