
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Perdagangan dan jasa menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator tingkat kemajuan di bidang ekonomi  

dapat dilihat dari frekuensi kegiatan dalam sektor perdagangan. Setiap harinya masyarakat 

melakukan aktivitas jual-beli, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Pasar 

merupakan salah satu sumber bagi perekonomian daerah yang merupakan suatu tempat 

dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Pasar 

berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan sistem perekonomian daerah. 

Namun seiring dengan  meningkat dan majunya  perekonomian secara global, keberadaan 

pasar mulai terpinggirkan karena adanya perkembangan ritel modern.  

Berdasarkan data dari Dinas koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan 

(DKUPP) Kabupaten Semarang jumlah ritel di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 

2016 terdapat 106 minimarket dan 5 supermarket. Jumlah ini meningkat dibandingkan 

dengan data tahun 2012 yang hanya terdapat 5 supermarket dan 47 minimarket. 

Sedangkan jumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang pada tahun 2016  adalah 33 

pasar tradisional dibandingkan dengan data tahun 2012 dan jumlah pasar tradisional tidak 

mengalami penambahan. 

Kecamatan  Ungaran Barat merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Semarang 

yang menjadi salah satu Kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten Semarang 

dengan jumlah penduduk penduduk 83.875 jiwa. Letaknya yang strategis sehingga menarik 

sebagai pengembangan ritel. Adanya perkembangan ritel modern tak dapat dipungkiri 

merubah pola belanja masyarakat. Karena masyarakat yang lebih memilih berbelanja di 

pasar modern karena tertarik dengan adanya fasilitas lengkap. 

Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak yan 

berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola 

secara profesional dan serba lengkap. Di sisi lain, pasar tradisional masih bekutat dengan 

permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional. Demikian pula 

fenomena yang terjadi di Pasar Bandarjo. Pasar Bandarjo merupakan pasar tradisional 

yang terdapat di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Letak pasar ini 

berdekatan dengan Kota Semarang. Menurut peraturan daerah tahun 2015 tentang 

penataan pusat perbelanjaan menjelaskan bahwa jarak antara pasar  modern dan pasar 
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tradisional harusnya berjarak 500 meter. Jarak antara pasar modern dan pasar tradisional 

yang sangat berdekatan tentu akan sangat berpengaruh terhadap keduanya mulai dari 

pendapatan hingga jumlah konsumen yang akan berbelanja di pasar tradisional. 

Meningkatnya jumlah pasar modern dengan berbagai macam bentuk seperti 

minimarket dan supermarket baik yang dikelola oleh individu maupun perusahaan membuat 

keberadaan pasar tradisional semakin terancam. Pasar modern tersebut mengatur strategi 

bermacam-macam untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada serta dapat menarik 

konsumen sebanyak-banyaknya dengan memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan konsumen sehingga akan timbul suatu kepuasan dalam berbelanja 

sehingga mengancam kelangsungan hidup dari pasar tradisional tersebut. 

 persaingan  antara pasar tradisional dengan pengecer asing terus berlanjut hingga 

kebutuhan konsumen terpenuhi. Semua itu juga mempengaruhi perubahan pola konsumsi 

dan perilaku konsumen. Berkembangnya pusat perbelanjaan modern berupa minimarket, 

supermarket, department store, dan hypermarket tentu mengusik keberadaan pasar 

tradisional. Kesamaan fungsi yang dimilki oleh pusat perbelanjaan modern dan pasar 

tradisional, telah menimbulkan persaingan antara keduanya.  

Eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Semarang harus tetap terjaga, karena pola 

berbelanja masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional semakin menurun. Sehingga 

menimbulkan persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern, pasar tradisional 

masih bertahan dengan pola yang lama dan terkesan dengan kumuh, kotor, bau dan tata 

letaknya yang tidak teratur. Seiring perkembangan jaman kondisi perkembangan kawasan 

perkotaan, menimbulkan pola konsumtif masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut 

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pasar yang menjadi tempat pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari. Letak Kecamatan Ungaran Barat yang  berbatasan langsung 

dengan Kota Semarang memungkinkan bagi pedagang dan pembeli dari luar Kecamatan , 

bahkan luar Kabupaten Semarang untuk turut melakukan aktivitas jual-beli di Kecamatan  

Ungaran Barat.  

Salah satunya Pasar Bandarjo yang terletak di perbatasan Kabupaten Semarang dan 

Kota Semarang. Selain itu lokasi Pasar Bandarjo sangat berdekatan dengan lokasi ritel 

modern yaitu Ramai Swalayan, adanya pasar modern dan pasar tradisional dengan jarak 

yang berdekatan menyebabkan terjadinya persaingan. Di sisi lain pasar modern memiliki 

keunggulan dibandingkan pasar tradisional sehingga menjadi ancaman bagi pasar 

tradisional. Oleh karena itu pentingnya pengetahuan mengenai karakteristik pasar 

tradisional dan modern dari segi konsumen, pelayanan, preferensi konsumen dan 
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jangkauan pelayanan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan 

pasar tradisional dan penataan pasar modern.  

1. 2 Rumusan masalah 

Perkembangan pasar modern di Kabupaten Semarang tumbuh dengan pesat. Disatu 

sisi perkembangan pasar modern menimbulkan suatu kekhawatiran karena dapat 

menggeser posisi pasar tradisional, di sisi lain pasar modern dirasa lebih menguntungkan 

konsumen karena menjadi tempat berbelanja dengan berbagai alternatif fasilitas yang 

menarik. Kecamatan Ungaran merupakan lokasi yang menarik untuk beraktivitas 

perdagangan dan jasa, selain lokasinya yang strategis karena berbatas dengan Kota 

Semarang, Kecamatan Ungaran Barat merupakan perkotaan yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di Kabupaten Semarang. Peluang ini bisa dijadikan untuk 

meningkatkan pelayanan kegiatan ekonomi bagi pasar tradisional. Salah satunya lokasi 

perbelanjaan antara Pasar Bandarjo dan Ramai Swalayan yang berdekatan menyebabkan 

adanya persaingan yang tinggi. Berdasarkan fenomena tersebut permasalahan yang dapat 

ditimbulkan akibatnya masyarakat berbelanja cenderung ikut berubah dan mulai berpaling 

ke ritel modern. Akibatnya semakin berkembangnya pasar modern mengindikasikan 

munculnya berbagai masalah di pasar tradisional. Salah satunya adalah Pasar Bandarjo, 

pasar tradisional yang sudah beroperasi cukup lama menjadi terancam karena dari sisi 

jarak yang berdekatan sehingga mempengaruhi lokasi konsumen untuk berbelanja.. 

Dalam mengantipasi perkembangan ritel modern di masa yang akan datang maka 

diperlukanya suatu perencanaan, salah satunya dengan peningkatan kemampuan pasar 

yang dapat diidentifikasi dari pengetahuan mengenai analisis pelayananan dan identifikasi 

karakteristik konsumen pasar tradisional dan modern sebagai gambaran untuk pengelola 

pasar tradisional agar bisa mempertahankan eksistensinya di masa yang akan datang.  

1. 3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penelitian ini mengetahui pelayanan Pasar Bandarjo dan Ramai Swalayan 

Ungaran Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan sasaran sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pasar tradisional bandarjo dan 

pasar modern (ramai swalayan). 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis asal wilayah pedagang dan pembeli di pasar 

tradisional bandarjo dan pasar modern (ramai swalayan). 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis preferensi konsumen dalam berbelanja di 

pasar tradisional dan pasar modern. 
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4. Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan karakteristik konsumen dengan 

preferensi konsumen dalam berbelanja di pasar tradisional dan pasar modern. 

5. Menganalisis lokasi dan jangkauan pelayanan pasar beserta segmentasi pasar 

tradisional bandarjo dan pasar modern (ramai swalayan). 

1. 4 Ruang Lingkup Penelitian 

1. 4. 1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam proyek akhir ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu Pasar 

Bandarjo yang terletak di jalan Jl. Gatot Subroto No.138, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan  

Ungaran Barat,Kabupaten Semarang,Jawa Tengah  dan Ramai Swalayan yang terletak di 

Jl.Gatot Subroto No.142, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,Kabupaten 

Semarang, Jawa tengah. Daerah penelitian dipilih karena atas pertimbangan lokasi yang 

sangat berdekatan. Pasar Bandarjo dipilih karena merupakan pasar terbesar di Kabupaten 

Semarang dan Ramai Swalayan dipilih karena merupakan pasar modern yang terdekat 

dengan Pasar Bandarjo selain itu kedua ritel tersebut berada dalam lokasi yang strategis. 

 

 

Ramai Swalayan 

Pasar Bandarjo 

Gambar 1. 1 
Peta Lokasi Penelitian 
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1. 4. 2 Batas Substansi Penelitian 

Batasan-batasan substansi penelitian menentukan lingkup studi. Lingkup materi 

pembahasan terkait kesesuaian komponen pasar tradisional dan pasar modern, maka 

lingkup pembahasan materi memahami konsep mengenai : 

1. Definisi pasar tradisional dan pasar modern 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang 

ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya terdapat proses tawar 

menawar (Malano,2011). Pasar tradisional kebanyakan menjual sehari-hari, dan lain-lain. 

Selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang lainya. Pasar modern adalah pasar 

yang dikelola secara modern dengan fasilitas yang lebih baik dari pasar tradisional. Pasar 

modern memiliki berbagai macam fasilitas seperti parkir yang luas,ac,kasir dan lainya. 

(Alamsyah,2009). Pasar modern dalam penelitian proyek akhir ini berbentuk minimarket 

dan supermarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. 

2. Jangkauan pelayanan 

Jangkauan (range) digambarkan sebagai wilayah pasar dari suatu barang yang 

diukur dari jarak tempuh konsumen dalam melakukan perjalanan untuk membeli suatu 

barang. Jangkauan pelayanan dipengaruhi oleh harga suatu barang, biaya transportasi, 

kebutuhan akan suatu barang dan selera serta pilihan konsumen. 

3. Pelayanan pasar 

Pelayanan pasar dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 

pelayanan tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup dan efisiensi masyarakat masa 

sekarang dan masa yang akan datang 

1. 5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar/landasan dalam pengembangan berbagai 

konsep dan teori yang akan dikembangkan untuk melakukan proses analisis yang 

digunakan dalam penelitian. Pasar Bandarjo merupakan pasar tradisional di Kecamatan 

Ungaran Barat. Letak pasar ini berada pada perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kota 

Semarang. Sehingga memungkinkan bagi pedagang dan pembeli dari luar Kecamatan 

bahkan luar Kabupaten Semarang. Lokasi pasar yang berdekatan dengan Ramai Swalayan 

ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji  hal ini dimaksudkan agar pasar tradisional 

menjadi penyeimbang bagi kehadiran pasar modern.   

Dalam meningkatkan kemajuan pasar tradisional dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yaitu salah satunya adalah karakteristik pedagang dan pembeli, dilihat dari faktor pedagang 
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dapat ditinjau dari karakteristik demografi meliputi usia, pendidikan, jenis kelamin,umur dan 

dapat ditinjau dari karakteristik sosial yaitu pendidikan yang mendukung pekerjaan sebagai 

pedagang karena mempengaruhi pola pikir pedagang dalam melayani sehingga bisa 

meningkatkan ekonomi. Sedangkan karakteristik pembeli dapat dilihat dari karakteristik 

sosial dan preferensi (kecenderungan) untuk memilih tempat berbelanja yang dapat 

digunakan untuk pengembangan pasar dan pedagang selanjutnya agar meningkatkan 

perekonomian.  

 Variabel yang digunakan adalah karakteristik konsumen, asal pedagang dan 

pembeli serta preferensi berbelanja utama konsumen. Variabel tersebut kemudian 

dilakukan analisis sehingga menghasilkan pelayanan Pasar Bandarjo dan Ramai 

Swalayan. Analisis tersebut diolah dengan bantuan aplikasi SPSS (statistik deskriptif) dan 

arcgis (buffering). Berikut merupakan kerangka pikir penelitian pelayanan Pasar Bandarjo 

dan Ramai Swalayan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang (selengkapnya lihat 

Gambar 1.2). 
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1. 6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian dan batasan substansi,, kerangka 

pikir, serta sistematika penyusunan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE ANALISIS 

Pada bab tinjauan pustaka dan metode analisis ini berisi tentang tinjauan teori dan 

kajian Normatif yang berkaitan dengan karakteristik pasar tradisional dan pasar modern 

dengan jangkauan pelayanan pasar.  

BAB III GAMBARAN WILAYAH KAJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran wilayah studi yaitu Kecamatan  Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang dengan lokasi penelitian Pasar Bandarjodan Ramai 

Swalayan.  

BAB IV  ANALISIS 

Bab ini berisi tentang karakteristik konsumen dan pedagang di Pasar Bandarjo dan 

Ramai Swalayan dan analisis pelayanan Pasar Bandarjo di kawasan perbatasan kota yang 

terdiri dari kajian karakteristik pedagang, karakteristik konsumen, preferensi dan 

menganalisis lokasi, jangkauan pelayanan dan segmentasi konsumen pasar tradisional 

bandarjo dan pasar modern Ramai Swalayan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab penutup  berisi uraian tentang simpulan penelitian yang berdasarkan hasil 

analisis data dan saran-saran untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. 


