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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Majunya persaingan ekonomi di Indonesia tak lepas dari meningkatnya 

kegiatan ekonomi global yang secara tidak langsung mempengaruhi semua 

aspek ekonomi yang berada diluar maupun dalam negeri. Keinginan 

masyarakat pula juga mendorong majunya perekonomian Indonesia. Tidak 

hanya itu saja, kemampuan berbelanja atau sikap konsumtif masyarakat di era 

modern seperti saat ini tidak bisa dipungkiri menjadi sebab meningkatnya 

perkonomian Indonesia disektor jual beli. Dorongan lain misalnya kebutuhan 

yang bersifat mendesak dapat juga mempengaruhi lajunya perkembangan 

ekonomi. 

Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia umumnya bersifat sementara 

atau bisaa di sebut musiman. Pada dasarnya dalam melakukan kegiatan 

ekonomi ada beberapa faktor di antaranya faktor penghasilan, selera, harga, 

tingkat pendidikan, anggota keluarga, lingkungan. Tetapi faktanya faktor 

penghasilan dan faktor selera menjadi utama yang terjadi di dunia ekonomi 

Indonesia. Seperti dalam hal berbelanja pada awal bulan banyak masyarakat 

lebih memadati pasar modern (swalayan) dibandingkan berbelanja di pasar 

tradisional. Memang tidak semua, ada pula yang masih mau berbelanja di 

pasar tradisional karena faktor selera yang di sebutkan di atas. Ada beberapa 

faktor mengapa masyarakat masih mau berbelanja di pasar tradisional, 
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misalnya harga yang relatife lebih murah dan pelayanan pedagang yang lebih 

bersifat ramah, dekat dengan konsumen. 

Perkembangan pasar tradisional akhir-akhir ini menjadi perhatian dan 

menjadi masalah yang marak dibicarakan di dunia perdagangan Indonesia. 

Kemajuan pusat perbelanjaan di kota besar sampai kota kecil semakin menjadi 

jadi. Misalnya, berdirinya mini market swasta, indomart, alfamart, serta pusat 

perbelanjaan swalayan (hypermart) membuat pasar tradisional semakin 

tersingkirkan dan lebih menginginkan berbelanja yang nyaman dan akan lebih 

merasa puas. Pesatnya pertumbuhan pasar modern menjadikan kenyamanan 

berbelanja di berbagai daerah. Alasanya jelas, dilihat dari kenyamanan, 

kebersihan, serta keamanan. 

Pasar tradisional sejak jaman dahulu memegang peran penting dalam 

menggerakan ekonomi rakyat, selain itu juga berfungsi sebagai tempat 

bermuaranya produk-produk rakyat di sekitarnya dan merupakan penyedia 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hingga saat ini pasar tradisional di 

seluruh Indonesia mencapai 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 

12.625.000 pedagang (Malono, 2011). Kenyataanya pasar tradisional lebih 

memperlihatkan denyut nadi perekonomian masyarakat kecil sebagian kecil. 

Masih banyak orang menggantungkan hidupnya dari pasar tradisional itu 

sendiri seperti pedagang kecil, tenaga angkut(kuli), pedagang asongan, hingga 

tukang becak. Semuanya menjadi satu bekerja demi menghidupi anak, istri, 

serta keluarganya. Jika pembangunan pasar modern tidak di batasi, angka 

pengangguran akan lebih cepat meningkat dan berpengaruh pada kemiskinan. 
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Ini menjadi perhatian pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah 

pada khususnya. 

Dalam perkembangan era globalisasi ini, pasar modern semakin 

melumpuhkan eksistensi kegiatan ekonomi pasar tradisional. Survey AC 

Neilsen (2009) menunjukan grafik positif dari pasar tradisional yang mencapai 

80%, namun ini bukan merupakan posisi yang aman . di tahun 2010, Neilsen 

memprekdisikan adanya penurunan pasar tradisional menjadi 70% - 67% 

sedangkan pasar modern meningkat 30% - 37%. Ada beberapa alasan 

mengapa pasar tradisional menjdi turun citranya, maraknya iklan bisnis yang 

mengunggulkan pasar modern dan sebaliknya pasar tradisional di pandang 

sebagai pasar yang becek, bau, jorok, kotor. Banyak iklan atau media 

menganggap dan melihat sisi buruk dari pasar tradisional. 

Jika di lihat dari sisi kualitas tempat jelas sangat bagus pasar modern di 

bandingkan pasar tradisional. Pada pasar modern harga sudah tertera pada 

barang yang dijual, tidak seperti pasar tradisional yang harus bertanya dan 

kemudian menawarnya hingga mencapai harga yang disepakati antara penjual 

dan pembeli. Tetapi semua bergantung pada selera dari pembeli itu sendiri, 

dan masing-masing pasar mempunyai keunggulan sendiri untuk menarik para 

pembeli untuk memutuskan untuk berbelanja sesuai selera dan pembeli merasa 

puas dengan harga atau kualitas pelayanan yang mereka inginkan. 

Peningkatan kegiatan ekonomi pada saat ini membuat para pedagang 

kecil mulai merasakan imbasnya. Sulitnya persaingan dengan pasar modern 

saat ini menjadi alasan mereka menutup toko, kios, ataupun lapak jual mereka. 
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Data dari Asosiasi Pedagang Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) (2005), 

yang di kutip dari website kementrian koprasi dan UKM menyebutkan, bahwa 

sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup setiap tahunya. Angka ini akan 

semakin meningkat di karenakan berkembangnya pasar modern. Untuk 

kenyamanan sesungguhnya tidak begitu dipermasalahkan adanya 

pembangunan pasar modern. Perbandingan dampak positif dengan negative 

lebih dominan dampak negative yang di timbulkan dari pasar modern, yaitu 

berpindahnya konsumen yang lebih memilih pasar modern. 

Bagi masyarakat jawa khususnya merupakan tidak hanya tempat jual 

beli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, melainkan menjunjung 

rasa kekeluargaan yang bersifat sosial. Pasar tidak semata mewadahi kegiatan 

ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-tujuan lain 

(Adiwisono, 1989). Dengan pandangan seperti itu pasar tradisional dapat 

menjadi wadah kegiatan ekonomi, sebagai tempat rekreasi yang mempunyai 

barang dagangan yang khas, serta interaksi sosial. Dalam kenyataannya pasar 

tradisional kurang di maksimalkan fungsinya dalam dunia perekonomian pada 

saat ini. 

Pasar tradisional mempunyai ciri khas tersendiri yaitu adanya pola 

interaksi antara penjual dan pembeli saat tawar menawar barang dagangan, 

tidak hanya sebagai tempat aktivitas penjual dan pembeli melainkan juaga 

sebagai tempat berkumpulnya berbagai suku dan agama, dalam 

perkembanganya pasar tradisional juga sebagai media wisata belanja, edukasi, 

serta meningkatkan pendapatan pedagang mikro atau terhadap pihak 
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penggerak ekonomi kerakyatan (Barsamian, dkk, 2008). Dalam menarik 

konsumen para pedagang pasar tradisional mempunyai kiat membuat pembeli 

memutuskan untuk berbelanja di pasar tradisional. untuk bersaing dengan 

pasar modern para pedagang pasar tradisional lebih menekan harga serta 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik konsumen untuk berbelanja 

di pasar tradisional. Harga adalah variabel penuh resiko untuk dijadikan dasar 

dalam mengembangkan program pemasaran tetapi beberapa pengecer bekerja 

baik dan harga sebagai salah satu daya tarik mereka (Engel, Blacwell dan 

Miniard, 1995 : 259). Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo (1998 : 211) : Harga 

adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayananya. 

Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak pada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun produksi layanan bisa berhubungan dengan produksi fisik 

maupun tidak (Bilson Simamora, 2001 : 172). Definisi pelayanan menurut 

Gronroos dalam Ratminto (2005 : 2) adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang di maksud untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/ pelanggan. Menurut Tjiptono (2007) bahwa kualitas 

layanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
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Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2007) mengevaluasi kualitas jasa 

pelanggan umumnya menggunakan 5 dimensi yaitu: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness,Assurance, Empathy. 

Pasar tradisonal menawarkan banyak produk yang bervariasi sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat sekitar pasar tersebut. Menurut Basu Swasta 

dan Ibnu Sukotjo (1998 : 194): Barang / Produk adalah suatu sifat yang 

komplek bak dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, 

warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhannya. Pasar tradisional jaten merupakan salah satu pasar yang berada 

di desa jaten jalan Lawu Jaten Km 08, kelurahan jaten, kecamatan jaten, 

kabupaten karangayar, jawa tengah. Di pasar tradisional jaten ini menyediakan 

banyak aneka ragam produk mulai dari sayuran, aneka ragam sembako, 

daging meliputi daging ayam, daging sapi, ikan segar hingga berbagai macam 

produk olahan seperti, tahu, tempe, dan beraneka macam dagangan di jual di 

pasar tradisional ini. Pasar tradisional jaten juga terdapat fasilitas lain seperti 

kamar mandi, toilet umum, masjid, lahan parkir yang luas, serta bank. Selain 

itu psar ini tidak sulit untuk d jangkau, karena berada di pinggir jalan.Adapun 

kemudahan akses dan fasilitas yang ada akan memudahkan para konsumen 

untuk berbelanja di pasar tradisional jaten ini. Tidak perlu sampai beberapa 

jam untuk sampai kesana, karena terjangkaunya tempat ini bisa dengan 

kendaraan umum, motor dll dan berada di pinggir jalan. Untuk itu menjadi 

sangat penting untuk meneliti apakah ada hubungan positif antara harga dan 
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kualitas pelayanan yang dirasakan para konsumen untuk memutuskan 

membeli di pasar tradisional. tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

membeli. Selanjutnya, untuk menjelaskan permasalahan tersebut peneliti 

mengambil judul tentang ANALISIS PENGARUH HARGA DAN 

PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI DI PASAR 

TRADISIONAL (Studi pada Pasar Tradisional Jaten di daerah Jaten). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang masalah yang yang telah disampaikan 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel harga berpengaruh terhadap keputusan membeli di pasar 

tradisional? 

2. Apakah variabel pelayanan berpengaruh terhadap keputusan membeli di 

pasar tradisional? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam tentang 

pengaruh antar variabel yaitu: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh harga terhadap keputusan membeli di 

pasar tradisional di daerah Jaten.  

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pelayanan terhadap keputusan 

membeli di pasar tradisional di daerah Jaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membacanya maupun yang terkait dengan penelitian ini secara 

langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat bagi praktisi 

Memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi para pelaku bisnis, 

terhadap perilaku konsumen untuk menyusun strategi pemasaran dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan minat membeli 

konsumen. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan pemahaman tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan, 

dan membuka wawasan baru tentang faktor dalam mengambil keputusan 

untuk membeli.serta menjadi referensi didalam penelitian selanjutnya.  

 

E.   Sistematika Penelitian 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dan bahasan-bahasan 

hasil penelitian sebelumnya yang  relevan dengan penelitian, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 
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Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini memuat deskripsi tentang bagaimana penelitian dilakukan 

secara operasional, variabel  penelitian dan definisi operasional variabel, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini memuat uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian 

dan pembahasannya yang meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data 

dan pembahasan. 

Bab V Kesimpulan dan  Saran. 

 

 

 




