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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa embrional era reformasi ini apa yang diterima masyarakat 

dari rezim pemerintahan orde baru tidak lain hanyalah kehancuran di segala 

bidang. Multi krisis terjadi di semua sektor kehidupan yang semuanya 

bermuara pada satu paket perwujudan realita yang tidak lain adalah 

penderitaan rakyat kecil dan kesengsaraan masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. Dampak akhir yang paling berat dirasakan rakyat adalah tekanan 

krisis ekonomi, gelombang PHK, kenaikan harga BBM berimbas pada 

naiknya harga kebutuhan sehari-hari ditambah merosotnya daya beli rakyat 

sehingga menambah tekanan yang berat menjadi semakin berat. 

 Sepintas, melihat dampak krisis yang sudah menyebar di segala 

bidang itu, timbul semacam perkiraan bahwa tidak ada lagi yang bisa 

diharapkan di sektor manapun di negeri ini, semua sudah porak poranda dan 

barangkali tidak ada harapan bahwa bangsa ini akan bisa bangkit kembali.  

Ternyata dugaan tersebut tidak benar, beberapa sektor informal tampak 

lebih lebar, bahkan beberapa diantaranya justru mendapat berkah karena krisis 

moneter yang menjungkirkan nilai rupiah. Mereka ini kebanyakan merupakan 

pengusaha-pengusaha kecil disektor informal yang menjalankan usahanya 

secara konvensional, penuh kehati-hatian, disiplin sehingga krisis moneter 

tidak menyebabkan mereka hancur seketika. Mereka masih memiliki 

kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan penyesuaian seperlunya. 
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Kehadiran sektor informal ini sangat bermanfaat sebagai terobosan baru 

bagi pembangunan di negara berkembang. Karena sektor informal ini dapat 

menyerap tenaga kerja yang banyak. Kemampuan sektor informal dalam 

mengabdikan diri kepada masyarakat dengan wujud pendidikan dan bertekad 

dengan kemampuan sendiri, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, 

memperluas lapangan kerja, turut berdaya upaya, mengakhiri ketergantungan 

pada luar negeri dan di dalam fungsi-fungsi tersebut selalu tunduk tertib 

hukum lingkungannya. Sektor ini lebih mudah di masuki karena memiliki cirri 

secara umum yaitu harus memiliki keahlian yang memadai, skala modal yang 

relatif sedikit, pengolahan usaha yang simpel dan jam kerja yang bervariasi. 

Dalam aktivitasnya sektor informal ini tidak mudah untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya agar tetap bertahan, karena di dalamnya diperlukan 

manajemen usaha yang tepat. Apabila salah dalam penerapan manajemen 

usaha maka akan berakibat menurunnya penghasilan usaha bahkan bukan 

tidka mungkin terjadi kebangkrutan. Adanya manajemen usaha di sektor ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan dan menaikkan daya beli 

konsumen dengan menerapkan strategi promosi, penetapan harga dan 

penetapan lokasi. 

Pengertian manajemen usaha dari masing-masing faktor-faktor tersebut 

yaitu: promosi adalah merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat seseorang/organisasi untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang mengakibatkan pertukaran dalam pemasaran yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan. Selain promosi penetapan harga juga 
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sangat penting untuk meningkatkan volume penjualan. Metode-metode dalam 

penetapan harga ada 4 yaitu metode harga pokok, penetapan harga 

berdasarkan nilai, metode penetapan harga dengan mengikuti harga pasar dan 

metode penetapan harga berdasarkan penawaran harga (Kotler, 2002: 457). 

Sedangkan strategi dalam penerapan manajemen usaha yang terakhir adalah 

lokasi, lokasi yang dapat memuaskan konsumen salah satunya adalah lokasi 

yang berorientasi pada konsumen berdasarkan mengenai pengetahuan pasar 

sasaran termasuk kemudahan bagi konsumen (Kotler, 2002: 458). Oleh karena 

itu pemilihan lokasi harus diperhitungan dengan cermat dengan melihat letak 

secara geografis dan lingkungan pasarnya. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan lebih jauh 

tentang sektor informal, khususnya pedagang kelontong yang merupakan 

usaha paling dominan di pasar Wonogiri, sedangkan hal-hal yang diteliti pada 

pedagang kelontong ini adalah kemampuan sektor ini dalam menerapkan 

manajemen usahanya yang meliputi strategi promosi, penetapan harga dan 

pemilihan lokasi untuk mencapai keberhasilan usahanya. 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Beberapa 

Faktor- Faktor Terhadap Penghasilan Usaha (Studi kasus pada Pedagang 

Kelontong di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”. 
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B. Perumusan Masalah 

Karena masalah yang dihadapi oleh para pedagang kelontong khususnya 

mengenai penghasilan usaha dalam menjual produknya maka perlu adanya 

rumusan masalah agar penulis lebih mengena pada sasaran yang diinginkan. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian adalah: 

1. Apakah promosi, harga, dan lokasi mempunyai pengaruh terhadap 

penghasilan usaha? 

2. Diantara variabel promosi, harga, dan lokasi, variabel apakah yang  

mempunyai pengaruh dominan terhadap penghasilan usaha? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh promosi, harga, dan lokasi terhadap 

penghasilan usaha. 

2. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

penghasilan usaha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Dapat memberikan masukan terhadap para pedagang kelontong sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya mengenai 

promosi, penetapan harga dan pemilikan lokasi usaha. 
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2. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mempelajari atau 

membahas pemasaran dan masalahnya, khususnya di bidang manajemen 

usaha pedagang kecil dan kebijakan yang diambilnya meliputi promosi, 

penetapan harga dan pemilikan lokasi usaha; 

3. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dibidang pemasaran 

khususnya  promosi, penetapan harga dan pemilikan lokasi usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




