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By 
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The aim of this study is to analyse whether there are differences in profitability, 

sales turnover, sales value growth, and the achievement of sales targets 

between staple food traders which are near and far from minimarket. This study 

used primary data through questionnaires and interviews to forty-eight 

respondents. From the test results obtained that there are differences in the level of 

profitability, sales turnover, sales value growth, profit growth, achievement of 

significant sales targets between staple food stores which are near and far from 

minimarket. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada perbedaan 

profitabilitas, omset penjualan, pertumbuhan nilai penjualan, dan pencapaian 

target penjualan antara pedagang sembako yang berjarak dekat dan jauh dari 

minimarket. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran 

kuesioner dan wawancara kepada empat puluh delapan responden. Dari hasil 

pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan tingkat profitabilitas, omset 

penjualan, pertumbuhan nilai penjualan, perkembangan keuntungan, capaian 

target penjualan yang signifikan antara toko sembako yang berjarak dekat dan 

jauh dari minimarket. 

 

Kata kunci: Eksternalitas, Minimarket, Toko Sembako. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan

industri ritel. Menurut klasifikasinya, saat ini pasar dibedakan menjadi dua yaitu

pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah suatu pasar dimana

tempat tersebut merupakan bertemunya para penjual dan pembeli serta terdapat

transaksi jual beli secara langsung serta pada umumnya terjadi proses tawar-

menawar. Bangunan dari pasar tradisional biasanya berupa kios-kios atau gerai,

serta dasaran terbuka yang dibuka oleh para penjual ataupun dari pengelola pasar.

Kebanyakan pasar tradisional menjual berbagai macam barang kebutuhan yang

diperlukan sehari-hari, jasa, dan lain sebagainya. Pasar tradisional masih banyak

ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Beberapa pasar tradisional yang

terkenal adalah pasar Klewer di Solo, pasar Beringharjo di Yogyakarta, dan

daerah-daerah yang lainnya. Pasar tradisional tersebut masih terus mencoba untuk

bertahan menghadapi serangan dari adanya pasar modern ( Sinaga, dalam Wiratno

2011 : 16).

Pada dasarnya, pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, namun

pasar modern terdapat penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara

langsung melainkan konsumen atau pembeli melihat label harga yang terdapat
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dalam barang tersebut, berada dalam bangunan serta pelayanannya dilakukan

secara mandiri atau swalayan dan dapat juga dilayani oleh pramuniaga. Barang-

barang yang dijual tersebut, selain dari bahan makanan, terdapat juga barang

lainnya yang dijual dan biasanya dapat bertahan lama. Contoh : minimarket, pasar

swalayan (supermarket), dan lain sebagainya (Sinaga, dalam Wiratno 2011).

Menurut Pudjianto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo),

industri ritel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan minimal sekitar 10

persen / tahun, dengan perputaran uang mencapai Rp 115 triliun yang melibatkan

lebih dari 55 kategori produk, belum termasuk produk fashion. Periode 2007-2011

jumlah gerai usaha ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar

17,57% per tahun. Tahun 2007 jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebesar

10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai yang tersebar di

hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Jumlah gerai hypermarket dari hanya 99

gerai pada tahun 2007 meningkat menjadi 154 gerai pada tahun 2010. Sementara

hingga akhir tahun 2011 bertambah menjadi 167 gerai. Sedangkan pertumbuhan

jumlah supermarket relatif menurun. Jika pada tahun 2007 tercatat 1.377 gerai

maka pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sekitar 1.230. Penurunan

tersebut disebabkan beberapa supermarket terpaksa tutup karena kalah bersaing

dengan minimarket. Sementara sebagian gerai supermarket diubah menjadi gerai

hypermarket. Kenaikan jumlah gerai ritel terutama dipicu oleh pertumbuhan gerai

minimarket yang tinggi. Jika pada tahun 2007 total gerai minimarket hanya 8.889

maka pada tahun 2010 melonjak pesat hingga mencapai sekitar 15.538 buah.

Yongky Suryo Susilo, Staf ahli Aprindo, menambahkan bahwa pada tahun 2013,

pertumbuhan industri ritel khusus untuk Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
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saja akan mencapai 13 %, di mana pada tahun sebelumnya hanya sekitar 11,7 %.

Bahkan, seharusnya akan dapat mencapai lebih tinggi dari 13 %, mengingat pada

konsumsi lebaran yang lalu terjadi kenaikan tingkat konsumsi yang signifikan,

pastinya akan mendongkrak konsumsi ritel hingga mencapai level tertinggi.

Menurut Nielsen (2011), industri ritel FMCG di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima)

kelompok, yaitu hypermarket, supermarket, minimarket, convenience store, dan

traditional store. Secara kuantitas, masing-masing mengalami pertumbuhan,

namun secara market share, hanya ritel modern (hypermarket, supermarket,

minimarket, dan convenience store) yang mengalami pertumbuhan sedangkan ritel

traditional (traditional store) terus mengalami penurunan walaupun dari sisi

jumlah tetap bertambah. Hal ini tentunya tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi di

Indonesia yang berdampak terhadap perubahan consumer behaviour yang pola

konsumsinya perlahan-lahan berpindah dari tradisional ke modern. Bagi pelaku

ritel modern hal ini tentunya sangat menggembirakan, namun bagi pelaku ritel

tradisional hal ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan

bisnisnya jika tidak bisa mengikuti perkembangan dan juga ikut berubah menjadi

modern agar bisa tetap berkompetisi. (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, 2014).

Kehadiran pasar modern (supermarket, hipermarket, minimarket), dianggap oleh

berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Penurunan

kinerja pasar tradisional sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh hadirnya

pasar modern. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih berurusan

dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan

prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk

penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi
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pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi

pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar

modern (Suryadarma et all, 2007).

Keberadaan pasar modern berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya adalah

perubahan tata lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan pasar modern, seperti mall, hypermart, dan sejenisnya sering

merusak tata lingkungan. Tidak jarang mereka menggunakan lahan persawahan,

taman kota, atau lahan di perkotaan yang ditanami pohon-pohon besar untuk

mendirikan mall. Keberadaan pasar modern dapat mengubah kondisi sosial

masyarakat. Sebelum adanya pasar modern, anak-anak lebih memilih bermain

bersama teman-teman di sekitar rumahnya. Akan tetapi, setelah berdirinya pasar

modern mereka lebih memilih jalan-jalan ke mall atau sejenisnya. Contoh di atas

menunjukkan bahwa pasar modern dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial

masyarakat.

Keberadaan pasar modern juga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari

setiap kalangan masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang berpandangan

positif terhadap keberadaan pasar modern. Misalnya bagi masyarakat kelas

menengah ke atas, keberadaan pasar modern sangat menguntungkan karena

mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa di pasar modern. Akan

tetapi, tidak jarang yang memiliki pandangan negatif atas keberadaannya. Mereka

merasa dirugikan dengan kehadiran pasar modern di lingkungan sekitarnya.

Semakin berkembangnya pasar modern membuat pasar tradisional semakin

melemah. Pendapatan dan omset yang dihasilkan pedagang yang membuka usaha
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di pasar tradisional semakin menurun, dimana masyarakat lebih cenderung

berbelanja ke minimarket ataupun pasar modern tersebut. Seiring berjalannya

waktu keadaan tersebut semakin berdampak terhadap pasar tradisional. Pasar

modrn semakin berkembang dan pasar tradisional semakin menurun akibat

masyarakat yang beralih ke pasar modern sehingga mengakibatkan berkurangnya

jumlah pelanggan yang berbelanja ke pasar tradisional yang secara langsung

mempengaruhi jumlah pendapatan dan omset yang di dapatkan oleh pedagang di

pasar tradisional.

Tabel 1.1 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten
Lampung Tengah, 2014

No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak (km)

1. Padang Ratu Haduyang Ratu 32
2. Selagai Linggai Negri Katon 50
3. Pubian Negri Kepayungan 41
4. Anak Tuha Negara Aji Tua 14
5. Anak Ratu Aji Gedung Sari 56
6. Kalirejo Kalirejo 52
7. Sendang Agung Sendang Agung 70
8. Bangun Rejo Bangun Rejo 39
9. Gunung Sugih Gunung Sugih 0
10. Bekri Kusumadadi 24
11. Bumi Ratu Nuban Bulusari 7
12. Trimurejo Simbarwaringin 32
13. Punggur Tanggul Angin 22
14. Kota Gajah Kota Gajah 14
15. Seputih Raman Rukti Harjo 22
16. Terbanggi Besar Terbangi Besar 10
17. Seputih Agung Dono Arum 19
18. Way Pengubuan Tanjung Ratu Ilir 23
19. Terusan Nunyai Gunung Batin Ilir 28
20. Seputih Mataram Kurnia Mataram 24
21. Bandar Mataram Jati Datar 41
22. Seputih Banyak Tanjung Harapan 36
23. Way Seputih Suko Binangun 49
24. Rumbia Reno Basuki 51
25. Bumi Nabung Bumi Nabung Ilir 60
26. Putra Rumbia Binakarya Utama 62
27. Seputih surabaya Gaya Baru Satu 78
28. Bandar Surabaya Surabaya Ilir 84
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Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa Kecamatan Seputih Surabaya adalah

Kecamatan yang berada jauh dari Ibukota Kecamatan, dari struktur daerah

tersebut terlihat bahwa Kecamatan Seputih Surabaya berada dalam urutan angka

27 dari 28 Kecamatan hal ini dikarenakan Seputih Surabaya memang berada di

ujung dari Kabupaten Lampung Tengah. Dengan jarak yang cukup jauh dengan

Ibukota Kecamatan tentu sulit untuk daerah tersebut tersentuh oleh perusahaan-

perusahaan besar seperti di kota, terlebih dengan infrastruktur yang masih sangat

minim.

Batasan dalam penelitian ini adalah jarak antara minimarket dengan toko

sembako, dalam penelitian ini terdapat dua kategori jarak yang ditentukan peneliti

yaitu jarak dekat dari minimarket yaitu dengan perkiraan jarak kurang lebih sama

dengan tiga kilometer dan jarak jauh dengan perkiraan jarak lebih dari tiga

kilometer. Jarak yang semakin dekat dengan minimarket akan memberikan

dampak terhadap toko sembako tersebut, dampak tersebut dapat berupa semakin

berkurangnya jumlah pelanggan yang akan menyebabkan semakin berkurangnya

omset penjualan dan secara langsung akan mempengaruhi jumlah keuntungan

yang di peroleh, tentu hal ini sangat disayangkan oleh pedagang sembako.

Peneliti memilih Kecamatan Seputih Surabaya dari pada Kecamatan Bandar

Surabaya adalah pasar tradisional yang berada di Seputih Surabaya cenderung

lebih aktif dalam proses jual beli dan keberadaan minimarket yang terhitung lebih

banyak jika dibandingkan dengan pasar yang berada di Kecamatan Bandar

Surabaya. Pasar tradisional yang berada di Bandar Surabaya hanya buka ataupun

beroperasi 2 kali dalam seminggu berbeda dengan pasar tradisional yang berada di

Kecamatan Seputih Surabaya yang beroperasi setiap harinya. Tentu hal tersebut
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akan lebih berpengaruh di bandingkan dengan pasar yang berada di Bandar

Surabaya.

Tabel 1.2 Banyaknya Minimarket dan Pasar di Kecamatan Seputih Surabaya
Tahun 2014

No. Kampung Pasar Umum Minimarket

1. Gaya Baru Enam 0 0
2. Rawa Betik 0 0
3. Gaya Baru Empat 0 0
4. Gaya Baru Tujuh 0 0
5. Sumber Katon 0 0
6. Srikaton 0 0
7. Gaya Baru Dua 0 2
8. Gaya Baru Tiga 0 1
9. Kenanga Sari 0 0
10. Srimulya Jaya 0 0
11. Gaya Baru Satu 1 2
12. Gaya Baru Delapan 0 0
13. Mataram Ilir 0 0

Total Seputih Surabaya 1 5

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Tengah (Kecamatan Seputih Surabaya
dalam Angka, 2014 Data diolah).

Di Kecamatan Seputih Surabaya terdapat lima pasar modern yang berbentuk

minimarket ( 2 Indomart, Alfamart, minimart dan Adji) yang sudah berdiri. Empat

diantaranya berada di sekitar pasar tradisional dengan jarak yang sangat dekat.

Keberadaan pasar modern akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Secara ekonomi, keberadaan pasar modern memiliki dampak terhadap pola

perilaku konsumen di lingkungan sekitar, pasar tradisional. Keberadaan pasar

modern akan berpengaruh terhadap pola perubahan berbelanja masyarakat.

Masyarakat banyak yang memilih untuk berbelanja di pasar modern dengan

berbagai alasan. Misalnya, di satu sisi pasar modern dikelola secara profesional

dengan fasilitas yang serba ada seperti arena bermain untuk anak-anak, Air

Conditioner (AC), dan ada juga yang dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai

Mandiri (ATM). Kemudahan, kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas, dan
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perbedaan harga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih berbelanja di

pasar modern. Di sisi lain, pasar tradisional masih berhadapan dengan masalah

pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan bagi para pengunjung.

Minat pembeli untuk berbelanja semakin berkurang karena berbagai alasan,

seperti tempat yang panas, beberapa pasar tradisional juga masih becek saat

musim hujan, banyak pengamen, dan sering terjadinya tindak kriminal.

Keuntungan merupakan faktor penting bagi pengusaha toko sembako demi

menjaga kelangsungan usaha mereka. Hasil dari usaha yang mereka peroleh

nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha mereka ke

depannya. Apabila jumlah keuntungan dari usaha mereka berkurang maka timbul

dampak pada kelangsungan usaha toko sembako tersebut atau bahkan sampai ada

yang menutup usahanya. Hal tersebut menarik untuk diteliti mengingat

pertumbuhan minimarket modern yang terus meningkat di wilayah Seputih

Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, timbul pertanyaan

seperti berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat profitabilitas yang signifikan berdasarkan jarak

toko sembako dari minimarket?

2. Apakah ada perbedaan omset penjualan yang signifikan berdasarkan jarak

toko sembako dari minimarket?

3. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan nilai penjualan yang signifikan

berdasarkan jarak toko sembako dari minimarket?
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4. Apakah ada perbedaan perkembangan keuntungan yang signifikan

berdasarkan jarak toko sembako dari minimarket?

5. Apakah ada perbedaan capaian target penjualan yang signifikan berdasarkan

jarak toko sembako dari minimarket?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.1. Menganalisis perbedaan tingkat profitabilitas yang signifikan berdasarkan

jarak toko sembako dari minimarket di Kecamatan Seputih Surabaya.

1.2. Menganalisis perbedaan omset penjualan yang signifikan berdasarkan jarak

toko sembako dari minimarket di Kecamatan Seputih Surabaya.

1.3. Menganalisis perbedaan pertumbuhan nilai penjualan yang signifikan

berdasarkan jarak toko sembako dari minimarket di Kecamatan Seputih

Surabaya.

1.4. Menganalisis perbedaan perkembangan keuntungan yang signifikan

berdasarkan jarak toko sembako dari minimarket di Kecamatan Seputih

Surabaya?

1.5. Menganalisis perbedaan capaian target penjualan yang signifikan berdasarkan

jarak toko sembako dari minimarket di Kecamatan Seputih Surabaya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian  ini adalah :

2.1. bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk kelulusan strata 1 (S1) di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
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2.2. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan

mengenai pengaruh munculnya pasar modern (minimarket) terhadap pasar

tradisional.

2.3. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

bagi masyarakat bahwa keberadaan pasar modern memiliki dampak dan

pengaruh terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

sekitar.



II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi, dan banyak permasalahan dalam bidang

ekonomi, yang sangat menarik, dan berkaitan dengan kinerja pasar. Juga biasa

dikatakan pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjualan yang melalui

interaksi mereka aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau

sekumpulan produk. Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya

pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual

atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai

faktor produksi yang lainnya ( Pindyck et all 2009 : 8-10).

Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun

tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis.

Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan hambatan atau

batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual dan pembeli

bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain.Pada prinsipnya,

aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan

dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai

kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk

diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau
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konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa

yang sesuai dengan tingkat daya belinya (Pindyck et all 2009 : 8-10).

Menurut fungsinya kita dapat membagi unit-unit ekonomi dalam dua kelompok

besar yakni pembeli dan penjual. Pembeli mencakup konsumen, yang membeli

barang dan jasa, dan perusahaan, yang membeli buruh, modal, dan bahan baku

yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Penjual mencakup perusahaan,

yang menjual barang dan jasa; buruh, yang menjual jasa tenaga kerja mereka; dan

pemilik sumberdaya, yang menyewakan tanah atau menjual sumber daya mineral

kepada perusahaan.

Kotler dan Amstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat

pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar

itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan,

mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Banyak pengusaha yang memandang

bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan

mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna

menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka

akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri – ciri pasar,

antara lain :

a. Terdapat calon pembeli dan penjual.

b. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjual belikan.

c. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak.
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d. Terdapat interaksi diantara pembeli dan penjual baik itu secara langsung

ataupun tidak langsung.

2. Teori Eksternalitas

Eksternalitas timbul ketika beberapa kegiatan dari produsen dan konsumen

memiliki pengaruh yang tidak diharapkan (tidak langsung) terhadap produsen dan

atau konsumen lain. Eksternalitas bisa positif atau negative. Eksternalitas positif

terjadi saat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan

manfaat pada individu atau kelompok lainnya (Sankar, dalam Raharjo 2008).

Perbaikan pengetahuan di berbagai bidang, misalnya ekonomi, kesehatan, kimia,

fisika memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat. Eksternalitas positif

terjadi ketika penemuan para ilmuwan tersebut tidak hanya memberikan manfaat

pada mereka, tapi juga terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan secara

keseluruhan. Adapun eksternalitas negatif terjadi saat kegiatan oleh individu atau

kelompok menghasilkan dampak yang membahayakan bagi orang lain. Polusi

adalah contoh eskternalitas negatif. Terjadinya proses pabrikan di sebuah lokasi

akan memberikan eksternalitas negatif pada saat perusahaan tersebut membuang

limbahnya ke sungai yang berada di sekitar perusahaan.

a. Kegagalan Pasar dan Eksternalitas

Eksternalitas menyebabkan pasar mengalami inefisiensi, kondisi ini disebut

sebagai kegagalan pasar (market failure). Ketika kegagalan pasar terjadi, pasar

menghasilkan terlalu banyak barang dan jasa tertentu, dan terlalu sedikit

menghasilkan barang dan jasa yang lain. Kesimbangan pasar menunjukkan



14

keadaan permintaan sama dengan penawaran, dimana kerelaan membayar dari

pembeli marginal barang (marginal benefit) yang ditunjukkan oleh permintaan

sama dengan tambahan biaya (marginal cost) untuk barang tersebut yang

ditunjukkan oleh penawaran. Dengan kata lain pada kondisi ini terjadi alokasi

sumberdaya yang efisien. Pada saat terjadi eksternalitas positif, misalnya adanya

perbaikan teknologi, adanya perbaikan tersebut masyarakat memperoleh

kemudahan tanpa ikut menanggung biayanya. Keadaan ini menyebabkan, manfaat

marginal tidak sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan barang tersebut.

Demikian pula dengan eksternalitas negatif, penggunaan kendaraan bermotor oleh

seorang individu akan memberikan mafaat bagi pengguna, namun polusi yang

dikeluarkan dari penggunaan kendaraan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan

pengguna jalan yang tidak memperoleh manfaat dari kendaraan tersebut. Artinya

terjadi perbedaan marginal benefit dan marginal cost sebagai hasil dari kegiatan

tersebut.

3. Struktur Pasar

Struktur pasar ialah karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat

kompetisi dan harga di dalam pasar (Wiratno, 2011). Struktur pasar juga dapat

didefinisikan lingkungan khusus dari suatu perusahaan, dengan karakteristik yang

berpengaruh terhadap penentuan harga dan output perusahaan. Unsur-unsur

struktur pasar meliputi: konsentrasi, diferensiasi produk, ukuran

perusahaan,hambatan masuk, dan integrasi vertikal serta diversifikasi. Dalam teori

ekonomi mikro struktur pasar dibagi dalam 4 macam bentuk, yaitu :
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a. Pasar Persaingan Sempurna

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur

pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat

efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu dalam analisis ekonomi sering digunakan

asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Tetapi

dalam praktek tidak mudah untuk menentukan suatu industri yang dapat

digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya (sesuai

teori). Umumnya, yang ada adalah yang mendekati ciri-ciri struktur pasar

tersebut. Namun, sebagai landasan teori untuk analisis ekonomi, mempelajari

ciriciri pasar persaingan sempurna adalah sangat penting.

Pasar persaingan sempurna ditandai oleh hal-hal berikut ini (Pindyck et all

2009:333).

1. Ada banyak pembeli dan penjual

2. Perusahaan menjual produk yang standar dan homogen

3. Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna

4. Perusahaan bebas keluar masuk industri

5. Perusahaan sebagai price taker (penerima harga)

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat dianalisis ekuilibrium atau keseimbangan

produsen/perusahaan dan pasar/industri untuk mencapai keuntungan maksimum.

Keuntungan didefinisikan sebagai perbedaan antara total biaya (TC) dan total

penerimaan (TR), sehingga dapat ditulis : p = TR – TC. Dalam jangka pendek,

syarat laba maksimal pasar persaingan sempurna P = MC yang secara grafis
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ditentukan oleh bidang segiempat yang terletak antara harga (P) dengan biaya

rata-rata total (AC).

Gambar 2.1 Keuntungan Maksimum Pasar Persaingan Sempurna

b. Pasar Monopoli

Pasar Monopoliberasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein. Monos

berarti satu, sedangkan polein berarti menjual. Dari arti bahasa itulah pasar

monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu

penjual yang menguasai pasar atau situasi pasar dimana hanya ada satu penjual

produk, dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti (no substitutes) dari

produk yang diperdagangkan oleh si monopolis (monopolis adalah orang yang

menjalankan monopoli). Seluruh bagian pasar yang bersangkutan, dia sendirilah

yang menguasainya, dengan perkataan lain, di pasar itu tiada terdapat barang lain

yang sejenis, sehingga si monopolis tidak perlu mempertimbangkan pengaruh
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perusahaan lain terhadap ketetapannya mengenai harga maupun jumlah yang

diperdagangkan.

Dalam kehidupan perkonomian faktual, jenis pasar monopoli ini sangat jarang

tidak mendapat persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar

misalnya hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada pesaing secara langsung

dari penjual lain, tetapi penjual tunggal tersebut akan menghadapi pesaing secara

tidak langsung dari penjual lain yang mnghasilkan produk yang dapat merupakan

alternatif produk pengganti yang tidak sempurna (Mankiw et all 2008:311-320).

1) Ciri-ciri Pasar Monopoli

Pasar monopoli mempunyai beberapa ciri, diantaranya:

a. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Penjual tunggal berhak

menguasai pasar yang dimonoplinya, tanpa ada campur tangan dari pihak

manapun.

b. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya (no substitutes) “yang

mirip”. Barang yang ada dalam pasar monopoli tidak ada yang sama.

Misalnya terdapat monopoli sabun, maka disana hanya ada satu pedagang

sabun dan tidak ada pedagang sabun yang lain. tetapi jangan diartikan bahwa

tidak ada pedagang lain selain pedagang sabun, misalnya sepatu, rokok, kaset,

dan sebagainya, tetap ada. Sebab kesemua pedagang itu bukan merupakan

pengganti yang baik buat sabun.

c. Ada hambatan atau rintangan (barriers) bagi perusahaan baru yang akan

masuk dalam pasar monopoli. Faktor penghambat ini ada dua macam, yaitu

faktor penghambat teknis dan faktor penghambat legal.



18

d. Harga produk ditentukan penjual (monopoli)

e. Konsumen tidak bisa pindah walau rugi

f. Bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat

2) Kebaikan dan Keburukan Pasar Monopoli

Kebaikan pasar monopoli antara lain sebagai berikut:

a) Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli

b) Mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya

c) Tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga

perusahaan monopoli akan semakin besar

Keburukan pasar monopoli sebagai berikut:

a) Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen

b) Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat

tinggi oleh perusahaan monopoli

c) Tidak efisiennya biaya produksi, karena perusahaan monopoli tidak

memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering

disebut timbulnya pemborosan

d) Adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor

produksi
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Gambar 2.2 Keuntungan Maksimum Perusahaan Pasar Monopoli

c. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar Monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak

produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai

perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas,

tapi setiap produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang

membedakannya dengan produk-produk lainnya. Seperti misalnya sabun mandi,

shampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi dari semua sabun mandi

sama yaitu untuk membersihkan badan, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan

oleh produsen yang berbeda memiliki ciri yang khusus, seperti misalnya

perbedaan wangi, warna, kemasan, bentuk dan sebagainya. Atau ada juga definisi

pasar monopolistik yaitu pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau

perusahaan yang menjual barang yang berbeda corak.

Di pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah suatu faktor yang dapat

mendongkrak penjualan. Tapi bagaimana kemampuan produsen atau perusahaan
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menciptakan citra yang baik di dalam benak konsumen atau masyarakat, sehingga

membuat mereka ingin membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang

agak mahal. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berada dalam pasar

monopolistik harus selalu aktif mempromosikan produknya sekaligus menjaga

citra perusahaannya (Mankiw et all 2008:375-377)

1) Ciri-ciri Pasar Monopolistik

Berikut ini ciri dari pasar monopolistik, diantaranya seperti:

a) Terdapat banyak produsen/penjual.

Pasar ini memang memiliki banyak produsen, tapi pasar ini tidak memiliki

produsen sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satu pun produsen

yang memiliki skala produksi yang lebih besar dari pada produsen lainnya.

b) Adanya diferensiasi produk.

Pasar ini menjual produk yang cenderung sama, tapi memiliki banyak perbedaan

khususnya dengan produk lain, seperti misalnya dari cara pengemasan, bentuk dan

sebagainya.

c) Produsen dapat mempengaruhi harga.

Di pasar ini dimana harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme pasar, oleh

sebab itu pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar

pasar oligopoli maupun pasar monopoli.

d) Produsen dapat keluar masuk pasar.

Dalam hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis, ketika produsen hanya sedikit di

pasar maka laba ekonomisnya akan tinggi. Saat produsen semakin banyak,

otomatis laba ekonomis akan semakin kecil, maka pasar semakin menjadi tidak

menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar.
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e) Promosi penjualan harus aktif.

Di pasar ini harga bukanlah merupakan pendongkrak jumlah pembeli atau

konsumen, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan

citra yang baik dimata para konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme

terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi memiliki peran yang sangat penting

dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen.

2) Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik

Berikut ini kelebihan pasar monopolistik:

a) Banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi pembeli atau

konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya.

b) Kebebasan keluar masuk untuk produsen, mendorong produsen untuk selalu

melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya.

c) Diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam

menentukan produk yang akan dibelinya, serta dapat membuat para

konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya.

d) Pasar ini umumnya mudah untuk dijumpai oleh konsumen, sebab sebagian

besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini.

Kekurangan pasar monopolistik:

a) Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari

segi harga, kualitas maupun dari segi pelayanan. Sehingga produsen yang

tidak memiliki modal maupun pengalaman yang cukup akan lebih cepat

keluar dari pasar ini.
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b) Dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik,

sebab pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomis yang cukup

tinggi.

c) Pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap

produk-produknya, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang

nantinya akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh pembeli

atau konsumen.

d. Pasar Oligopoli

Pada dasarnya terdapat dua teori pokok dalam analisis pasar oligopoli, yaitu:

1) Antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan

kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu (independent action).

2) Antara pengusaha-pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli menjalin suatu

ikatan (collusion) tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna (perfect collusion)

dan ada yang tidak sempurna (imperfect collusion).

3) Penentuan harga dalam pasar oligopoli harga yang ditetapkan oleh

perusahaan pesaing adalah variabel yang konstan. Penentuan harga tersebut

biasa disebut dengan kepemimpinan harga yang merupakan bentuk kerjasama

secara diam-diam (tanpa kesepakatan resmi) dimana beberapa perusahaaan

memutuskan untuk menetapkan harga yang sama dengan pemimpin harga

(price leader) dalam industri tersebut. Jika suatu perusahaan mengubah harga

yang ditetapkannya maka perusahaan lainnya akan bereaksi pula dengan

mengubah harga-harga mereka.
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4) Terbentuknya kartel dalam suatu pasar oligopoli akan sangat menguntungkan

jika beberapa perusahaan bersatu dan menentukan harga sehingga bisa

memaksimalkan laba industri secara keseluruhan (Mankiw et all 2008:345-

360).

Jenis-jenis Pasar Oligopoli :

a. Pasar oligopoli murni.

b. Pasar oligopoli dengan pembedaan.

Kebaikan Pasar Oligopoli :

a. Adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi.

b. Persaingan diantara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen

c. dalam hal harga dan kualitas barang.

Kelemahan pasar oligopoli :

a. Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar karena

adanya skala ekonomis yang telah diciptakan perusahan sehingga sulit bagi

pesaing baru untuk masuk ke pasar.

b. Apabila terhadap perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk,

maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang

sejenis.

c. Perusahaan yang memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain

untuk menyainginya.

d. Adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh

pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar.
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e. Adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat

membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat.

Usaha pedagang tradisional memiliki struktur pasar yang cenderung bersifat

monopolistik. Hal ini dikarenakan jumlah penjual yang banyak dan barang yang

dijual adalah sejenis tetapi berbeda corak (bervariasi). Warung tradisional

merupakan salah satu bentuk industri kecil/usaha keluarga karena jumlah

pekerjanya sedikit, yaitu sekitar 1-5orang yang biasanya merupakan anggota

keluarga sendiri. Dengan modal yangrelatif kecil, jenis usaha warung tradisional

tersebut relatif mudah masuk ke dalam industri/pasar untuk mendirikannya.

3. Konsep Pasar Modern

Pasar modern mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1970-an, namun masih

terkonsentrasi di kota-kota besar. Akan tetapi, sejak tahun 1998 perkembangan

pasar modern semakin berkembang seiring dengan masuknya investasi asing di

sektor usaha ritel. Pasar modern mulai berkembang ke kota-kota kecil untuk

mencari pelanggan. Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar

modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern.

Dalam PERMENDAGRI No.53 tahun 2008, “toko modern adalah toko dengan

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun

grosir yang berbentuk perkulakan.” Menurut Pariaman Sinaga dalam Rasidin

Karo-Karo Sitepu (2010: 1-2), pasar modern merupakan pasar yang dikelola

dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai
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penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada

konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern

antara lain berbentuk mall, supermarket, departement store, shopping center,

waralaba, toko mini swalayan, toko serba ada, dan lain sebagainya. Barang yang

dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan

barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang

dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian

terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuh persyaratan

klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai

persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern

memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan

pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya

pendingin udara.

Dari perngertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modern merupakan pasar

yang dikelola secara modern, penjualan barang-barangnya dilakukan dengan

harga pas dan pelayanan sendiri. Pasar modern memiliki tempat yang nyaman

dengan berbagai fasilitas yang memadai. Bentuk-bentuk pasar modern, antara

lain:

a. Department store, merupakan jenis ritel yang menjual berbagai jenis produk

dengan menggunakan beberapa staf. Produk-produk yang dijual biasanya

berupa pakaian, perlengkapan rumah, dan barang kebutuhan rumah tangga.

Tiap lini beroperasi sebagai department tersendiri.

b. Supermarket (pasar swalayan), merupakan pasar modern tempat penjualan

barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat self
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service. Swalayan ini dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen

seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.

c. Hypermarket, merupakan supermarket yang memiliki luas lebih dari 18.000

meter persegi dengan kombinasi produk makanan 69-70% dan produk-produk

umum 30-40%.

d. Minimarket, merupakan usaha ritel dengan luas lantai < 350 meter persegi.

Minimarket atau swalayan mini menjual barang dengan variasi terbatas dari

berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Produk-produk yang dijual biasanya

ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi daripada supermarket.

4. Konsep Pasar Tradisional

Pasar tradisional terdapat di setiap daerah, tidak memandang itu daerah perkotaan

maupun daerah pedesaan. Pasar tradisional menjual berbagai macam kebutuhan,

mulai dari makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan lain

sebagainya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan 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

(Pepres No. 112 Tahun 2007).

Pasar tradisional merupakan bentuk usaha ritel yang melibatkan banyak pedagang

dengan skala kecil. Bangunan di pasar tradisional relatif sederhana, terdiri dari

kios-kios, los, dan juga tenda-tenda untuk berjualan. Pedagang pasar tradisional
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merupakan pedagang-pedagang yang berjualan/ menjajakan dagangannya di suatu

pasar tradisional. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional adalah pedagang

eceran dengan skala kecil. Proses jual beli pada pasar tradisional dilakukan

melalui tawar-menawar. Pedagang tidak menjual barang dagangannya dengan

harga pas, seperti yang terjadi di pasar modern.

5. Pendapatan

Teori Pendapatan

Dalam bagian ini kita berasumsi bahwa tujuan dari produsen atau pengusaha

adalah untuk memperoleh laba yang maksimum. Laba yang masksimum

merupakan tujuan satu-satunya dari produsen. Dalam kondisi ini produsen atau

pangusaha akan berusaha untuk memilih kombinasi input terbaik dan tingkat

output yang menghasilkan keuntungan. Jadi perusahaan akan berusaha membuat

perbedaan yang sebesar-besarnya antara biaya produksi dan penerimaan total.

Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan

secara marjinal, dimana perusahaan dapat menyesuaikan variabelvariabel yang

bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang maksimum

(Nicholson, 1999: 262). Dengan pendekatan ini produsen akan memperoleh

keuntungan pada saat Marginal Cost (MC) sama dengan Marginal Revenue (MR).

Sepanjang laba marjinal (MR) positif, produsen boleh memproduksi lebih banyak

output, dan menggunakan lebih banyak input, akan tetapi bila laba marijinal

tersebut telah mencapai 0 maka sebaiknya produsen menstop penambahan produksi

sebab dengan penambahan produksi ini tdak akan membawa keuntungan bagi

produsen.
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6. Omset Penjualan

Kata Omset berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang

yang bertujuan mencari laba/pendapatan. Jadi omset penjualan berarti Jumlah

penghasilan/laba yang diperoleh dari hasil menjual barang/jasa. (Sutamto, dalam

Sarwoko 2008). tentang pengertian penjualan:

" Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan
barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang
membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan
sebelumnya".

Sedang (Winardi, dalam Sarwoko 2008) menyatakan penjualan adalah proses

dimana si penjual atau produsen memastikan mengaktifkan dan memuaskan

kebutuhan atau keinginan pembeli/konsumen agar dicapai mufakat dan manfaat

baik bagi si penjual maupun si pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan

kedua belah pihak.

7. Tinjauan Riset Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, akan dipelajari beberapa hasil-hasil penelitian

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berikut hasil beberapa penelitian

tersebut.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Metode
Penelitian Hasil Penelitian

1. Triyan Arif
Wibowo
(2009)

Pengaruh
keberadaan
minimarket
terhadap”Warong”
di kecamatan
malayang.

Analisi
deskriptif
dan metode
statistika.

Hasil analisis Important
Perormance dan Analysis
bahwa preferensi konsumen
untuk memilih warong
sebagai tempat berbelanja
dikarenakan kepuasan
mereka terhadap jangkauan
harga yang rendah.

2. Mega
Kusyuniarti
(2012)

Dampak pendirian
minimareket
terhadap perubahan
omset pedagang
eceran tradisional
dan tingkat
pengeluaran
masyarakat (kasus
Kecamatan
Dramaga
Kabupaten Bogor).

Kualitatif
dan
kuantitatif.

Rata-rata penurunan omzet
pedagang adalah sebesar
30,57 persen/bulan dengan
standar deviasi 22,15.
Berdasarkan uji-t
berpasangan, omzet
pedagang eceran tradisional
antara sebelum pendirian
minimarket berbeda nyata
dengan sesudahnya.

3. Marthin
Rapael
Hutabarat
(2009)

Dampak Kehadiran
Pasar Modern
Brastagi
Supermarket
Terhadap Pasar
Tradisional Sei
Sikambing di Kota
Medan.

Analisis uji t
berpasangan.

Hasil dari penelitian ini
diketahui bahwa tidak
terdapat perbedaan yang
nyata antara jumlah jam
buka, rata-rata sirkulasi
barang, rata-rata margin laba
pedagang buah-buahan, dan
rata-rata margin laba
pedagang sayur-sayuran di
pasar tradisional Sei
Sikambing sebelum dan
setelah berdirinya pasar
modern Brastagi
Sepermarket.

4. Listihana,
Afvan
Aquino &
Arizal
(2014)

Dampak
Keberadaan
Minimarket
Terhadap Modal
Kerja dan
Pendapatan
Warung Tradisional
di Kecamatan
Rumbai dan
Rumbai Pesisir
Kota Pekan Baru

Analisis
deskriptif
kualitatif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa adanya
warung tradisional yang
merubah waktu kerjanya
setelah maraknya
minimarket. Dampak dari
maraknya keberadaan
minimarket telah
menurunkan modal kerja
warung tradisional di
Kecamatan Rumbai.

Bersambung
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lanjutan

Peneliti Judul Penelitian Metode
Penelitian Hasil Penelitian

5. Ni Komang
Ayu Triadi
Dewi (2013)

Damapak
Minimarket
Terhadap
Eksistensi Warung
Tradisional di Kota
Singaraja

Analisis
deskriptif
kualitatif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebaran
spasial warung tradisional di
Kota Singaraja yaitu tersebar
tidak merata ( T = 0,92),
sedangkan sebaran spasial
minimarket di Kota Singaraja
yaitu Tersebar Merata ( T  =
1,52), Dampak minimarket
terhadap eksistensi warung
tradisional dapat dilihatdari
berkurangnnya jam buka
warung, menurunnya modal
kerja, jumlah penjualan
barang, jumlah pembeli dan
pendapatan pedagang warung
tradisional.

Sumber : Data Primer, 2017

B. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak eksternalitas yang

ditimbulkan oleh keberadaan minimarket yang berada di Kecamatan Seputih

Surabaya. Dengan membandingkan toko sembako yang berada di jarak dekat

dengan toko sembako yang memiliki jarak jauh dari minimarket. Analisis tersebut

dilihat dari perubahan dalam aspek profitabilitas, B/C Ratio, perkembangan

keuntungan, pertum,buhan nilai penjualan dan capaian target penjualan. Berikut

merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian:
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Hipotesis

Hipotesis yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang

adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Dalam

penelitian ini hipotesis yang telah duirumuskan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran dapat di susun hipotesis

dalam penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas toko sembako

yang memiliki jarak dekat dan yang memiliki jarak jauh akibat munculnya

pasar modern (minimarket) di Kecamatan Seputih Surabaya?

Pasar Modern
(minimarket)

Eksternalitas pasar
modern (minimarket)

profitabilitas Perkembanga
n keuntungan

Omset
Penjualan

Pertumbuh
an nilai
penjualan

Capaian
target
penjualan

Terhadap
pedagang
sembako

yang
memiliki

jarak jauh
dari

minimarket

Terhadap
pedagang
sembako

yang
memiliki

jarak dekat
dari

minimarket

Uji beda dua rata-rata
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2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara omset penjualan toko sembako

yang memiliki jarak dekat dan yang memiliki jarak jauh akibat munculnya

pasar modern (minimarket) di Kecamatan Seputih Surabaya?

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan nilai penjualan toko

sembako yang memiliki jarak dekat dan yang memiliki jarak jauh akibat

munculnya pasar modern (minimarket) di Kecamatan Seputih Surabaya?

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat perkembangan keuntungan

toko sembako yang memiliki jarak dekat dan yang memiliki jarak jauh akibat

munculnya pasar modern (minimarket) di Kecamatan Seputih Surabaya?

5. Terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian target penjualan toko

sembako yang memiliki jarak dekat yang memiliki jarak jauh akibat

munculnya pasar modern (minimarket) di Kecamatan Seputih Surabaya?



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data

primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara

individual atau kelompok, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk

mendapatkan data primer yaitu metode survei yang meliputi kuesioner dan

wawancara.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi Kecamatan Seputih Surabaya. Penelitian

ini mengambil populasi toko sembako yang berada di Kecamatan Seputih

Surabaya dan sampel pedagang sembako yang memiliki jarak dekat dan toko

sembako yang memiliki jarak jauh dari minimarket.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Definisi operasional merupakan

petunjuk tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Berikut

adalah definisi operasional dari variabel yang akan diteliti, yaitu:



34

1. Profitabilitas

Salah satu indikator prestasi dari suatu badan usaha adalah kemampuan

menghasilkan laba (profitability). Laba merupakan indikasi apakah perusahaan itu

berhasil atau tidak dalam kelangsungan hidup atau dengan kata lain laba adalah

salah satu ukuran keberhasilan perusahaan itu. Laba yang diperoleh suatu badan

usaha akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang

berkpentingan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha

mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan atau badan usaha dalam

jangka panjang. Karena profitablitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut

memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang (Anonim,2011). Dengan

demikian diharapkan setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan

profitabilitasnya. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan

perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan yang cukup tinggi

(muchlisin, R, 2012)

2. Perkembangan keuntungan

Perkembangan keuntungan yang dimaksud dalam penilitian ini adalah

perkembangan keutungan yang di peroleh pedagang sembako selama mendirikan

usaha tersebut. Apakah dengan adanya pasar modern (minimarket) keungtungan

yang di peroleh meningkat,masih sama atau bahkan turun dari sebelumnya.

3. B/C Ratio
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Net B/C adalah ukuran perbandingan antara pendapatan (Benefit = B) dengan total

biaya produksi (Cost = C). Dalam batasan besaran nilai B/C dapat diketahui

apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak. Dalam penelitian ini

menggunakan B/C Ratio untuk mengetahui nilai manfaat dari usaha tahu.

Rumus : B/C Ratio = Total Pendapatan : Total Biaya Produksi

Apabila B/C ratio > 1, maka usaha layak untuk dilaksanakan.

Apabila B/C ratio < 1, maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan.

4. Pertumbuhan nilai penjualan

Pertumbuhan nilai penjualan merupakan perbandingan antara dua nilai dalam

waktu tertentu yang ditunjukkan dalam dalam bentuk persentase.

Rumus: Nilai Bulan Sekarang – Nilai Bulan Sebelumnya

Nilai Bulan Sebelumnya

5. Capaian target penjualan

Capaian target yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian yang di peroleh

oleh pedagang sembako apakah selama ini penjualan tersebut sudah mencapai

terget yang di harapkan atau belum.

6. Jarak

Jarak adalah angka yang menunjukan seberapa jauh suatu benda berubah posisi

melalui suatu lintasan tertentu. Jarak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

jarak antara toko sembako yang dekat dengan radius kurang dari sama dengan
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tiga kilometer dan jarak toko sembako yang jauh dengan radius lebih dari tiga

kilometer dari minimarket.

C. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan pada penelitian ada dua jenis yaitu

pengukuran variabel dengan menggunakan skala rasio dan skala ordinal.

Skala rasio digunakan untuk mengetahu perbandingan pervariabel antara

keuntungan, perkembangan keuntungan, omset penjualan, pertumbuhan nilai

penjualan dan capaian target penjualan. Sedangkan skala ordinal digunakan untuk

melihat perbedaan eksternalitas secara keseluruhan variabel.

1. Skala Rasio

Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio,

terdapa semua karakteristik skala nominal,ordinal dan skala interval ditambah

dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya

adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain.

Oleh karenanya, pada skala ratio, pengukuran sudah mempunyai nilai

perbandingan/rasio. Pengukuran ratio biasanya dalam bentuk perbandingan antara

satu individu atau obyek tertentu dengan lainnya. Pengukuran-pengukuran dalam

skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Dua skala

Pengukuran Pertama (Nominal dan Ordinal) adalah skal pengukuran Kualitatif

karena karakteristiknya tidak namuric, (contoh : Jenis Kelamin, pekerjaan, dan

lain-lain). sedangkan dua skala terakhir (Interval dan Rasio) adalah skala
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kuantitatif yang diekspresikan lewat numeric (contoh : berat, tinggi, biaya,

pendapatan dan lain-lain.

D. Populasi Penelitian

penelitian ini menggunakan populasi pedagang sembako yang berada di

Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan kemudian di

tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:72). Berdasarkan pra survey jumlah

populasi dalam penelitian ini sebanyak lebih dari lima puluh unit pedagang

sembako yang berada di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung

Tengah.

E. Sampel Penelitian

Menurut Arikunto, sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasi hasil

penelitian. Peneliti bermaksud menggunakan tehnik purposive sampling.

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan

cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel

dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri

spesifik, kriteria dan karakteristik tertentu. (Djarwanto,1998)

Dimana peneliti akan memilih dan menggambil sampel dari toko sembako yang

sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
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1. Toko sembako yang memiliki jarak dekat dari masing-masing minimarket

terdekat (24 responden) dan yang memiliki jarak jauh dari masing-masing

minimarket terdekat (24 responden).

2. Toko sembako yang memiliki umur usaha lebih dari 5 tahun.

F. Batasan Masalah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah toko sembako di Kecamatan Seputih

Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki kesamaan karakteristik

dengan pasar modern (minimarket), sesuai dengan jarak yang telah ditentukan dan

memiliki umur usaha diatas 5 tahun.

Batasan mengenai jarak dalam penelitian ini yaitu jarak yang dekat dan yang jauh,

dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan profitabilitas, omset

penjualan, pertumbuhan nilai penjualan, perkembangan nilai keuntungan dan

capaian target penjualan antara toko sembako yang dekat dan yang jauh dari

minimarket.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), gabungan

ketiganya (Sugiyono, 2011: 309). Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

“Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
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responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2011: 199). Angket yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan bentuk angket terbuka, dimana responden dapat

menentukan jawaban berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini,

angket digunakan untuk mengetahui persepsi pedagang pasar tradisional terkait

dengan keberadaan minimarket dan kondisi demografi pedagangnya.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara mendalam (depth

interview). Wawancara digunakan untuk mengetahui dampak keberadaan pasar

modern terhadap usaha pedagang pasar tradisional dan upaya-upaya yang

dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut untuk mempertahankan eksistensi

usahanya. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap konsumen usaha pasar

tradisional. Wawancara terhadap konsumen dimaksudkan untuk mengetahui

dampak keberadaan minimarket terhadap pedagang pasar tradisional.

H. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini mwnggunakan program pengolahan

data SPSS dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali kuesioner yang telah terisi di

lapangan (jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, serta untuk melihat

konsistensi jawaban dan kelengkapan pengisian kuesioner).

2. Membuat format entry data di program SPSS sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat di kuesioner.
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3. Entry data, yaitu tahap memasukan data yang telah di dapatkan dari kuesioner

ke dalam program SPSS.

4. Prossesing dan output data.

I. Alat dan Pengujian Hipotesis

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut sugiyono (2012:13), analisis

deskriptif kuantitatif adalah data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Dalam penelitian ini

akan diperoleh gambaran tentang pengaruh adanya minimarket terhadap kinerja

dagang pasar tradisional yang dilihat dari indikator pendapatan, omset, dan jumlah

pelanggan. Apakah dari ketiga indikator tersebut mengalami penurunan relative

tetap atau justru menurun. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa

dengan deskriptif kuantitatif untuk mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang

ada kaitannya dengan massalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan

merupakan data deskriptif kuantitatif.

1. Statistik Komparatif

menurut (Sugiyono 2012:92) statistik komparatif adalah “penelitian yang

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang

berbeda, atau pada waktu yang berbeda”

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
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Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2006:147). Uji normalitas menurut

Gujarati (2000) adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah residual

terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Jarque-

Bera (JB). Pengujian ini diawali dengan menghitung skewness (kemiringan) dan

kurtosis (keruncingan) yang mengukur residual OLS dan menggunakan pengujian

statistik:

JB = n

Dimana n = ukuran sampel, S = koefisien skewness, dan K = koefisien kurtosis.

Di bawah hipotesis nol, residual memiliki distribusi normal, JB statistik mengikuti

distribusi Chi-square dengan df 2 secara asimtotik.

Hipotesis yang digunakan:

: residual terdistribusi dengan normal

: residual terdistribusi  tidak normal

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

JB statistik > , p-value> 5%, ditolak, diterima.

JB statistik < , p-value< 5%, diterima, ditolak.

2. Uji Beda Dua Rata-Rata

Teori uji rata-rata T-Test adalah sebuah teori dalam statistik yang digunakan

untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding)

berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Untuk
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melakukan uji beda rata-rata dengan T-Test, data yang digunakan adalah data

yang bertipe kuantitatif

Paired t-test digunakan apabila data yang di kumpulkan dari dua sampel yang

saling berhubungan, artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua data. Uji-t

berpasangan (paired T-Test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana

data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering

ditemui pada kasus yang berpasangan adalah individu (obyek penelitian) dikenai 2

buah perlakuan yang berbeda (Hutabarat, 2009).

Berdasarkan definisi tersebut penelitian ini menggunakan metode paired T-test untuk

mengetahui apakah terdapat dampak eksternalitas yang berbeda antara toko sembako

yang dekat minimarket dan jauh dengan minimarket. Setelah dilakukan analisis maka

akan terlihat apakah terdapat perbedaan data antara minimarket A dan minimarket B.

Berikut merupakan rumus untuk menghitung paired sample t-test atau uji t dua

sampel berpasangan:

Keterangan :

t = Nilai t hitung

D = Selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2

n = Jumlah Sample

a. Perumusan Hipotesis

1. Peraentase Keuntungan

Ho = πa ≥ πb = persentase keuntungan toko sembako yang memilki jarak

dekat dari minimarket lebih besar dibandingkan dengan persentase

keuntungan toko sembako yang memiliki jarak jauh dengan minimarket.
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Ha = πa < πb = persentase keuntungan toko sembako yang memilki jarak

dekat dari minimarket lebih kecil dibandingkan dengan persentase

keuntungan toko sembako yang memilki jarak jauh dari minimarket.

2. Omset Penjualan

Ho = Oa ≥ Ob = omset penjualan wilayah toko sembako yang memilki jarak

dekat dari minimarket lebih besar dibandingkan dengan omset penjualan toko

sembako yang memilki jarak jauh dari minimarket.

Ha = Oa < Ob = omset penjualan toko sembako yang memilki jarak dekat

dari minimarket lebih kecil dibandingkan dengan omset penjualan toko

sembako yang memilki jarak jauh dari minimarket.

3. Pertumbuhan Nilai Penjualan

Ho = POa ≥ POb = persentase pertumbuhan nilai penjualan toko sembako

yang memilki jarak dekat dari minimarket lebih besar dibandingkan dengan

pertumbuhan nilai penjualan toko sembako yang memilki jarak jauh dari

minimarket.

Ha = POa < POb = persentase pertumbuhan nilai penjualan toko sembako

yang memilki jarak dekat dari minimarket lebih kecil dibandingkan dengan

persentase pertumbuhan nilai penjualan toko sembako yang memilki jarak

dekat dari minimarket.

4. Tingkat Perkembangan Keuntungan

Ho = Pπa ≥ Pπb = persentase tingkat perkembangan keuntungan toko

sembako yang memilki jarak dekat dari minimarket lebih besar dibandingkan
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dengan persentase tingkat perkembangan keuntungan toko sembako yang

memilki jarak jauh dari minimarket.

Ha = Pπa < Pπb = persentase tingkat perkembangan keuntungan toko

sembako yang memilki jarak dekat dari minimarket lebih kecil dibandingkan

dengan persentase tingkat perkembangan keuntungan toko sembako yang

memilki jarak jauh dari minimarket.

5. Capaian Target Penjualan

Ho = COa ≥ COb = persentase capaian target penjualan toko sembako yang

memilki jarak dekat dari minimarket lebih besar dibandingkan dengan

persentase capaian target penjualan toko sembako yang memilki jarak jauh

dari minimarket.

Ha = Pπa < Pπb = persentase capaian target penjualan toko sembako yang

memilki jarak dekat dari minimarket lebih kecil dibandingkan dengan

persentase capaian target penjualan toko sembako yang memilki jarak jauh

dari minimarket.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perhitungan uji beda t-test untuk melihat

apakah ada perbedaan Eksternalitas keberadaan pasar modern (minimarket)

terhadap kinerja pedagang sembako di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten

Lampung Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan antara toko sembako yang

memiliki jarak dekat dengan toko sembako yang memiliki jarak jauh dari

minimarket.

2. Terdapat perbedaan omset penjualan yang signifikan antara toko sembako

yang memiliki jarak dekat dengan toko sembako yang memiliki jarak jauh

dari minimarket.

3. Terdapat perbedaan pertumbuhan nilai penjualan yang signifikan antara toko

sembako yang memiliki jarak dekat dengan toko sembako yang memiliki

jarak jauh dari minimarket.

4. Terdapat perbedaan perkembangan keuntungan yang signifikan antara toko

sembako yang memiliki jarak dekat dengan toko sembako yang memiliki

jarak jauh dari minimarket.
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5. Terdapat perbedaan capaian target penjualan yang signifikan antara toko

sembako yang memiliki jarak dekat dengan toko sembako yang memiliki

jarak jauh dari minimarket.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah pendapatan dan omset yang di peroleh pedagang

sembako di pasar tradisional Kecamatan Seputih Surabaya adalah semata-

mata semakin berkurangnya jumlah pelanggan yang berbelanja di toko

tersebut. Perlu dilakukan hal yang dapat menarik konsumen untuk berbelanja

ke toko sembako yang berada di pasar tradisional seperti melakukan

disfersifikasi atau menambah keberagaman produk agar tidak kalah menarik

dengan pasar modern (minimarket) sehingga dapat menarik minat konsumen

untuk berbelanja ke pedagang sembako yang berada di pasar tradisional

Kecamatan Seputih Surabaya.

2. Untuk mengatasi jumlah omset yang semakin berkurang pedagang dapat

menerapkan strategi baru seperti menurunkan harga jual barang yang ada

dengan batas minimum tatapi dengan resiko mendapatkan pendapatan

yang rendah  dengan jumlah omset yang besar dikarenakan banyak

konsumen yang berbelanja. Sehingga hal tersebut akan menarik konsumen

untuk berpindah belanja dari pasar modern ke pasar tradisonal.

3. Pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan daerah tentang pasar

modern agar pendirian pasar modern tidak merugikan pihak-pihak lain,

seperti usaha mikro, usaha ritel, dan pedagang pasar tradisional.
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Pemerintah seharusnya dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan

yang sudah ada mengenai pendirian pasar modern seperti jarak yang

seharusnya di gunakan anatar pasar modern dengan pasar tradisional.
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