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ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI TERHADAP PENDAPATAN
PEDAGANG BERMODAL KECIL

(Studi Kasus Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh

DORMATIO

Pelaksanaan revitalisasi Pasar Mulya Asri yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pihak PT Artha Jaya 78
menimbulkan pro dan kontra dengan pedagang di Pasar Mulya Asri disebabkan
harga yang ditawarkan untuk pembelian ruko/los/hamparan terbilang tinggi selain
itu, pedagang merasa kesulitan untuk mencari pelanggan karena tempat dasaran
sebelum dan sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri mengalami perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendapatan pedagang bermodal
kecil sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri khususnya pedagang di Pasar Mulya
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 3 informan
dan  menyebarkan kuesioner pada 99 respoden yaitu pedagang yang memiliki
modal kecil di Pasar Mulya Asri.

Hasil penelitian menunjukan jika 67,7% masuk kedalam kategori sama saja
karena pendapatan pedagang sebelum revitalisasi dan sesudah revitalisasi Pasar
Mulya Asri belum tercapai karena masih banyak pedagang hamparan yang
berjualan diluar dasaran Pasar Mulya Asri sehingga pembeli memilih untuk
membeli di luar dasaran Pasar Mulya Asri karena tempat yang strategis dengan
parkir. Namun, 24,2% menyatakan bahwa pendapatan pedagang masuk kedalam
kategori meningkat karena kondisi Pasar Mulya Asri yang bersih dan nyaman
serta pedagang diuntungkan karena posisi berdagang dekat dengan lorong Pasar
Mulya Asri sehingga pembeli dengan mudah untuk mendapatkan kebutuhan
pokok, serta 8,1% menyatakan menurun, hal ini karena sesudah revitalisasi Pasar
Mulya Asri meningkatnya biaya retribusi Pasar Mulya Asri sehingga biaya yang
dikeluarkan lebih besar dari pada keuntungan yang didapat.

Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Revitalisasi Pasar, Pendapatan Pedagang,
Bermodal Kecil



ABSTRACT

IMPACT OF REVITALIZATION POLICY ON REVENUE OF SMALL-
CAPITAL MERCHANTS

(Case Study of Mulya Asri Market of Tulang Bawang Barat Regency)

By

DORMATIO

The revitalization of Mulya Asri Market implemented by the Local Government
of Tulang Bawang Barat Regency with PT Artha Jaya 78 raises the pros and cons
with the traders in Mulya Asri Market because the price offered for the purchase
of shop / stall / stretching is high, besides, traders find it difficult to looking for

customers because the premises before and after revitalization Mulya Asri Market
changed.

This study aims to examine the impact of income on small capital traders after the
revitalization of Mulya Asri Market, especially traders in Pasar Mulya Kabupaten
Tulang Bawang Barat. This type of research uses quantitative descriptive. Data
collection was done through interviews with 3 informants and distributed
questionnaires to 99 respondents ie traders who have small capital in Mulya Asri
Market.

The results showed that 67.7% entered into the same category because the
merchant's income before revitalization and after market revitalization Mulya Asri
has not been achieved because there are still many traders stretching outside the
market Mulya Asri Market so that buyers choose to buy outside the market Mulya
Asri Market because strategic place with parking. However, 24.2% stated that the
merchant's income into the category increased due to Mulya Asri market
condition that was clean and comfortable and the merchant benefited because the
trading position was close to the hall of Mulya Asri Market so that the buyer was
easy to get the basic needs, and 8.1% stated decreased, this is because after market
revitalization Mulya Asri increased fees levy Mulya Asri Market so that the cost
incurred is greater than the profits earned.

Keywords: Policy Impact, Market Revitalization, Merchant Revenue, Small
Capital
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pandangan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya

penjual dan pembeli barang untuk menentukan kesepakatan harga dalam

pertukaran barang dan jasa. Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki

tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi

masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya para penjual dan pembeli

tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Disamping itu, pasar juga

secara tidak langsung mengatur kehidupan sosial dan ekonomi secara

otomatis. Oleh karena itu, suatu tindakan sosial ekonomi di pasar dapat

dicapai dengan hasil yang baik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi

juga kepada masyarakat keseluruhan.

Berdasarkan hal itu, tidak akan ada perdagangan tanpa pasar, dan pasar tidak

akan terbentuk jika tidak ada perdagangan. Setiap warga negara

membutuhkan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan

kemakmuran. Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara

wajib memenuhinya. Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pasar

yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses tawar

menawar barang maupun jasa.
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Pasar Mulya Asri sering disebut juga pasar tradisional yang menyediakan

berbagai macam bahan-bahan kebutuhan sandang, pangan dan papan seperti

pedagang sayur-sayuran, ikan, aksesoris, buah-buahan, baju, material dan

lain-lainnya. Pasar tersebut terletak di daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan memiliki lokasi strategis antara

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang. Selain

itu, Pasar Mulya Asri adalah jalan utama yang sering dilalui oleh warga baik

luar Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun lokal. Pasar Mulya Asri juga

menjadi pasar tertua yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembangunan sejatinya merupakan proses perubahan berencana yang

dilakukan menuju kondisi yang lebih baik dan direalisasikan dengan berbagai

aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang Barat menetapkan kebijakan pembangunan dan pembaharuan

kembali Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bentuk

fungsi pemerintah dalam hal pembangunan. Fungsi pembangunan ini

dimaksudkan untuk keadaan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera baik

secara fisik maupun mental. Kondisi pasar yang dianggap sudah tidak layak

pakai, becek dan lorong pasar yang kecil fasilitas toilet umum yang tidak

terurus, tidak tersedianya kotak sampah, tempat parkir yang kurang memadai

dan irigasi pasar yang tidak memadai serta fungsi pasar tidak optimal sebagai

akibat dari kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi, sehingga

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat kebijakan revitalisasi

Pasar Mulya Asri.
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Program revitalisasi pasar ini dilakukan karena melihat kondisi Pasar Mulya

Asri yang semakin padat oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya

peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan aktivitas disektor

perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung

pedagang (over capacity), serta kebijakan dari Kementerian Perdagangan

tentang merevitalisasi 5000 pasar tradisional salah satunya pasar Mulya Asri,

dan adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan untuk kepentingan

pribadi sehingga mengakibatkan retribusi pasar tidak masuk ke kas

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Sumber: www.journal Lampung DPRD mediasi pengembang-pedagang

Mulya Asri diakses pada 25 Mei 2017 pukul 14.30 )

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bekerjasama dengan pemerintah

pusat dalam program pembangunan pasar pada tahun 2015, berdasarkan data

Pasar Mulya Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 yaitu :

Tabel 1. Data Sarana dan Parasarana pasar dan Jumlah Pedagang Pasar
Mulya Asri Tahun 2015

No Tempat
Dasaran

Jumlah
Bagunan

Harga Sewa
Bangunan

Jumlah
Pedagang

1 2 3 4 5
1 Toko 175 Rp. 1.500.000 175
2 Los 51 Rp. 3.000.000 51
3 Hamparan 86 Rp. 1.000.000 86

TOTAL 312 312
Sumber:Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang

Bawang Barat, 2015.

Berdasarkan data tabel 1, sarana dan prasarana dan jumlah pedagang Pasar

Mulya Asri sesuai dengan tempat dasaran. Jumlah bangunan berupa toko ada

175 bangunan dengan harga sewa bangunan sebesar Rp. 7.000.000/tahun dan
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jumlah pedagang sebanyak 175 orang. Jumlah bangunan berupa los ada

sebanyak 51 bangunan dengan harga sebuah los dengan harga sewa bangunan

sebesar Rp. 3.000.000/tahun dan jumlah pedagang sebanyak 51 orang dan

untuk sebuah hamparan berupa 86 bangunan dengan harga sewa bangunan

sebesar Rp. 1.000.000 dan jumlah pedagang sebanyak 86 orang dengan total

jumlah pedagang di pasar Mulya Asri pada tahun 2015 sebelum revitalisasi

sebanyak 312 pedagang.

Pelaksanaan revitalisasi Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat

belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya pro dan kontra

antara pedagang dan pemerintah selain itu juga disebabkan keterlibatan oleh

pihak sawasta yaitu Perseroan Terbatas Artha Jaya 78 sebagai salah satu

pihak donatur dalam pelaksanaan revitalisasi pasar dengan nomor perjanjian

180/8.A/I.02/MoU/TBB/2014. Pihak swasta bekerjasama dengan pemerintah

daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk merevitalisasi pasar Mulya

Asri yang membutuhkan waktu 5 tahun dari tahap perencanaan hingga selesai

di revitalisasi. Namun, pihak pengembang yang berhak menjual kios-kios di

lokasi tertentu dari keseluruhan bangunan pasar baik yang terdapat diluar

maupun di dalam pasar. Sedangkan pihak pemerintah daerah sebagai

pengelola pasar.

(Sumber: http://lampung.tribunnews.com Senin, 9 November 2015 10:00

diakses pada 23 Mei pukul 21.15)

Revitalisasi yang sudah dilakukan di Pasar Mulya Asri yaitu dari segi

fisiknya seperti membuat pasar berada pada satu atap (konstruksi baja),
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meliputi toko/kios, los, hamparan dan menambah pelataran. Selain itu,

bangunan pasar dilengkapi bangunan kantor pengelola, toilet, area parkir, pos

keamanan, irigasi air, serta sumur. Lahan yang dipergunakan selain

menggunakan lahan yang lama, juga diperluas dengan dilakukan revitalisasi

yang menganti lokasi lapangan seluas 28,1 are, sehingga total lahan pasar

akan menjadi 45 are. Revitalisasi untuk nonfisik dengan melakukan

pemberadayaan kepada pedagang untuk menjaga keamanaan, kebersihan

serta ketertiban yang nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi para

pedagang untuk melaksanakan sistem perekonomian. Revitalisasi ini

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sistem jual beli

masyarakat. Data mengenai jumlah pedagang di Pasar Mulya Asri Kabupaten

Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Data Sarana dan Prasaran dan Jumlah Pedagang Pasar Mulya
Asri Tahun 2016

No Tempat Dasaran Jumlah
Bagunan

Hak Guna
Bangunan

Jumlah
Pedagang

1 2 3 3 4
1 Ruko 30 Rp. 300.000.000 25
2 Kios Tipe A 150 Rp.75.000.000 130
3 Kios Tipe B 150 Rp. 75.000.000 144
4 Kios Tipe C 108 Rp.70.000.000 100
5 Hamparan 294 Rp. 10.000.000 230

TOTAL 732 629
Sumber: Pra Riset (2017)

Bedasarkan data tabel 2, sarana dan prasarana dan jumlah pedagang Pasar

Mulya Asri sesuai dengan tempat dasaran. Jumlah bangunan berupa ruko ada

30 bangunan dengan hak guna bangunan sebuah bangunan sebesar Rp.

300.000.000 dan jumlah pedagang sebanyak 25 orang. Untuk jumlah

bangunan berupa kios tipe A ada sebanyak 150 bangunan dengan hak guna
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bangunan sebuah kios tipe A sebesar Rp. 75.000.000 dan jumlah pedagang

sebanyak 130 orang. Dan jumlah bangunan berupa kios tipe B ada sebanyak

150 bangunan dengan hak guna bangunan sebesar  Rp. 75.000.000 dengan

jumlah pedagang 144 orang. Sedangkan jumlah bangunan berupa kios tipe C

ada sebanyak 108 bangunan dengan hak guna bangunan sebesar Rp.

70.000.000 dan jumlah pedagang sebanyak 100 orang. Dan untuk sebuah

hamparan berupa 294 bangunan dengan hak sewa bangunan sebesar Rp.

10.000.000 dan jumlah pedagang sebanyak 230 orang dengan total jumlah

pedagang di pasar Mulya Asri pada tahun 2016 sesudah revitalisasi sebanyak

629 pedagang.

Berdasarkan peraturan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

bahwa hak guna bangunan di Pasar Mulya Asri bukanlah milik pedagang

dengan masa waktu bangunan 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimun 20

tahun dimana sewaktu-waktu akan adanya perubahan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat. Revitalisasi pasar

tradisional ini akan berjalan dengan baik, apabila ada dukungan dari semua

pihak terutama pengelola pasar dan pedagang selaku pemeran di dalam

aktivitas ekonomi pasar. Menurut Endri Aja (2015) yang merupakan

pedagang di Pasar Mulya Asri mengatakan bahwa harga yang ditawarkan

oleh pihak pengembang sangat memberatkan para pedagang dibandingkan

dengan kesepakatan sebelum revitalisasi. Permasalahannya, pedagang merasa

di rugikan oleh pihak pengembang disebabkan tidak sesuainya harga dengan

harga yang ditawarkan.
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Pihak pengembang mengeluarkan amanat agar pedagang segera melunasi

dalam tempo satu bulan jika hal tersebut tidak segera dilakukan maka uang

muka yang sudah dibayar akan segera hangus, serta toko/los dan ruko akan di

segel oleh pihak pengembang serta dasaran pasar serta hamparan tidak di

perbolehkan oleh pihak pengembang untuk menempati. Hal itulah, yang

membuat para pedagang resah akan amanat tersebut dengan pelunasan

toko/los, ruko maupun hamparan. Pedagang yang berada di Pasar Mulya Asri

bukanlah pedagang yang memilki uang banyak atau modal banyak. Tidak

hanya itu, juga mengakibatkan Pasar Mulya Asri diisi oleh pedagang luar

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Permasalahan inilah yang menjadi daya

tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Dampak Kebijakan

Revitalisasi Pasar Mulya Asri Terhadap Pendapatan Pedagang Bermodal

Kecil di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

akan peneliti lakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh

Rohmatun Nikmah tahun 2015 dalam jurnal Dampak Revitalisasi Pasar

Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan

Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Penelitian ini

menggunakan tipe penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan pendekatan

kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah pedagang dan pembeli di Pasar

Asembagus, Kabupaten Situbondo dengan sampel sebesar 94. Dampak

Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang

dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

diukur dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah teori pendapatan milik Boediono (1993: 84) meliputi enam aspek yang

dikaji dalam penelitian ini, yakni kesempatan kerja yang tersedia, kecakupan

dan keahlian, motivasi, keuletan bekerja, modal dan jam kerja pedagang.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan revitalisasi pasar

tradisional Asembagus terhadap pendapatan pedagang dan kepuasan pembeli

di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdampak positif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aditya Debby Ayoga tahun 2015 dalam

skripsi yang berjudul Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisonal

Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Masaran Cawas (Studi Kasus di

Pasar Masaran Cawas Kabupaten Klaten). Penelitian ini menggunakan

indikator untuk mengukur pedapatan pedagang di Pasar Masaran Cawas

dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

pendapatan milik Boediono (1993: 84) 5 kriteria yaitu modal, pengalaman

dagang, pendidikan, jumlah pedagang, dan biaya terhadap pendapatan

pedagang sebelum revitalisasi pasar dan sesudah revitalisasi Pasar Masaran

Cawas. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif menggunakan data

primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini yaitu pedagang di

Pasar Masaran Cawas dengan jumlah sampel 90 pedagang dengan

menngunakan metode random sampling. Kesimpulan penelitian tersebut

adalah 56% pedagang menyatakan bahwa pelaksanaan sesudah revitalisasi

berdampak positif terhadap pendapatan pedagang di Pasar Masaran Cawas

Kabupaten Klaten.
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Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Rizka Aprilia tahun 2016 dalam

skripsi yang berjudul Dampak revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap

Pendapatan Pedagang di Pasar Bulu Semarang tahun 2016. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif menggunakan

uji t sampel berpasangan (paired-sampel t test). Kesimpulan dalam penelitian

ini adalah rata-rata pendapatan pedagang sebelum revitalisasi Pasar Bulu

Semarang sebesar Rp 3.666.000 sedangkan sesudah revitalisasi sebesar Rp.

3.366.000. Jadi, revitalisasi Pasar Bulu Semarang berdampak negatif

terhadap pendapatan pedagang.

Guna memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut, peneliti

menggunakan teori menurut Dye dalam Winarno (2007:232-235) terdapat

lima dimensi dari suatu dampak kebijakan. Namun, peneliti hanya

menggunakan tiga dimensi untuk memilih indikator-indikator yang akan

menjadi acuan yang dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan

revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang bermodal kecil Pasar Mulya

Asri yaitu :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan

pada orang-orang terlibat.

2. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan yang

akan datang.

3. Dampak kebijakan biaya tidak langsung.
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Alat Analisis Hasil
1 Rohmatun

Hikmah Tahun
2015

Dampak Revitalisasi
Pasar Tradisional
Asembagus
Terhadap Pendapatan
pedagang dan
Kepuasan Pembeli di
Kecamatan
Asembagus
Kabupaten
Situbondo

Regresi Linear
Berganda

pelaksanaan
revitalisasi pasar
tradisional
Asembagus
terhadap
pendapatan
pedagang dan
kepuasan
pembeli di
Kecamatan
Asembagus
Kabupaten
Situbondo
berdampak
positif.

2 Debby Ayoga
tahun 2015

Analisis Dampak
Revitalisasi Pasar
Tradisonal Terhadap
Pendapatan
Pedagang di Pasar
Masaran Cawas
(Studi Kasus di Pasar
Masaran Cawas
Kabupaten Klaten)

metode random
sampling

56% pedagang
menyatakan
bahwa
pelaksanaan
sesudah
revitalisasi
berdampak
positif
terhadap
pendapatan
pedagang di
Pasar Masaran
Cawas
Kabupaten
Klaten

3 Rizka Aprilia
tahun 2016

Dampak revitalisasi
Pasar Tradisional
Terhadap Pendapatan
Pedagang di Pasar
Bulu Semarang

uji t sampel
berpasangan
(paired-sampel t
test).

rata-rata
pendapatan
pedagang
sebelum
revitalisasi Pasar
sebesar Rp
3.666.000 dan
sesudah
revitalisasi
sebesar Rp.
3.366.000. Jadi,
revitalisasi Pasar
Bulu Semarang
berdampak
negatif terhadap
pendapatan
pedagang

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Kebijakan

Revitalisasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil di Pasar

Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan

Pedagang Bermodal Kecil di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini, baik secara teoritis dan secara praktisi

yaitu;

1. Secara Teoritis yaitu turut mengembangkan teori-teori manajemen

pemerintahan, terutama manajemen pemerintahan dalam revitalisasi pasar

Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Secara praktis yaitu sebagai bahan usulan bagi Dinas Koperasi UMKM

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang bawang Barat dalam

mencari kiat-kiat untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan juga

diharapkan dapat membangun sikap positif bagi pedagang terhadap

revitalisasi pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pandangan Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno

(2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang

mengandung suatu kondisi-kondisi awal maupun akibat-akibat yang biasa

diramalkan. Parsons dalam Hill, M. and P. Hupe (2002: 5)  menyatakan

jika pengetahuan masyarakat sangat penting dalam proses kebijakan

publik. Kebijakan publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses pemerintahan, karena pada dasarnya

masyarakat paling mengerti permasalahan yang terjadi dalam ranah

publik.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Carl Friedrich (dalam

Winarno (2007:17) adalah:

“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang
terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan
suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”



13

David Easton (1969) mengatakan kebijakan sebagai penentuan

banyaknya nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang mana

keberadaannya mengikat. Berdasarkan pengertian tersebut, hanya

pemerintah yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat. Tindakan

yang dilakukan adalah bentuk dari apa yang dipilih oleh pemerintah

sebagai hasil pengalokasian nilai kepada masyarakat tersebut serta

dikelompokkan ke dalam proses manajemen yang merupakan tahapan

dari rangkaian kerja pejabat publik. Definisi tersebut juga termasuk

bentuk intervensi pemerintah, sebab hanya pemerintah saja yang bisa

melakukan tindakan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah

publik.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kebijakan tindakan yang dilakukan

oleh aktor tersebut sesuai permasalahan yang ada agar mencapai tujuan

tersebut. Menurut Petter Bridgman dan Glyn Davis dalam Wicaksono

(2006: 65) terdapat lima karakteristik untuk mempermudah memahami

kebijakan publik, yaitu:

a) Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang
dipahami;

b) Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya;
c) Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu;
d) Pada hakikatnya adalah politis;
e) Bersifat dinamis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai permasalahan yang ada

melibatkan instansi-instansi terkait. Selain itu adanya aturan-aturan yang

harus dipatuhi oleh masyarakat dan menimbulkan konsekuensi-
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konsekuensi dalam mengatasi problem-problem yang ada dengan

melibatkan instansi-instansi terkait.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Pandangan Charles Lindblom (1986, dalam Winarno 2007: 32)

mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan

proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel

yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Tujuan pembagian

seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Dunn (1998: 22) menyatakan Tahap-tahap kebijakan publik yang

dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda
Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-
masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam
agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke
agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu
masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena
alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut
kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan
masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options)
yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk
ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan
masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai
tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah

c. Tahap Adopsi Kebijakan
Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan
tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur
lembaga atau keputusan peradilan.
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d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatam elit,
jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu,
keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan
yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang
memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para
pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan
ditentang oleh para pelaksana.diimplementasikan, yakni dilaksanakan
oleh badan-badan

Berdasarkan tahap-tahap kebijakan revitalisasi, pemerintah daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat memakai tahap-tahap ini dimana tahap

penyusunan agenda ini untuk untuk menemukan masalah untuk

ditetapkan suatu kebijakan yang digunakan sebagai solusi untuk

menyelesaikan masalah. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional di

Kabupaten Tulang Bawang Barat menyeleksi pasar tradisional salah

satunya ialah pasar Mulya Asri yang perlu dilakukan pembangunan

kembali atau revitalisasi karena berbagai latar belakang diantaranya

keadaan fisik atau bangunan pasar yang sudah tidak layak untuk

digunakan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang serta dengan

adanya program oleh Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi

5000 pasar tradisional di Indonesia dan untuk membuat pasar lebih

tertata dan menjaga keindahan pasar.

Kemudian, dengan melalui tahap formulasi kebijakan yaitu proses

perumusan kebijakan mengenai pembangunan, relokasi pedagang dan

penempatan kembali para pedagang Pasar Mulya Asri mulai
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dikembangkan dan ditentukan siapa saja pihak-pihak yang turut memiliki

andil dalam perumusan tersebut.

Setelah itu, tahap adopsi kebijakan dimana adanya perumusan mencapai

pada kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi untuk

menyelesaikan kebijakan tersebut. Serta tahap implementasi kebijakan

yaitu untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan mengenai

Pasar Mulya Asri, analisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari

kebijakan tersebut juga sudah bisa dilihat dalam tahap ini.

3. Dampak Kebijakan Revitalisasi

Pandangan Dye (1981) menyatakan bahwa dampak kebijakan adalah

keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi

kehidupan nyata. Senada menurut Aderson (1984) bahwa dampak

kebijakan adalah semua bentuk manfaat maupun biaya kebijakan, baik

yang lansung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek

simbolis atau efek nyata. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa dampak

kebijakan adalah efek dari suatu kebijakan secara nyata baik secara

langsung maupun yang akan datang. Serta mempertimbangkan suatu

biaya yang dikeluarkan dari kebijakan tersebut.

Menurut Roger Brown (Abdul Wahab, 2004:106) menyatakan bahwa

seseorang yang tidak sepakat terhadap suatu dampak dipersepsikan akan:
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1. Memandang dampak tersebut sebagai sesuatu yang tidak sejalan
berdasarkan dengan tujuan undang-undang yang sebenararnya.

2. Memandang undang-undang sebagai sesuatu yang tidak absah
3. Mempertanyakan validitas data yang menyangkut dampak tersebut.

Pandangan Dye dalam Winarno (2007: 232-235) mengungkapkan pada

dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa

dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan

evaluasi. Terdapat lima (5) dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak
kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran
dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh
kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan
harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.

2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan
atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari
yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.

3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan
sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan
berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.

4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang
dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.

5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat
maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan tiga dimensi dari

lima dimensi yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak

kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran

dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh

kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan

harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
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2. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan

sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan

berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.

Berdasarkan penjelasan ini maka yang akan diteliti oleh peneliti

dimana dapat menimbulkan dampak pada menyangkut dengan biaya

tambahan untuk revitalisasi yang dilakukan oleh pedagang melalui

retribusi yang dikelurkan oleh pedagang setiap perharinya.

3. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat

maupun beberapa anggota masyarakat akibat adany kebijakan publik.

Dengan hal itu, maka peneliti juga memakai dimensi ini hanya untuk

mengukur seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pedagang

serta pemasukan pendapatan pedagang dengan mempertimbangkan

modal yang terlah dikeluarkan baik dengan adanya kebijakan

revitalisasi pasar maupun belum di revitalisasi pasar.

Alasan peneliti hanya menggunakan tiga dimensi dari lima dimensi

diatas, karena untuk mempermudahkan peneliti memilih indikator-

indikator dimana indikator-indikator tersebut yang merupakan acuan

yang dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan revitalisasi

Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Tinjauan tentang Revitalisasi Pasar

Pandangan Danisworo (2002:42) revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan

kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup,
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akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi sehingga adanya

pembaharuan dalam aspek fisik dan aspek ekonomi. Senada dengan

Rohmatun,(dkk: 2015: 11) menyatakan bahwa :

“Revitalisasi tersebut meliputi membenahi manajemen pasar dan
meningkatkan pengetahuan dasar bagi para pedagang”

Sedangkan Pengertian Revitalisasi berdasarkan Gouillart dan Kelly (1995:12)

menyatakan bahwa  revitalisasi adalah revitalisasi adalah upaya mendorong

pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya dan

mencakup perubahan yang dilaksanakan secara Quantum Leap, yaitu lompatan

besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap atau incremental,

melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal

bangunan. Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan

pasar modern. Fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya persaingan yang

tidak sehat diantara keduanya. Secara fisik, pasar tradisional dianggap lebih

kumuh dari pasar modern. Hal tersebut akan berdampak pada eksistensi pasar

tradisional jika tidak diperhatikan, karena jumlah pasar modern yang

diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Salah satu strategi dari adanya fenomena tersebut adalah dilaksanakannya

kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Namun demikian, revitalisasi pasar

tidak otomatis mendorong peningkatan pembeli. Bahkan dalam jangka pendek,

revitalisasi pasar membuat orang kehilangan pelanggan karena untuk

sementara pasar dilakukan penataan. Untuk itu dibutuhkan proses pemulihan

untuk menarik kembali pelanggan pasar yang lama. Pasar adalah suatu tempat

terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang.
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Pandangan Sukirno (2003:25) menyatakan bahwa secara umum pasar

dibedakan atas pasar tradisional dan pasar modern. Pasar pada hakekatnya

bertujuan untuk memberikan pelayanan keada masyarakat agar bisa

memenuhi berbagai keinginan yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup

sehari-hari. Kegiatan pasar berarti melibatkan masyarakat baik selaku

pembeli maupun penjual yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh

sebab itu pasar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu cara merevitalisasi yaitu menciptakan pasar tradisional dengan

berbagai fungsi dan kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi

bersama dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan

meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern,

meningkatkan jual beli masyarakat, serta memberikan kesejahteraan

masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan

proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital

sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan

sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola

dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti

perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada

program pembangunan.

Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan

finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian

perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara
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kreatif. Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu

indikator palingnyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Renovasik dan inovasi menjadi kunci untuk memunculkan kembali jati diri

pasar tradisional jika tidak mau menjadi sejarah dan terlupakan.

Masalah infrastruktur ditengarai masih menjadi permasalahan yang dinilai

serius di pasar tradisional ialah dimana bangunan pasar yang kondisinya

sudah lama, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang keberadaannya

kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara.

Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional, menjadi upaya dimana agar

pasar tradisional tidak terkesan kumuh, serta masyarakat lebih tertarik pada

pasar tradisional. Selain hal tersebut, dalam menjalankan kebijakan

revitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional harus tepat sasaran.

Revitalisasi pasar tradisional seharusnya dapat dilakukan dengan menata dan

membenahi pasar tradisional, dimana kelemahan-kelemahan pada pasar

tradisional yang menyebabkan penurunan daya saing pasar tradisional sendiri

harus segera dibenahi. Revitalisasi pasar tradisional membutuhkan kebijakan

yang berpihak, baik pemerintah maupun seluruh stakeholder yang terkait. Hal

utama dalam menjalankan proses revitalisasi pasar tradisional adalah

kebijakan pemerintah daerah yang harus didukung juga oleh DPRD setempat.

Dalam meningkatkan peran pasar tradisional pada proses berjalannya

ekonomi masyarakat bawah perlu adanya keseriusan tentang kebutuhan riil

masyarakat pada daerah tersebut
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C. Tinjauan tentang Pendapatan Pedagang

1. Pengertian Pendapatan Pedagang

Winardi dalam Kamus Ekonomi (1981) bahwa pendapatan atau

penghasilan itu sama artinya dengan hasil berupa uang atau material

lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia

bebas. Senada Irawan dan Suparmoko (1981) berpendapat bahwa

pendapatan seseorang adalah pendapatan yang telah diperoleh dari suatu

kegiatan jenis usaha yang menghasilkan suatu keuntungan. Senada

berdasarkan pandangan Endang dan Rintar (2008) menyatakan bahwa

pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan

dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pendapatan adalah hasil usaha

maupun kerja sesorang dengan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan

tersebut.

Ernia Sondakh (2016:206) menyatakan bahwa hubungan pedagang dengan

pendapatan adalah

“Salah satu yang melaksanakan kegiatan ekonomi, dan tugas pedagang
adalah melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang
bertujuan untuk memperoleh keuntungan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan pendapatan adalah

keuntungan yang diperoleh oleh sekelompok atau masyarakat dengan

aspek penjualan barang maupun jasa dimana biasanya dilakukan oleh

pedagang dipasar. Rosyidi (2006:109) unsur atau indikator dalam

pendapatan antara lain:
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1. Sewa (Rent), adalah balas jasa dalam faktor produksi sumber daya
alam.

2. Bunga (interest), adalah balas jasa untuk faktor produksi modal.
3. Upah dan gaji (Wages and Salaries), merupakan balas jasa faktor

produksi untuk  tenaga kerja.

Berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa sewa,bunga dan

upah maupun gaji juga mempengaruhi pendapatan pedagang dengan

mengitungkan seberapa besa pengeluaran serta pemasukan.

2. Jenis-jenis Pendapatan

Rahardja (1999: 267) Jenis pendapatan menurut cara perolehannya antara

lain:

1. Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh sebelum
dikurangi pengeluaran dan biaya lain.

2. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi
pengeluaran dan biaya lain.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan

kotor karena pedagang membayar biaya retribusi dan salar di Pasar Mulya

Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Faktor-Faktor Pendapatan

Menurut Swastha (2008: 201) menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi  pendapatan dari kegiatan penjualan yaitu :

a. Kondisi dan kemampuan pedagang
Transaksi jual beli yaitu mampu meyakinkan para pembeli untuk
membeli dagangannya dan sekaligus memperoleh pendapatan yang
diinginkan.

b. Kondisi pasar
Berkaitan dengan keadaan pasar tersebut, jenis pasar, kelompok
pembeli yang ada dalam pasar tersebut, lokasiberdagang, frekuensi
pembeli dan selera pembeli dalam pasar tersebut.
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c. Modal
Setiap usaha membutuhkan tambahan modal untuk membeli barang
dagangan atau membayar biaya operasional agar tujuan meningkatkan
keuntungan sehingga pendapatan dapat meningkat.

d. Kondisi organisasi usaha
Semakin besar suatu usaha akan memiliki frekuensi penjualan yang
semakin tinggi sehingga keuntungan akan semakin besar dibandingakan
dengan usaha yang lebih kecil.

e. Faktor lain
Faktor lain yang mempengaruhi usaha berkaitan dengan periklanan dan
kemasan produk. Pasar jenis dagangan juga dapat mempengaruhi
pendapatan

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa lima (5) faktor

diatas dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang dengan

memperhitungkan seberapa modal serta seberapa pengaruhnya

kemampuan pedagang untuk berinteraksi dengan pembeli serta

mempertimbangkan lokasi berjualan. Senada menurut pandangan Damsar

(2009:60) menyatakan bahwa untuk melihat tingkat pendapatan di

pengaruhi berbagai faktor-faktor antara lain :

1. Lokasi
Lokasi dimana tempat mereka berjualan yang sangat menentukan
tingkat pendapatan mereka disebabkan lokasi merupakan salah satu
faktor penting dalam sektor informal sebagai penentu hasil pendapatan
mereka.

2. Waktu lama mereka berjualan
Waktu lama berjualan disini diasumsikan lamanya mereka berjualan,
mereka menjajakan dagangannya dalam waktu yang cukup lama tentu
akan barang yang mereka jajakan akan menjadi lebih laku ketimbang
seseorang yang menjajakan dagangan mereka dalam kaum waktu yang
lebih sedikit.
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D. Tinjauan tentang Modal

1. Pengertian Modal

Suyadi Prawirosentono (2001: 118) bahwa modal merupakan kekayaan

dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang. Sedangkan

Gregory N. Mankiw (2011:501) menyatakan bahwa modal atau capital

adalah untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang

digunakan dalam proses produksi, artinya, modal ekonomi mencerminkan

akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan

pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru.

Listyawan Ardi Nugraha ( 2011:9 ) menyatakan bahwa :

“Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk
berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang,
dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu
yang menambah kekayaan”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa modal

merupakan stok peralatan baik itu barang maupun kebutuhan pokok yang

digunakan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan

keuntungan pada waktu yang akan datang. Biasanya lebih cenderung untuk

menambah kekayaan dengan cara melepas uang untuk mendapatkan

barang maupun kebutuhan pokok sesuai keinginan dan kebutuhan masing-

masing masyarakat untuk meningkatkan harta benda.

2. Modal Menurut Sumbernya

Pandangan Buchari Alma (2012: 249) menyatakan bahwa :
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a. Permodalan Sendiri/Kekayaan Bersih/Sumber Intern.
Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari
dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota
pada bentuk usaha koperasi, kekayaan sendiri ini mempunyai ciri,
yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.

b. Permodalan Asing/Kekayaan Asing/Sumber Ekstern
Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman
jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, yaitu
pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan
pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit
jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara
permanen, atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan
dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.

3. Modal Menurut Fungsi Bekerjanya

Pandangan Suyadi Prawirosentono (2002: 129) menyatakan bahwa :

a. Konsep Fungsional
Konsep ini menitikberatkan manfaat dari dana yang dimiliki dalam
menghasilan laba. Dana yang dimiliki perusahaan harus digunakan
untuk menghasilkan laba. Tetapi tidak semua dana yang digunakan
dapat menghasilkan laba pada periode bersangkutan, karena terdapat
sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa
mendatang. Misalnya bangunan, mesin, peralatan, alat-alat kantor,
dan aktiva tetap lainnyamenjadi bagian dari modal kerja tahun yang
berjalan adalah sebagai penyusutan aktiva tetap tersebut. Sedangkan
sebagian besar aktiva lancar merupakan unsur modal kerja, dan
sebagian aktiva lancar lagi bukan merupakan modal kerja. Misalnya
piutang dan penjualan barang dagangan secara kredit.

b. Konsep Kuantitatif
Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada jumlah modal
kerja yang diperlukan untuk membiayai operasi rutin dalam jangka
pendek. Konsep ini tidak menekankan pada kualitas dan komposisi
modal kerja.

c. Konsep Kualitatif
Konsep kualitatif ini menitik beratkan pada aspek kualitas modal
kerja. Pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar (current
assets) terhadap utang jangka pendek (current liability). Konsep ini
bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang
lebih besar daripada utang lancarnya (utang jangka pendek) yang
benar-benar dapat dipergunakan untuk membiayai operasional
perusahaan.

d. Modal Kerja
Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh
perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk
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membiayai operasionalnnya sehari-hari. Seperti membeli bahan baku,
perawatan, pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran
lainnya.

e. Modal Tetap
Modal ini digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-
ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama
modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti bangunan, mesin,
peralatan, kendaraan serta inventaris lainnya. Modal tetap merupakan
bagian terbesar komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya
dikeluarkan pertama kali saat perusahaan didirikan.

E. Kerangka Pikir

Widayat dan Amirullah (2002) dalam Masyhuri dan Zainuddin (2011: 119)

memberikan pengertian kerangka berfikir sebagai sebuah konsep tentang

bagaimana hubungan teori terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah. Kerangka berfikir juga memberikan penjelasan sementara

mengenai gejala yang menjadi masalah penelitian.

Program pembangunan melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah

Kabupaten, Kecamatan, Desa serta berbagai lembaga-lembaga non-

pemerintah sudah banyak dilakukan di Provinsi Lampung, terutama program-

program pembangunan tingkat kabupaten. Pada kenyataannya di lapangan

menunjukkan bahwa keberhasilan sebagian program tergantung pada

kebutuhan, peran serta motivasi yang tumbuh didalam masyarakat sendiri.

program-program pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu

program dalam membentuk kawasan transmigrasi, program revitalisasi pasar

tradisional, program pelebaran jalan dan program pembangunan sumur bor

dan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten

Tulang Bawang Barat.
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Kondisi pasar yang dianggap sudah tidak layak pakai, becek dan lorong pasar

yang kecil fasilitas toilet umum yang tidak terurus, tidak tersedianya kotak

sampah, tempat parkir yang kurang memadai dan irigasi pasar yang tidak

memadai serta fungsi pasar tidak optimal sebagai akibat dari kondisi bangunan

yang sudah tidak layak lagi, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Barat membuat kebijakan revitalisasi Pasar Mulya Asri yang berpedoman dari

kebijakan Kementerian Perdagangan tentang merevitalisasi 5000 pasar

tradisional salah satunya yaitu Pasar Mulya Asri.

Pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar belum sepenuhnya berjalan maksimal

karena menimbulkan pro dan kotra antara pedagang di Pasar Mulya Asri,

Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat serta pihak serta pihak swasta.

Pihak swasta tersebut yakni sebagai pihak pengembang atau donatur yaitu PT

Artha Jaya 78, dalam pelaksanannya revitalisasi yang bekerjasama dengan

pemerintah daerah untuk membangun Pasar Mulya Asri. Pada penelitian ini,

penliti ingin mendapatkan data sesuai judul yaitu dampak kebijakan

revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang bermodal kecil. Alasannya,

yaitu peneliti ingin mengetahui seberapa besar pendapatan pedagang

hamparan yang cenderung dengan usaha kecil.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman
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Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern. Tujuan revitalisasi menjadikan pasar lebih bersih, tertata,

meningkatkan jual beli masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakat

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Mulya Asri

bukanlah berasal dari dana APBN ataupun APBD tetapi berasal dari PT Artha

Jaya 78, dimana PT ini memiliki wewenang dan kekuasaan atas penjualan

toko/los, ruko maupun hamparan. Namun, permasalahannya kebijakan

revitalisasi yaitu harga yang ditawarkan oleh PT Artha Jaya 78 terbilang

tinggi tetapi para pedagang langsung melunasi toko/los, ruko maupun

hamparan sedangkan dari perjanjian sebelum adanya revitalisasi bahwa

pedagang dapat menganggsur pembelian toko/los, ruko maupun hamparan

sesuai uang muka yang dikeluarkan dan jenis bangunan yang akan dibeli oleh

pedagang. Dengan hal itu, maka secara langsung Pasar Mulya Asri di isi oleh

pedagang baru sedangkan pedagang lama hanya sedikit yang menempati

bangunan yang ada di pasar. Dengan harga yang ditawarkan terbilang tinggi

maka Pasar Mulya Asri sesudah revitalisasi masih banyak banyak yang

kosong sehingga menyebabkan pembeli berkurang.

Indikator-indikator teori dampak kebijakan terhadap pendapatan pedagang di

Pasar Mulya Asri yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan

pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam

kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus

dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan

dari awal pembuatan kebijakan publik.
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2. Dampak kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-

keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan

berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.

3. Dampak kebijakan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat

maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Peneliti menggunakan dimensi diatas, untuk melengkapi dan menjawab

permasalahan sesuai peneliti kaji serta untuk mempermudahkan peneliti

dalam memilih indikator-indikator tersebut yang merupakan acuan yang

dapat untuk mengukur dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan

pedagang di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan

demikian, peneliti menggunakan dimensi tersebut.

Berdasarkan dimensi diatas, untuk mengetahui seberapa besar pendapatan

pedagang maka harus mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran

sebelum maupun sesudah revitalisasi, memperhitungkan modal sebelum

maupun sesudah revitalisasi pasar yang sudah di keluarkan baik modal usaha

maupun modal dalam hal pembelian bangunan atau sewa menyewa bangunan

pasar, jam kerja sebelum maupun sesudah revitalisasi pasar yang di pakai

oleh pedagang karena dalam hal ini sangat mempengaruhi pendapatan

pedagang. Setelah itu, Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung

oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya

kebijakan publik.
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Untuk mengkaji dari penelitian ini agar mendapatkan hasil yang sesuai

dengan kebenarannya maka prioritas utama dalam masalah dampak

revitalisasi pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang barat adalah

bagaimana masyarakat menyikapi dan memanfaatkan peluang untuk dapat

meningkatkan ekonomi mereka. Dengan demikian, dapat diukur dengan

membandingkan antara sebelum revitalisasi pasar dengan sesudah revitalisasi

pasar, dapat dinilai tingkat pendapatan pedagang yang bermodal kecil di

daerah sekitar dasaran revitalisasi pasar.

Perubahan dapat berupa perubahan ke arah positif maupun ke arah negatif.

Artinya, perubahan ke arah positif dengan adanya peningkatan pendapatan

pedagang yang bermodal kecil dengan adanya revitalisasi pasar Mulya Asri.

Namun, ke arah negatif adanya perubahan pada penurunan pendapatan

pedagang yang bermodal kecil. Atau juga dapat dilihat dari kondisi umum

tidak adanya perubahan dari sebelum revitalisasi pasar dengan sesudah

revitalisasi pasar dapat dilihat dari pendapatan pedagang bermodal kecil.

Artinya, kondisi yang sama saja dengan sebelum revitalisasi pasar dan

sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana

dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang bermodal kecil di

Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat. Maka dari itu, peneliti

ini dibatasi pada perbandingan pendapatan pedagang bermodal kecil sebelum

revitalisasi pasar dengan sesudah revitalisasi pasar Mulya Asri Kabupaten

Tulang Bawang Barat.
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Agar lebih mudah memahami penelitian ini, berikut adalah gambar kerangka

pikir penelitian ini

Gambar 1.

Bagan Kerangka Pikir

Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap
Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil

(Studi Kasus di Pasar Mulya Asri Kabupaten
Tulang Bawang Barat)

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat

2. Perseroan Terbatas Artha Jaya 78

Indikator Teori Dampak Kebijakan Terhadap
Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah
publik dan dampak orang-orang terlibat

2. Dampak kebijakan pada keadaan sekarang
dan yang akan datang

3. Dampak kebijakan biaya tidak langsung

1. Menurun
2. Sama Saja
3. Meningkat
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III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu dimana

membandingkan pendapatan pedagang sebelum revitalisasi dengan sesudah

revitalisasi Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tujuan penulisan

bab ini adalah untuk menentukan bagaimana cara peniliti dalam menganalisis

serta memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan

menentukan-menentukan tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, definisi

konseptual, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,

teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Semua pembahasan tersebut

didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam

studi sosial politik.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang

didasarkan pada data kuantitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan

menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak

untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2012: 8) metode

penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain. Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta,

keadaan dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan

apa adanya. Selain itu harus searah dengan rumusan masalah karena tujuan

dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan

oleh rumusan masalah.

Sementara itu menurut Siregar (2013:86), penelitian kuantitatif merupakan

kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data,

melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.  Penggunaan angka

dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang

dikonversi ke dalam bentuk angka.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data

yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan

mengenai “dampak kebijakan revitalisasi pasar terhadap pendapatan
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pedagang bermodal kecil di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian

terhadap suatu fenomena atau  pristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek

yang teliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Tindakan

yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara

mempertimbangkan teori dan mempelajari lebih dalam mengenai fokus

penelitian serta rumusan masalah penelitian, serta mempertimbangkan dari

sisi georgrafis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya dan

tenaga. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pedagang di Pasar

Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peneliti memilih pedagang

hamparan yang berada di Pasar Mulya Asri karena salah satu objek dari

permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan kebijakan revitalisasi

Pasar Mulya Asri untuk mempermudah peneliti.

C. Sumber Data

Menurut Priadi (1998:96), data secara umum berarti informasi yang

menerangkan suatu fenomena atau karakteristik. Dalam penelitian, data

mempunyai arti yang lebih khas, yaitu kumpulan hasil pengamatan atau

pengukuran pada individu-individu (atau objek-objek pengamatan) mengenai

suatu variabel (Benyamin, 1998:96).
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Berikut beberapa sumber data dalam penelitian kuantitatif, yaitu :

1. Data Primer

Sarwono (2006: 16) mendefinisikan data primer sebagai data yang

diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi

(informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah

yang diteliti. Informan-informan pada penelitian ini dipilih dengan

mendasarkan pada subyek yang mengusai permasalahan, memiliki data

serta bersedia memberikan informasi data. Data primer diperoleh peneliti

sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik

kuesioner dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat

pada tabel 4.

Tabel 4. Sumber Data Primer Penelitian

No Teknik Pengambilan
Data Primer

Responden dan
informan

Waktu
Pelaksanaan

1 Kuesioner Pedagang Hamparan di
Pasar Mulya Asri
Kabupaten Tulang
Bawang Barat

15-20 September
2017

2 Wawancara Sekertaris Dinas
Koperasi UMKM
Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Tulang Bawang Barat

9 Oktober 2017

Kepala Desa Kelurahan
Mulya Asri Kabupaten
Tulang Bawang Barat

10 Oktober 2017

Koordinator Pelakasana
bagian Keamanan Pasar
Mulya Asri Kabupaten
Tulang Bawang Barat

11 Oktober 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017
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2. Data Sekunder

Sarwono (2006: 17) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang

digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari

wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali

data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Sumber Data Sekunder Penelitian

No Keterangan Data Sekunder Waktu Pengambilan
1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern

3 April 2017

2 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang
Bawang Barat tentang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan
Kebersihan dan Retribusi Pelayanan
Pasar.

10 April 2017

3 Daftar Pedagang Hamparan Sebelum
revitalisasi Pasar Mulya Asri dan
Sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10 April 2017

4 Daftar Kepala Desa Kelurahan Mulya
Asri Tahun 1973-2017

9 Oktober 2017

5 Daftar Ketua Pasar Mulya Asri Tahun
1973-2017

9 Oktober 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang.

penelitian memberikan definisi konseptual penelitian agar mempermudah
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penelitian ini dilakukan terkait masalah yang diteliti. Definisi konseptual

dalam penellitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak kebijakan revitalisasi

Dampak kebijakan revitalisasi dalam penelitian ini adalah kondisi

dinamis yang berhubungan terhadap pendapatan pedagang sebelum

revitalisasi pasar maupun sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tujuan ingin membandingkan

pendapatan meningkat, sama saja atau menurun. Peneliti akan

menggunakan 3 dimensi (ukuran) dampak kebijakan menurut Dye dalam

Winarno yaitu dampak kebijakan pada masalah-masalah publik maupun

dampak pada orang-orang yang terlibat, dampak pada keadaan-keadaan

sekarang maupun yang akan datang serta dampak pada biaya tidak

langsung.

2. Pendapatan pedagang bermodal kecil

Pendapatan pedagang disini adalah kondisi dinamis yang berhubungan

dengan kemampuan pedagang pada saat berjualan, kondisi pasar, lokasi,

modal, waktu dan organisasi usaha.

E. Definisi Operasional

M. Nazir (1998) menyatakan bahwa, “Definisi operasional adalah suatu

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau

menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”. Definisi operasional

digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Oleh
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sebab itu, dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka

akan mengetahui indikator-indikator variabel tersebut.

Judul penelitian ini terlihat variabel, yaitu dampak kebijakan revitalisasi pasar

terhadap pendapatan pedagang bermodal kecil di Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat maka peneliti memilih dampak kebijakan

pada masalah-masalah publik dan dampak pada orang-orang yang terlibat,

dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang serta dampak

biaya tidak langsung sebagai alat ukur dampak kebijakan revitalisasi terhadap

pendapatan pedagang bermodal kecil di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang

Bawang Barat. Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat dari

tabel 6.

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel

No Indikator Sub Indikator

1 Dampak kebijakan pada masalah-
masalah publik dan dampak pada
orang-orang yang terlibat

1. Jumlah pembeli
sebelum dan sesudah
revitalisasi pasar
Mulya Asri

2. Jam kerja pedagang
sesudah revitalisasi
pasar

3. Pengamen maupun
pengemis di Pasar
Mulya Asri

2 Dampak pada keadaan-keadaan
sekarang dan yang akan datang

1. Sosialisasi atau
pembelajaran
terhadap pedagang

2. Kebijakan peletakan
barang dagang

3. Pemasukan pedagang
di pasar Mulya Asri

4. Modal di Pasar
Mulya Asri
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(1) (2) (3)
5. Jumlah Pedagang

sebelum dan sesudah
revitalisasi di Pasar
Mulya Asri

3 Biaya Tidak langsung 1. Biaya tambahan
sebelum revitalisasi
dengan sesudah
revitalisasi Pasar
Mulya Asri

2. Biaya pungutan liar
3. Biaya retribusi

pelayanan pasar
4. Biaya retribusi

pelayanan
persampahan/kebersi
han

Sumber : data diolah oleh peneliti (2017)

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono ( 2005:55 ) menyatakan bahwa : “wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Menurut Bungin dalam Siregar

(2013:30) populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti

jumlah penduduk. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pedagang

hamparan yang berada di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang

Barat yang merupakan pedagang sayuran, buah, ikan, sembako, pakaian,

aksesoris, dan pedagang makanan. Berdasarkan data yang diperoleh pada

tanggal 30 Maret 2017 dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah pedagang hamparan
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di Pasar Mulya Asri sebelum revitalisasi dan sesudah revitalisasi adalah

sebanyak 316 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Sugiyono (2014:81). Berikut adalah cara pengambilan populasi dan sampel

dengan menggunakan rumus Slovin yang terdapat dalam buku Siregar

(2013:34) adalah sebagai berikut :

N
n =

Ne2+ 1

Keterangan:

n  = Banyaknya unit sample

N = Banyaknya Populasi

e = Taraf Nyata (0,10)

1   = Bilangan Konstanta

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang

berdasarkan jumlah pendagang hamparan di Pasar Mulya Asri Kabupaten

Tulang Bawang Barat sebanyak 316 pedagang.
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Berikut adalah perhitungan sampel :

N = 316

Populasi 316 pedagang di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

e = Ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel sebesar

10%

1 = Bilangan Konstanta

Maka dengan rumus tersebut banyaknya sampel dengan menggunakan

rumus Slovin dalam Siregar (2013: 34).adalah :

316

n =

316. (0,10)2 + 1

316

n =

316. (0,01) + 1

316

n =

316. 1.01

312,8

n =

316

n = 98,8 jika dibulatkan menjadi 99 pedagang hamparan.
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Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa

banyaknya responden yang akan diteliti pada pengambilan sampel

sebanyak 99 orang untuk mengetahui pedapatan pedagang bermodal kecil yaitu

pedagang hamparan di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan penentuan sampel perkelompok.

Dari 99 sampel yang telah peneliti dapat, maka digunakan Rumus Yaname,

Siregar (2013 : 34) adalah menentukan sampel perkelompok dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Ni
n = x  n

N

Keterangan :

Ni =  Jumlah populasi dari masing-masing kelompok

N =  Jumlah keseluruhan populasi

n =  Jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus pengambilan sampel diatas, maka sampel perkelompok

yaitu :

a. Pedagang Ikan/Daging

27
ni = x 99 maka ni = 8,56 dibulatkan menjadi 9

316
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b. Pedagang sayuran/tahu & tempe

115
ni = x 99 maka ni = 36,02 dibulatkan menjadi 36

316

c. Pedagang Makanan

20
ni = x 99 maka ni = 6,26 dibulatkan menjadi 6

316

d. Pedagang sembako

132
ni =              x 99 maka ni = 41,35 dibulatkan menjadi 41

316

e. Pedagang buah

17
ni =              x 99 maka ni = 5,32 dibulatkan menjadi 5

316

f. Pedagang pakaian

5
ni = x 99 maka ni = 1,56 dibulatka menjadi 2

316

Berdasarkan rumus di atas, jumlah sampel dalam penelitian terdapat 99

sampel di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Setelah mendapatkan hasil perhitungan sampel, kemudian peneliti

menggunakan teknik sampling secara acak. Teknik sampling secara acak

digunakan untuk mengambil sampel dari jumlah pedagang hamparan

sebelum revitalisasi pasar dan sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri yang

telah ditentukan. Setelah mendapatkan hasil perhitungan sampel,
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kemudian peneliti menggunakan teknik samping secara acak untuk

mengambil sampel yang sudah ditentukan berdasarkan perhitungan teknik

pengambilan sampel yang telah dijabarkan oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Angket/Kuesioner

Pengertian metode angket atau kuesioner menurut Arikunto (2002: 200),

angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi

atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 142),

angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket berupa daftar pertanyaan

atau angket tertulis. Sampel yang sesuai dengan karakteristik diberi

kuesioner mengenai masalah penelitian. Waktu pelaksanaan penyebaran

kuesioner dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada pedagang

hamparan di Pasar Mulya Asri pada tanggal pada 15 - 20 September 2017.

2. Dokumentasi

Suwandi dan Basrowi (2008: 158) menyatakan jika dokumentasi

merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan



46

memperoleh data yang benar-benar valid. Dokumentasi dilakukan dengan

cara menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai

relevansi dengan tema penelitian.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah Peraturan

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Bupati

Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

dan Retribusi Pelayanan Pasar, Daftar Kepala Desa Kelurahan Mulya Asri

Tahun 1973-2017, daftar ketua Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang

Bawang Barat Tahun 1973-2017 serta dokumen lain yang relevan.

3. Wawancara

Menurut Mack,dkk (2005: 29) wawancara bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang perspektif peserta pada topik penelitian.

Selama wawancara posisi informan yang diwawancarai adalah sebagai

guru dan peneliti selaku pewawancara dianggap sebagai murid. Kerlinger

(1973: 480) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk tiga tujuan

utama. Tujuan yang pertama yaitu  menjadikan wawancara sebagai

perangkat eksplorasi untuk membantu mengidentifikasi variabel dan

hubungan, membuat sebuah hipotesis, dan membantu menuju fase lain

dari penelitian ini.

Kedua, wawancara menjadi instrumen utama penelitian karena pertanyaan

yang dirancang untuk mengukur variabel penelitian akan disampaikan
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pada saat proses wawancara. Ketiga, dengan wawancara peneliti dapat

menindak lanjuti hasil , memvalidasi, dan lebih mengerti alasan atas

jawaban dari narasumber. Waktu pelaksanaan wawancara dapat dilihat

pada tabel 7.

Tabel 7. Pelaksanaan Penelitian melalui Wawancara

Nama Informan Jabatan Waktu Wawancara
Purkon Nur. SE.
MM.

Sekertaris Dinas
Koperasi UMKM
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

9 Oktober 2017

Prambumi Restuaji.
SE

Kepala Desa
Kelurahan Mulya Asri
Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

10 Oktober 2017

Maidian Koordinator Pelaksana
bagian Keamanan
Pasar Mulya Asri
Kabupaten Tulang
Bawang Barat

11 Oktober 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

H. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini melputi kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Editing

Tahap ini merupakan proses dimana peneliti meneliti kembali data yang

telah diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi, kuesioner

guna menghindari kekeliruan ataupun kesalahan dalam penelitian. Pada

tahap editing ini peneliti menyajikan hasil wawancara, dokumentasi, yang

berkaitan dengan kebijakan revitalisasi Pasar Mulya Asri Kabupaten



48

Tulang Bawang Barat dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa

yang mudah dimengerti sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Peneliti

juga melakukan editing pada kuesioner dengan menghitung hasil/jawaban

dari responden di Pasar Mulya Asri kemudian jawaban tersebut

dikelompokkan menjadi satu kemudian dihitung berdasarkan persentase

dari tiap jawaban.

b. Coding (pengkodean)

Tahap ini dimana adanya kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap

data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat

dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau

identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program

Microsoft exel dalam menghitung data.

c. Tabulasi

Proses ini dimana adanya penempatan data ke dalam bentuk tabel yang

telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang

dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses

analisis data contohnya tabulasi karakteristik responden yang meliputi

usia, jenis kelamin dan pekerjaan.

d. Interpretasi

Proses ini dilakukan guna memperoleh arti dan makna yang sebenarnya

yang lebih mendalam dan meluas terhadap hasil penelitian. Pembahasan
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= × 100%

hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara

teoritis yang relevan dengan informasi yang diperoleh peneliti meninjau

hasil/jawaban dari kuesioner yang telah diedit dan melihat relevansi

kuesioner dengan komponen sikap yang digunakan dalam penelitian

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dipergunakan

dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan menggunakan analisis rata-

rata dan juga dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan

dengan memasukkan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk

menghitung frekuensi dan membuat persentase sebagai uraian mengenai hasil

akhir penelitian.

Selanjutnya untuk mengetahui persentase dari jawaban responden

menggunakan rumus persentase berikut :

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N : Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi/kategori
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= −

Setelah menghitung dan mendapatkan persentase dari data yang ada, maka

hasil dari data tersebut akan diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban

penelitian mengenai Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap

Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil (Studi kasus Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui tabel tunggal yang dipergunakan

untuk menggambarkan jawaban respon Pedagang Hamparan di Pasar Mulya

Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pendapatan dalam kebijakan

revitalisasi Pasar Mulya Asri. Sedangkan skala pengukurannya, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan Skala Likert. Skala Likert ini mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dan untuk keperluan analisis

kuantitatif, maka jawaban ini diberi skor, yaitu :

1. Untuk alternatif jawaban (MK) =Meningkat : diberi skor 3

2. Untuk alternatif jawaban (SS) =Sama Saja : diberi skor 2

3. Untuk alternatif jawaban (MN) =Menurun : diberi skor 1

Kemudian setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan

skor jawaban, maka langkah selanjutnya dalah menganalisis data

menggunakan perhitungan rumus interval. Analisis data yang dilakukan

adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif kemudian dijelaskan secara

kualitatif. Adapun perhitungan menggunakan rumus interval menggunakan

rumus sebagai berikut :
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Keterangan :

I : Interval nilai skor

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori jawaban



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu Daerah Otonom Baru

(DOB) di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk

melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008

tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.

Sebelurnnya, pada tanggal 29 Oktober 2008 Panitia Khusus DPR RI telah

menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Undang-Undang

(UU).

Pada saat dibentuk, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8

Kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang

Bawang Udik, Kecamatan Turnijajar, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan

Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Pagar Dewa, dan

Kecamatan Way Kenanga.

Awalnya, secara administratif wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat

merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Proses berdirinya

Kabupaten Tulang Bawang Barat dilatarbelakangi oleh aspirasi yang

berkembang di masyarakat yang tinggal di bagian Barat Kabupaten Tulang
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Bawang, yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan

demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonorni, percepatan

pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta

peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Keinginan yang berkembang di masyarakat tersebut lalu terkristal dan

diperjuangkan melalui jalur formal, yaitu dengan menyampaikan kepada

unsur eksekutif dan legislatif, berikut dengan berbagai persyaratan yang

diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor

129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Salah satu rangkaian penting dari

proses pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah telah

dilaksanakannya Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh Lembaga

Penelitian Universitas Lampung pada tahun 2005.

Berbagai langkah yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan

Kabupaten Tulang Bawang Barat akhimya berbuah hasil dengan disahkannya

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta

diresmikannya Kabupaten Tulang Bawang oleh Menteri Dalam Negeri atas

nama Presiden RI, pada tanggal 3 April 2009. Bersamaan dengan acara

peresmian yang berlangsung di Gedung Depdagri Jakarta tersebut, dilantik

pula Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat yang pertarna, yaitu Syaifullah

Sesunan. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat yang kedua adalah Bachtiar
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Basri. Sedangkan yang ketiga adalah Hanan A Rozak. Tanggal 3 April 2009

kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di: 104°55’ –

105°10 BT dan 3°35’-4°15’ LS. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Barat adalah 1.201 km2. Kabupaten Tulang Bawang Barat berjarak kurang

lebih 135 km dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Batas-

batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Provinsi Sumatra Selatan. serta Kecamatan Way serdang dan Kecamatan

Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan

Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai

Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan

Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara; dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan

Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas kurang lebih 1.201 kilo meter

persegi, dengan jumlah penduduk lebih kurang 266.193 jiwa. Kabupaten

Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 39 meter

di atas permukaan laut Kabupaten Tulang Bawang Barat dialiri beberapa
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sungai, diantaranya Sungai Way Kanan, Sungai Way Kiri, Sungai Way

Pedada, Sungai Way Papan, dan Sungai Way Bawang. Tenis tanah yang

terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah alluvial, regosol.

pedzolik coklat, latosol, dan pedzolik merah kuning.

C. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sentra-sentra perekonomian yang sudah cukup berkembang di Kabupaten

Tulang Bawang Barat diantaranya adalah di Kecamatan Tulang Bawang

Tengah (Pasar Panaragan Jaya, Pasar Pulung Kencana, dan Pasar Mulya Asri)

dan Kecamatan Tumijajar (Pasar Dayamurni). Kabupaten Tulang Bawang

Barat memiliki 31 pasar yang tersebar di 8 kecamatan. Dari jumlah tersebut,

pasar yang sudah cukup berkembang adalah Pasar Panaragan Jaya, Pulung

Kencana, dan Mulya Asri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kemudian

Pasar Dayamurni di Kecamatan Tumijajar, Pasar Kibang Budi Jaya di

Kecamatan Laibu Kibang, Pasar Toto Mulyo dan Pasar Toto Katon di

Kecamatan Gunung Terang, dan Pasar Suka Jaya di Kecamatan Gunung

Agung.

Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar terdapat 3 buah bank umum,

yaitu Bank Lampung (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank

Danamon. Sedangkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah terdapat 2 buah

kantor unit cabang BRI yaitu di Kampung Pulung Kencana dan di Kelurahan

Mulya Asri. Industri yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat

diantaranya adalah Industri pengeolahan tepioka, getah karet dan lain-lain.
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D. Gambaran Umum Pasar Mulya Asri

1. Sejarah Singkat Pasar Mulya Asri

Pasar mulya Asri merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah

dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tulang

Bawang Barat maupun masyarakat luar Kabupaten Tulang Bawang Barat

yang berada pada Kelurahan Mulya Asri. Pasar ini pada tahun 1973-2012

merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mulya Asri. Namun,

dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Tulang Bawang Barat Pasar Mulya Asri menjadi pasar yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2012-

2017. Berikut tabel 8 Kepala Desa Kelurahan Mulya Asri Tahun 1973-

2017.

Tabel 8. Jumlah Kepala Desa Kelurahan Mulya Asri Tahun 1973-
2017 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No Nama Tahun
1 2 3
1 J. Ardi Karjono 1973-1976
2 Jaimin 1976-1977
3 Mardi Mulyono 1977-1977
3 Koco Sudarmo 1977-1978
4 Subardiman 1978-1980
5 Jumali 1980-1982
6 Subardiman 1982-1992
7 Jumali 1992-1993
8 Sudirman 1993-1996
9 Drs. Marsidi Hasan 1996-1997
10 Nur Muhammad,. S.Sos 1997-1998
11 Darno 1998-2005
12 Suhardi, S.Pd. 2005-2007
13 Syahidin 2007-2009
14 Sudarman, S.Pd 2009-2011
15 Yosef Sukowantoro, S.E. 2011-2014
16 Prambumi Restuaji, S.E. 2014-2017

Sumber: Riset (2017)
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Lokasi Pasar Mulya Asri ini merupakan lokasi yang strategis. Pada tahun

1973-an mulai Kelurahan Mulya Asri memiliki pasar tradisional dengan

ukuran 100 x 100 Meter. Pembeli luar Kelurahan Mulya Asri mulai

berdatangan untuk berinteraksi dalam proses tawar menawar barang sesuai

kebutuhan yang ada. Kebutuhan ini lah yang mengharuskan masyarakat

untuk menjual maupun membeli barang di Pasar Mulya Asri.

Pasar Mulya Asri mengalami peningkatan perekonomian dengan adanya

pasar tradisional yang dapat membantu masyarakat dengan memberikan

peluang untuk sistem jual beli. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut data

Ketua Pasar Mulya Asri dari tahun 1973-2017 dapat dilihat pada tabel 9

antara lain:

Tabel 9. Jumlah Ketua Pasar Mulya Asri Tahun 1973-2017 di
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No Nama Suku
1 2 3
1 Subakir Jawa
2 Tek Jawa
3 Yantojo Jawa
3 Merry Lampung
4 Megy Lampung
5 Anto Jawa
6 Ihksan Lampung

Sumber: Riset (2017)

Awal tahun 2014 adanya kebijakan untuk merevitalisasi Pasar Mulya Asri

menjadi pasar Modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat bekerjasama dengan pihak PT Artha Jaya 78 sebagai pihak donatur

untuk pembangunan Pasar Mulya Asri dengan Nomor Perjanjian

180/8.A/I.02/MoU/TBB/2014. Namun, Pasar Mulya Asri mulai teralisasi
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pada tahun 2015 dengan ukuran luas Pasar Mulya Asri 200 x 100 Meter

dengan ditambah luas tanah lapangan.

2. Letak Pasar Mulya Asri

Letak Pasar Mulya Asri ini berada di perbatasan antara Kabupaten Tulang

Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pasar Mulya Asri

merupakan tempat yang strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh

masyarakat dari luar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu,

Pasar Mulya Asri dilewati oleh seluruh warga yang ingin memasuki

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun batas-batas dari Unit Pasar

Mulya Asri adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sindang Gayur
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Siliwangi
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mekar Asri
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka

3. Komposisi Pedagang

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang di Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi dalam enam kelompok.

Pedagang tersebut antara lain terdiri dari : pedagang pakaian, pedagang

emas, pedagang kosmetik, pedagang sepatu, pedagang makanan,

pedagang bahan pakaian dan pedagang lain-lain (pedagang kelontongan,

boneka, kerajinan dan lain-lain). Berdasarkan klasifikasi jenis usaha maka

pedagang Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan

klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 10. Jumlah Jenis Usaha Pedagang Hamparan Sebelum
Revitalisasi Pasar Mulya Asri

No Jenis Usaha Jumlah
Pedagang

1 2 3
1 Pedagang Ikan/Daging 8
2 Pedagang Sayuran/Tahu & tempe 27
3 Pedagang Makanan 10
4 Pedagang Sembako 32
5 Pedagang Buah 7
6 Pedagang Pakaian 2

TOTAL 86
Sumber : data diolah oleh peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel 10, maka jumlah jenis usaha pedagang sebelum

revitalisasi Pasar Mulya Asri sebanyak 86 pedagang. Sedangkan untuk

mengetahui jumlah jenis usaha pedagang sesudah revitalisasi Pasar Mulya

Asri dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Jenis Usaha Pedagang Hamparan Sesudah
Revitalisasi Pasar Mulya Asri

No Jenis Usaha Jumlah
Pedagang

1 2 3
1 Pedagang Ikan/Daging 19
2 Pedagang Sayuran/Tahu & tempe 88
3 Pedagang Makanan 10
4 Pedagang Sembako 100
5 Pedagang Buah 10
6 Pedagang Pakaian 3

TOTAL 230
Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel 11 bahwa jumlah jenis usaha pedagang hamparan

sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri sebanyak 230 pedagang.
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E. Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM  Perindustrian dan

Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keputusan tersebut ditandatangani

oleh Pejabat Bupati Tulang Bawang Barat Bactiar Basri dan Sekertaris

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dinas Koperasi UMKM

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan

unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah, perindustrian dan perdagangan. Peraturan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Pasal (26, 27 dan 28). Adapun

Kedusukan, Fungsi dan Tugas Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Susunan Bidang Bina Pasar

1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal (26).

2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan

perdagangan Pasal (27).
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3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikro kecil dan

menengah perindustrian dan perdagangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan

perdagangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi usaha mikro kecil

dan menengah perindustrian dan perdagangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya Pasal (28).

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

1) Kepala Dinas.

2) Sekretariat, membawahi :

a. Sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Sub bagian perencanaan;

c. Sub bagian keuangan.

3) Bidang Perindustrian, membawahi :

a. Seksi sarana dan usaha industri;

b. Seksi pembinaan dan pengawasan industri;

c. Seksi monitoring dan pengembangan industri.
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4) Bidang Perdagangan, membawahi :

a. Seksi pendaftaran perusahaan dan bimbingan usaha;

a. Seksi ekspor/impor dan standarisasi mutu;

b. Seksi perlindungan konsumen.

5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :

a. Seksi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;

b. Seksi pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah;

c. Seksi penyuluhan.

6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);

7) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahlian dan keterampilannya.

8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas;

9) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e,

masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

10) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;

11) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
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bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang

bersangkutan;

12) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

13) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai

ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

14) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dampak kebijakan revitalisasi

terhadap pendapatan pedagang bermodal kecil di Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan pada 99 pedagang hamparan (responden) yang tersebar di pasar

Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan perhitungan data secara

keseluruhan adalah sebanyak 24 responden yang menyatakan meningkat, 67

responden menyatakan sama saja yang merupakan pemilih tertinggi dan 8

responden menyatakan menurun dengan adanya revitalisasi Pasar Mulya Asri

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat ditarik kesimpulan dari 3 komponen

sebagai berikut:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak pada orang-

orang terlibat memperoleh hasil sebanyak 30 responden dengan presentase

30,3% memiliki skor antara 7-9 masuk ke dalam kategori meningkat,

responden berpendapat bahwa kebijakan revitalisasi Pasar Mulya Asri

sudah tercapai karena kondisi pasar yang nyaman dan aman sehingga

meningkatnya jumlah pembeli dalam bertransaksi jual beli di Pasar Mulya

Asri. Sedangkan 67 responden dengan presentase sebesar 67,7% memiliki
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skor antara 4-6 masuk ke dalam kategori sama saja, responden

berpendapat bahwa kebijakan revitalisasi Pasar Mulya Asri sepenuhnya

belum tercapai karena masih banyak pedagang yang berjualan di luar

dasaran Pasar Mulya Asri baik sebelum revitalisasi Pasar Mulya Asri

maupun sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri sehingga menyebabkan

pendapatan pedagang bermodal kecil sama saja. Kemudian, 2 responden

dengan presentase mencapai 2% memiliki skor 1-3 masuk ke dalam

kategori menurun, responden berpendapat kebijakan sesudah revitalisasi

Pasar Mulya Asri belum efektif bila dibandingkan sebelum revitalisasi

Pasar Mulya Asri disebabkan sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri

pedagang hamparan membayar hak guna bangunan dengan harga tinggi,

disamping itu juga keuntungan yang diperoleh lebih sedikit bila

dibandingkan sebelum revitalisasi Pasar Mulya Asri

2. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang

adalah sebanyak 19 responden dengan presentase 19,2% memiliki skor

antara 13 -15 masuk ke dalam kategori meningkat, responden berpendapa

bahwa beberapa pedagang diuntungkan dengan adanya revitalisasi Pasar

Mulya Asri oleh posisi berdagang berada di dekat lorong Pasar Mulya Asri

dibandingan dengan pedagang lainnya yang sejenis sehingga

menyebabkan peninkatan pendapatan pedagang bermodal kecil di Pasar

Mulya Asri. Sedangkan 7 responden dengan presentase 7,1% memiliki

skor 7–9 masuk ke dalam kategori menurun, reponden berpendapat bahwa

menurunnya pendapatan pedagang disebabkan posisi dagangan yang tidak
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strategis sehingga berkurangnya pembeli. Selain itu, berkurangnya

sosialisasi/pemberadayaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten

Tulang Bawang Barat sehingga bertujuan untuk menarik pembeli

Sedangkan 73 responden dengan presentase sebesar 73,7% memiliki skor

antara 10 -12 masuk ke dalam kategori sama saja, responden berpendapat

bahwa berkurangnya sosialisasi/pemberdayaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal menarik pembeli,

menjaga kebersihan dagangan dan lingkungan pedagang hamparan

sehingga menyebabkan pendapatan pedagang sama saja sebelum

revitalisasi Pasar Mulya Asri maupun sesudah revitalisasi Pasar Mulya

Asri.

3. Dampak kebijakan biaya tidak langsung adalah sebanyak 21 responden

dengan presentase 21,2% memiliki skor antara 11-12 masuk ke dalam

kategori sama saja, responden berpendapat bahwa biaya-biaya yang

dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh oleh

pedagang bermodal kecil disebabkan jumlah uang yang dikelurkan sama

nilainya dengan sebelum revitalisasi Pasar Mulya Asri. Sedangkan 58

responden dengan presentase sebesar 58,6% memiliki skor antara 9-10

masuk ke dalam kategori meningkat, responden berpendapat bahwa sudah

tercapai pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Mulya Asri berkaitan

dengan biaya punggutan liar, biaya tambahan, biaya retribusi pelayanan

pasar dan retribusi persampahan/kebersihan di Pasar Mulya Asri justru

menyebabkan keuntungan yang didapat oleh pedagang hamparan

berkurang karena biaya yang dikeluarkan bertambah bila dibandingkan
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sesudah revitalisasi Pasar Mulya Asri sebesar Rp.1.500 per-hari sedangkan

sebelum revitalisasi Pasar Mulya Asri sebesar Rp. 1.000 per-hari.

Kemudian, 20 responden dengan presentase mencapai 20,2% memiliki

skor 7-8 masuk ke dalam kategori menurun, responden menyatakan bahwa

biaya punggutan liar, biaya tambahan, biaya retribusi pelayanan pasar dan

retribusi persampahan/kebersihan di Pasar Mulya Asri justru

mengguntungkan pedagang bermodal kecil disebabkan keuntungan yang

diperoleh lebih banyak dari pada pengeluran.

4. Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Mulya Asri yaitu meningkatnya biaya

retribusi Pasar Mulya Asri dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan

sehingga pendapatan meningkat.

B. Saran

1. Agar Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang

Bermodal Kecil di Pasar Mulya Asri tercapai dari segi dampak kebijakan

pada masalah-masalah publik dan dampak pada orang-orang terlibat,

sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan

pedataan ulang oleh pedagang hamparan agar seluruh pedagang hamparan

di luar dasaran Pasar Mulya Asri agar mendapatkan posisi berdagang

selain itu juga, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

bekerjasama dengan pihak PT Artha Jaya 78 untuk meringkankan harga

hak guna bangunan bagi pedagang hamparan dimana sesuai dengan tujuan
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revitalisasi Pasar Mulya Asri yaitu memberikan kemakmuran dan

kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Agar Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang

Bermodal Kecil di Pasar Mulya Asri tercapai dari segi dampak kebijakan

pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang sebaiknya

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih sering mengadakan

sosialisasi/pemberdayaan bagi pedagang hamparan serta pengelola Pasar

Mulya Asri dengan cara yang baik dalam penataan dagangan dan cara

berinteraksi dengan pembeli sehingga dapat menarik pembeli.

3. Agar Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang

Bermodal Kecil di Pasar Mulya Asri tercapai dampak kebijakan biaya

tidak langsung seharusnya Pengelola Pasar Mulya Asri lebih mengawasi

punggutan-punggutan yang dilakukan oleh anggota pengelola Pasar Mulya

Asri dan memberikan sanksi tegas jika terdapat melakukan punggutan liar.
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