
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis pada saat ini tumbuh dan berkembang sangat pesat. 

Berbagai strategi diterapkan dalam menjalankan bisnis agar dapat tumbuh dan 

tetap exist di tengah pesatnya perkembangan dunia ekonomi. Strategi 

pemasaran menjabarkan rencana perusahaan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan perusahaan. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan atas 

logika itu unit bisnis diharapkan bisa mencapai sasaran–sasaran

pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang 

biaya pemasaran perusahaan, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dan 

hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi 

persaingan yang dihadapi (Kotler, 2000: 98).

Di era globalisasi sekarang ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali 

didirikan pusat–pusat bisnis yang dikemas dalam bentuk pasar-pasar modern. 

Dengan keberadaan dari pasar modern tersebut memang memberi dampak

yang bagus bagi pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Namun tak dapat 

dipungkiri pula bahwa keberadaan dari pasar modern ini juga berdampak

kurang bagus atau bahkan sangat buruk untuk beberapa aktivitas bisnis di 

daerah tersebut. Aktivitas bisnis yang dimaksud di sini yaitu eksistensi bisnis 

di pasar tradisional. 
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Seperti yang telah kita ketahui, saat ini kondisi pasar tradisional 

terancam kolaps dengan menjamurnya pasar modern di berbagai tempat. 

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh manajemen pasar modern pun 

terbukti sangat efektif untuk menjaring konsumen. Hal tersebut tak lepas 

dengan keberhasilan dan ketepatan manajemen pasar modern dalam

menerapkan strategi bauran pemasarannya. Alhasil dengan efektivitas strategi 

bauran pemasaran dari pasar modern tersebut image pasar modern lebih 

dikenal daripada pasar tradisional, dan hal itu menjadikan masa depan bisnis 

dari pasar tradisional semakin memprihatinkan. Dengan realitas tersebut 

sangat sulit bagi pelaku usaha di pasar tradisional untuk memposisikan diri di 

tengah pesatnya perkembangan dunia ekonomi saat ini. Bagi pelaku bisnis di 

pasar tradisional untuk memposisikan diri saja sulit apalagi untuk bertahan, 

mungkin diperlukan strategi pemasaran yang sangat ampuh untuk itu. Hal itu 

pun semakin diperburuk dengan menurunnya minat konsumen untuk 

melakukan transaksi di pasar tradisional.

Penulis mencoba melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa 

jauhkah pengaruh strategi bauran pemasaran dari pasar modern terhadap 

tingkat transaksi bisnis di pasar tradisional. Karena bauran pemasaran

merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis suatu 

usaha. Variabel dari strategi bauran pemasaran ini sendiri meliputi Produk

(Product), Harga (Price), Lokasi (Place) dan promosi (Promotion). Suatu 

usaha dapat berhasil atau bahkan dapat menguasai pasar apabila usaha tersebut 

berhasil pula dalam menerapkan ke empat variabel bauran pemasaran tersebut 
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dalam dunia bisnis. Dengan strategi bauran pemasaran yang diterapkan 

manajemen pasar modern tersebut apakah berpengaruh terhadap tingkat 

transaksi bisnis di pasar tradisional saat ini.

Dengan uraian tersebut dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang, “Pengaruh Efektivitas Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) Pasar Modern Terhadap Tingkat Transaksi Bisnis di 

Pasar Tradisional (Study Kasus di Pasar Klewer)“

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah produk pasar modern berpengaruh terhadap tingkat transaksi di 

pasar tradisional. 

2. Apakah strategi penetapan harga pasar modern berpengaruh terhadap

tingkat transaksi di pasar tradisional. 

3. Apakah lokasi pasar modern berpengaruh terhadap tingkat transaksi di

pasar tradisional. 

4. Apakah strategi promosi pasar modern berpengaruh terhadap tingkat 

transaksi di pasar tradisional.

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penulis telah

mengemukakan beberapa masalah yang dihadapi. Untuk semakin jelas dan 

terarah pada sasaran yang ingin dicapai, serta untuk mempermudah dalam
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penelitian maka penulis perlu membatasi permasalahan dengan memfokuskan

penelitian pada bauran pemasaran. Apakah hal tersebut menjadi pengaruh 

terhadap tingkat transaksi bisnis di pasar tradisional atau tidak.

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh antara strategi bauran

pemasaran dari pasar modern dengan tingkat transaksi bisnis di pasar

tradisional.

2. Dapat digunakan oleh pelaku usaha di pasar tradisional sebagai acuan 

untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. 

3. Sebagai acuan bagi penelitian mendatang yang mengambil obyek 

penelitian yang serupa. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah produk pasar modern berpengaruh terhadap 

tingkat transaksi di pasar tradisional. 

2. Untuk mengetahui apakah strategi penetapan harga pasar modern

berpengaruh terhadap tingkat transaksi di pasar tradisional.

3. Untuk mengetahui apakah lokasi pasar modern berpengaruh terhadap

tingkat transaksi di pasar tradisional. 

4. Untuk mengetahui apakah strategi promosi pasar modern berpengaruh 

terhadap tingkat transaksi di pasar tradisional.



5

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika Skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menguraikan konsep dan teori yang relevan dengan 

permasalahan penelitian, serta bukti-bukti empiris yang berupa 

hasil penelitian sebelumnya. Pada bagian ini juga disajikan 

model penelitian yang dihipotesiskan yang akan diuji secara 

empiris dalam penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas hal-hal yang terkait langsung dengan 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesis, yaitu desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

sampling, instrumen penelitian, sumber data, definisi operasional, 

hasil pretest, dan prosedur analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis deskriptif responden, hasil 

pengujian model penelitian, serta pengujian hipotesis penelitian. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang menyimpulkan hasil 

penelitian berdasarkan pengujian hipotesis yang telah diuji

dengan bukti-bukti empiris, keterbatasan penelitian, dan 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik 

sejenis.


