
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan minimarket di Indonesia mengalami perkembangan yang 

pesat pada dekade tahun ini. Menjamurnya minimarket modern di Kecamatan 

Colomadu ini dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat asli sekitarnya, 

khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengusaha toko 

kelontong yang sudah berdiri terlebih dahulu. 

Minimarket modern yang memang dilengkapi fasilitas yang memadai 

seperti pendingin ruangan, sistem pembelanjaan yang swalayan, harga barang 

yang sudah pasti, serta konsumen bisa menggunakan pembayaran non-tunai 

membuat konsumen lebih tertarik untuk berbelanja ke minimarket modern. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan toko kelontong, mengingat fasilitas yang 

diberikan masih minim, sistem pembelanjaan masih bersifat konvensional, dan 

pembayaran yang harus tunai. 

Perdagangan eceran (retail) merupakan salah satu kegiatan sektor informal 

di bidang perdagangan yang sangat strategis di Indonesia. Besarnya kegiatan 

retail baik yang skala besar maupun kecil mulai mudah di jumpai disetiap penjuru 

kota, baik di kawasan tengah kota maupun di pinggiran kota besar di Indonesia. 

Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan berkurangnya 

lapangan pekerjaan di bidang formal. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan 

sektor informal untuk dijadikan sebagai alternatif lahan mata pencaharian bagi 

masyarakat. 

Pertumbuhan minimarket di kota Kisaran terbilang cukup pesat, dan 

dimungkinkan semakin lama akan semakin memberikan dampak buruk bagi 

pedagang grosiran pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan preferensi 

masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk cenderung beralihberbelanja 
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di minimarket. Untuk melihat jumlah minimarket modern di Kabupaten 

Karanganyar bisa dilihat tabel dibawah. 

Tabel 1. 1. Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Karanganyar 

Total Market by Type and Karanganyar District in 2019 

Kecamatan 
Pasar 

Tradisional 
Swalayan/ Super 
market/toserba 

Hiper- 
market 

Pasar 
Grosir 

Mal/ 
Plaz

a 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Jatipuro 1         

Jatiyoso 1         

Jumapolo 1         

Jumantono 0         

Matesih 2 1       

Tawangmangu 1         

Ngargoyoso 1         

Karangpandan 1 1       

Karanganyar 2 15       

Tasikmadu 1 2       

Jaten 1 19   1 2 

Colomadu 1 33       

Gandangrejo 1 2       

Kebakkramat 1 1       

Karanganyar 18 71   1 2 
                    Sumber: Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 

                    Source: Department of  Commerce, Manpower,, Cooperatives and SMEs 

 

Menjamurnya Pertumbuhan minimarket hingga ke daerah-daerah 

merupakan bentuk dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro, dan juga 

berdampak positif dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka 

banyak kesempatan kerja. Namun disisi lain, gairah ekonomi itu ternyata memicu 

keresahan dikalangan pelaku UKM khususnya pedagang eceran yang sekitaran 

lokasi usahanya terdapat minimarket. 

Hal ini memungkinkan terdapatnya perubahan pada preferensi masyarakat 

untuk lebih memilih berbelanja di pedagang eceran dari pada berbelanjan di 

minimarket. Aspek preferensi konsumen, biasanya mencakup tiga aspek, aspek 

yang pertama, yaitu human resource, terkait dengan pelayanan yang diberikan, 

aspek yang kedua yaitu merchandise, mencakup jumlah produk yang tersedia, 
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keanekaragaman produk, dan keanekaragaman merek yang dijual dan aspek yang 

ketiga yaitu harga, terutama dalam kaitannya dengan harga yan murah. 

Minimarket dalam peraturan prundang-undangan termasuk dalam 

pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam 

perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres 112/2007). Pengertian toko 

modern menurut pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermart ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar 

tradisioanal yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). 

Mengenai jarak antar-minimarket dengan pasar tradisional yang saling 

berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko 

modern (minimarket).
3
 Bisnis retail modern (minimarket) berkembang pesat di 

kota Kisaran. Namun sayang, banyak diantaranya yang tidak mengantongi Surat 

Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) komersil melainkan SIMB hunian. Seperti 

terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 21 tahun 2008, 

tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tujuan penggunan SIUP disini 

adalah agar dunia usaha atau dunia bisnis menjadi legal dan kuat secara hukum, 

memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, mencegah praktek usaha yang 

tidak jujur, menciptakan iklim usaha yang sehat, sebagai sarana untuk melakukan 

pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan sektor perdagangan. 

Pedagang eceran merupakan salah satu jenis usaha yang strategis di 

Indonesia. Sebagaiamana diketahui dalam perdagangan manapun pasti dapat 

ditemukan persaingan di dalamnya, tidak terkecuali pada usaha kecil dan 

menengah ini. Adapun yang menjadi pesaing pedagang eceran ini adalah 

kehadiran minimarket modern di sekitaran lokasi usaha kecil dan menengah 

tersebut. 

Jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat mangakibatkan 

kebutuhan sehari-hari menjadi faktor yang penting. Hal tersebut membuat para 
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investor terus mengembangkan usahanya khususnya dalam bidang penyedia 

kebutuhan sehari-hari yang bersifat modern seperti minimarket bahkan 

supermarket. Melihat hal tersebut, eksistensi toko eceran yang berdiri sendiri dan 

berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 

muculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pembisnis ritail. 

Ritail modern yang sering mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah 

minimarket dengan konsep waralaba atau franchise 

Penyebaran minimarket dewasa ini sudah mencapai daerah-daerah 

pinggiran dengan didominasi franchise mapan, selain dimiliki oleh franchise 

mapan, tidak jarang kita jumpai ada beberapa minimarket yang mengusung merek 

local/perseorangan. Di Kecamatan colomadu kini sudah mulai menjamur 

minimarket modern, Menjamurnya minimarket modern ini terjadi karena berbagai 

hal diantaranya adalah penduduk yang semakin padat dan seiring pertumbuhan 

penduduk semakin  pesat maka kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Pada 

kondisi seperti sekarang ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19 memang 

sangat memberi dampak besar dan membuat semuanya menjadi berantakan mulai 

dari pendidikan, pariwisata, ekonomi   tentu juga akan berdampak negatif di 

sektor perdagangan, Ekonomi serba sulit pada masa sekarang ini. Tentu 

pendapatan pelaku usaha setelah adanya pandemi Covid-19 akan sangat terasa dan 

mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19. 

 Kenapa saya memilih Kecamatan Colomadu, karena di kecamatan 

colomadu tersebut jumlah minimarket modernnya lebih banyak dibanding dengan 

kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah daftar 

minimarket modern di Kabupaten karanganyar yang terbagi dalam setiap 

kecamatan.  
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Tabel 1. 2. Jumlah Pasar dan Minimarket Menurut Jenis dan Kecamatan di 

Kabupaten Karanganyar, 2019 

Kecamatan 
Pasar 

Tradisional 

Swalayan/ 

Super 

market/tos

erba 

Hiper- 

market 

Pasar 

Grosir 

Mal/ 

Plaz

a 

Jatipuro 1         

Jatiyoso 1         

Jumapolo 1         

Jumantono 0         

Matesih 2 1       

Ngargoyoso 1         

Karangpandan 1 1       

Karanganyar 2 15       

Tasikmadu 1 2       

Jaten 1 19   1 2 

Colomadu 1 33       

Gandangrejo 1 2       

Kebakkramat 1 1       

Mojogedang 2         

Karanganyar 18 71   1 2 
Sumber: Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 

Source: Department of  Commerce, Manpower,, Cooperatives and SMEs 

 
Dan dibawah ini adalah tabel minimarket yang terdapat di Kecamatan 

Colomadu tahun 2020: 

Tabel 1. 3. Jumlah Minimarket Modern di Kecamatan Colomadu 

Nama Minimaket  

Indomaret 15 

Alfamart 14 

Alfamidi 2 

212 Mart 2 

Jumlah 33 

      Sumber : Penulis, 2020 
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Berdasarkan persebaran minimarket modern di Kecamatan Colomadu 

tahun 2020 maka jumlah tersebut terdapat di beberapa kelurahan.  

Tabel 1. 4. Jumlah Minimarket Modern Per Kelurahan di Colomadu 

Sumber : Penulis, 2020 

 

Tabel diatas merupakan jumlah minimarket modern yang tersebar di 

beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Colomadu, Dan untuk melihat jumlah 

toko kelontong yang ada di Kecamatan Colomadu bisa lihat tabel di bawah ini. 

Tabel 1. 5. Jumlah Toko Kelontong dan Eceran di Kecamatan Colomadu 

Kelurahan Jumlah Pedagang Eceran (Toko Kelontong) 

Baturan 10 

Blulukan 15 

Gedongan 9 

Tohudan 13 

Kelurahan Indomaret Alfamart Alfamidi 212 

Mart 

Baturan 3 5 - 1 

Blulukan 3 2 - - 

Gedongan 1 - - - 

Tohudan - 2 - - 

Malangjiwan 2 - 1 - 

Klodran - 2 - - 

Paulan 1 1 - 1 

Ngasem 2 - - - 

Bolon 1 1 - - 

Gajahan - - - - 

Gawanan 2 1 1 - 
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Malangjiwan 16 

Klodran 15 

Paulan 12 

Ngasem 11 

Bolon 13 

Gajahan 10 

Gawanan 17 

Jumlah 141 

   Sumber : Penulis, 2020 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana dampak setelah adanya minimarket modern terhadap 

pendapatan pedagang eceran & toko kelontong sebelum & pada saat 

pandemi covid-19 ? 

2. Bagaimana dampak pendapatan pedagang eceran & toko kelontong 

sebelum & pada saat pandemi covid-19 ? 

3. Bagaimana strategi bertahan toko eceran & kelontong yang terdampak 

karena adanya minimarket modern pada saat pandemi Covid-19 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penilitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji pendapatan pedagang eceran & toko kelontong setelah 

adanya minimarket modern sebelum & pada saat Covid-19 

2. Untuk mengkaji pendapatan pedagang eceran & toko kelontong 

sebelum & pada saat pandemi covid-19 
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3. Untuk mengkaji strategi bertahan  toko eceran & kelontong setelah 

adanya minimarket modern pada saat pandemi Covid19 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Sedangkan kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi tempat penelitian, 

yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mengantisipasi dampak keberadaan pasar modern yang 

semakin pesat dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan 

pedagang eceran/toko kelontong 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

masukan bagi masyarakat secara umum dan tentunya dapat menambah 

wawasan bagi penulis juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran. 

3. Sebagai masukan bagi pemerintah dan informasi dalam membuat kebijakan 

yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis retail modern didaerah-daerah di 

Indonesia. 

 

E. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1. Telaah Pustaka 

a. Pengertian Minimarket 

Minimarket Secara Kata merupakan gabungan dari kata, “mini” dan 

“market”. Mini berarti “kecil” sedang market berarti “pasar”. Jadi minimarket 

adalah sebuah pasar yang kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil 

tapi menjual barang-barang bervariatif dan lengkap seperti di dalam pasar. 

Minimarket dan toko kelontong memiliki banyak kesamaan. Toko kelontong kini 

juga sudah banyak yang menggunakan komputer. Toko kelontong juga sudah 

banyak yang menggunakan rak standar.Secara bahasa Pengertian minimarket 

adalah pasar swalayan kecil.Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam 

"Toko Kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, 

perbedaan nya disini biasa nya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir 
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point of sale untuk penjualan nya,namun tidak selengkap dan sebesar sebuah 

supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem 

swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-

rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu 

agar pembeli tidak berhutang.Sebuah minimarket jam bukanya juga lain dari 

sebuah supermarket, minimarket circkle K 24 jam bukanya hingga 24 jam. 

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, Ceriamart, 

Starmart, CirclK, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan 

lainnya. 

b. Definisi Toko Kelontong & Pedagang Eceran 

Berdasarkan Undang Undang nomor 20 tahun 2008 usaha mikro adalah 

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha 

kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Atau 

secara kriteria menurut undang-undang tersebut usaha kecil dan menengah 

mempunyai minimal kekayaan bersih Rp 50.000.000,- . Usaha kecil dan 

menengah yang banyak dijalani oleh masyarakat adalah diantaranya usaha ritel. 

Usaha ritel disini salah satunya adalah Toko Kelontong atau usaha penjualan 

kebutuhan masyarakat sehari-hari. 

Toko kelontong atau yang biasa disebut dengan warung penyedia barang 

kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh 

pribadi dan melakukan penjualan barang yang bersifat melayani pelanggan atau 

konsumen datang untuk membeli barang tidak dengan mandiri yaitu dengan 

dilayani langsung oleh pelayan toko kelontong tersebut, dan pada umumnya pada 

toko kelontong yang skala kecil pelayan toko kelontong adalah sebagai kasir juga. 

Menurut Dinas Industri Dan Perdagangan Kota Semarang melalui 

wawancara kepada bagian perdagangan pada pendirian usahanya toko kelontong 

tetap didasari oleh peraturan dan seharusnya mendaftarkan melalui “SIUP 
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KECIL” yang dimana sesuai dengan peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 

tahun 2009 yang dikatakan “SIUP KECIL” wajib dimilik oleh perusahaan atau 

pengusaha dengan kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

50.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00. Namun pada kenyataannya 

masih banyak toko kelontong yang tidak mendaftarkan usahanya karena hanya 

berskala kecil. Pedagang toko kelontong dapat terbagi atas pedagang grosir, dan 

pedagang eceran. Pedagang eceran merupakan pedagang toko kelontong yang 

menjual barang langsung kepada konsumen yang akan langsung menggunakan 

barang tersebut atau tidak dijual kembali pada umumnya pedagang kelontong 

skala eceran ini memiliki modal usaha yang relative tidak besar. Pedagang grosir 

merupakan pedagang toko kelontong yang menjual barang bersifat partai besar 

atau banyak. 

c. Definisi Pengecer (retail) 

Di kehidupan modern masyarakat saat ini kebutuhan primer atau pangan 

semakin dibutuhkan walaupun apa yang ingin dicari tersebut hanyalah berupa 

makanan ringan. Pada era sebelumnya untuk mendapatkan kebutuhan makanan 

ringan tersebut atau bahkan keperluan sehari-hari masyarakat perlu bepergian ke 

pasar tradisional atau bahkan ke supermarket yang persebarannya tidak banyak di 

kota. 

Dalam definisinya minimarket adalah toko atau swalayan kecil yang 

menjual sebgaian besar barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan 

oleh konsumen dengan luasan radius sales area antara 100 hingga 1000m
2
 

(Sujana, 2005). Minimarket sebagai perana kebutuhan masyarakat sehari-hari 

menjadi tempat belanja favorit masyarakat yang ingin belanja ringan tetapi tidak 

perlu pergi jauh seperti ke supermarket. Pada era modern kini sudah mulai banyak 

tumbuh minimarket-minimarket modern yang sudah menyediakan fasilitas yang 

memadai guna memanjakan konsumennya. 

Minimarket dapat dikatakan merupakan bagian dari pengecer. Definisi dari 

pengecer tersebut adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan 

jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan 

untuk bisnis (Kotler, 2005). Pengecer menghimpun barang-barang yang 
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dibutuhkan konsumen dari berbagai macam sumber dan tempat, sehingga 

memungkinkan konsumen untuk membeli beraneka macam barang dalam jumlah 

kecil dengan harga yang terjangkau. 

1) Menurut Kotler (2005) retailing adalah Penjualan barang secara eceran yang 

meliputi semua aktivitas penjualan barang ataupun jasa pada konsumen akhir 

yang bersifat pribadi. 

2) Menurut Sujana (2005) retailing adalah penghimpun barang-barang yang 

dibutuhkan oleh konsumen akhir, sehingga konsumen akan menjadikan toko 

retail sebagai tempat untuk mendapatkan barang kebutuhannya. 

3) Menurut Utami (2010) retailing adalah perangkat dari suatu aktivitas bisnis 

yang melakukan penjualan barang-barang maupun jasa kepada konsumen 

akhir untuk penggunaan konsumsi perseorangan maupun keluarga. 

Berdasarkan definisi pengecer tersebut terdapat beberapa bentuk dari 

pengecer diantaranya adalah: 

1) Toko khusus ( Speciality Store) 

Toko yang hanya menjual barang-barang khusus atau satu jenis produk 

pada dagangannya contoh yang dapat kita lihat di Indonesia adalah clothing 

store atau toko baju merk tersendiri seperti “Lea jeans”. 

2) Toko Serba Ada (Departmen store) 

Toko yang menjual beberapa produk di dalam usahanya dan barang 

yang dijual bersifat umum seperti perabotan rumah tangga, kebutuhan rumah 

sehari-hari. 

3) Minimarket 

Toko yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti makanan 

ringan, alat mandi, dan lain-lain namun dalam skala usaha yang kecil serta 

persebaran toko yang mendekati pemukiman warga. 

4) Toko Swalayan (Supermarket) 

Sama seperti minimarket namun supermarket memiliki skala usaha 

yang besar dan letaknya berada di keramaian kota, seperti di dalam mall atau 

mendekati perkantoran. Barang yang dijual di supermarket meliputi kebutuhan 
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masyarakat sehari-hari seperti makanan, perabotan rumah, alat mandi, alat 

tulis, dan lain-lain.   

Minimarket mempunyai jenis usaha dalam pengelolaan perusahaannya. 

Terdapat 2 jenis usaha yang biasa ada di kalangan masyarkat diantaranya adalah 

usaha minimarket yang bersifat Waralaba atau Franchising, dan usaha minimarket 

yang bersifat regular atau milik perusahaan tertentu tidak bekerja sama dengan 

perseorangan. Waralaba (franchising) adalah suatu pengaturan bisnis dimana 

sebuah perusahaan pewaralaba (franchisor) memberi hak kepada pihak 

independent terwaralaba (franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan 

tersebut dengan peraturan yang ditetapkan pewaralaba. 

Waralaba merupakan cara memperluas jaringan usaha dengan menjual merek 

disertai konsep yang standar atau baku dalam menjalankan usaha yang sama untuk 

semua terwaralaba. Dalam waralaba, biasanya disertai kewajiban membayar 

sejumlah dana kepada pewaralaba yang dinamakan initial franchise fee dan 

royalti atau bagian keuntungan. Terwaralaba menggunakan nama, goodwill, 

produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional dan 

fasilitas penunjang dari perusahaan pewaralaba. Sebagai imbalan terwaralaba 

membayar initial fee dan royalty (biaya pelayanan manajemen) kepada 

perusahaan pewaralabseperti yang diatur dalam perjanjian waralaba (franchise 

agreement). Sebuah paket waralaba yang baik mampu membuat seseorang yang 

tepat bisa mengoperasikan sebuah bisnis dengan sukses, bahkan tanpa 

pengetahuan sebelumnya tentang bisnis tersebut.  

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12/M-

DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 memberikan pengertian tentang 

waralaba sebagai berikut : 

Waralaba (franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan 

penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan 

usaha dengan memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba dengan suatu 

imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan 
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sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang 

berkesinambungan oleh pemberi waralab pada penerima waralaba. 

2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai pengaruh munculnya minimarket modern terhadap 

usaha kelontong telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya di wilayah 

lain maupun kota lain di Indonesia. Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi 

atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang terpillih dapat dilihat melalui tabel 1.6 di bawah. 

Tabel 1. 6. Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel 

Penelitian 

Metode Hasil 

Pradinan 

wijayanti 

2011 

Analisis 

Pengaruh 

Perubahan 

Keuntungan 

Usaha 

Tradisional 

Dengan 

Munculnya 

Minimarket 

Modern (Studi 

kasus : 

Pedurungan 

Kota 

Semarang 

 

 

 

Omset 

Jarak 

Diserfikasi Produk 

Analisis Regresi 

Berganda 

Hasil dari 

penelitian adalah 

terdapat 

pengaruh yang 

negatif akibat 

kemunculan 

minimarket 

dikota malang, 

dampak tersebut 

adalah berupa 

terjadinya 

penurunan yang 

mencapai >50% 

dari pendapatan 

Hardyani Sasi 

kirana/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampak 

kehadiran ritel 

modern 

terhadap omset 

pedagang pasar 

tradisional di 

Kota Surakarta 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Faktor yang 

mempengaruhi omset 

pedagang tradisional 

adalah ukuran 

kios,komoditas 

utama berupa produk 

segar dan komoditas 

utamaberupa produk 

olahan serta jarak 

Metode test, chi 

squere test uji 

korelasi dan ordinal 

logistic regresion 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

omset pedagang 

pasar tradisional 

adalah ukuran 

kios, komoditas 

utama berupa 

produk segar dan 

komoditas utama 

berupa produk 

olahah 
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Nama 

Peneliti 

Judul Variabel 

Penelitian 

Metode Hasil 

Reza 

Haditya/2015 
Analisis Pengaruh 

Keberadaan 

Minimarket 

Modern terhadap 

Keberlang sungan 

Usaha Toko 

Kelontong di 

Sekitarnya 

Keuntung

an 

Omset 

Jumlah 

Pembeli 

Perubahan jam 

kerja 

Uji beda 

sampel 

berpasang

an (Paired 

sampel 

test) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa adanya 

perubahan tingkat 

omset, 

keuntungan, 

jumlah pembeli 

dan jam buka toko 

akibat dari 

munculnya 

minimarket 

modern di sekitar 

toko kelontong. 

Dimana terjadi pe- 

53 nurunan tingkat 

omset, keuntungan 

dan jumlah 

pembeli. Serta 

pedagang 

mengubah jam 

buka tokonya 

mencapai 

pendapatan yang 

maksimal. 

Syahrul 

Anwar/2020 

Dampak 

keberadaan 

Minimarket 

modern 

terhadap 

pendapatan 

toko eceran & 

toko kelontong 

sebelum dan 

sesudah 

pandemi 

Covid-19 di 

Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

Keuntungan 

Omset 

Jumlah pengunjung 

toko 

Jam Operasional 

Metode Kualitatif Hasil dari 

penelitian adalah 

terjadi penurunan 

omset 25%-50% 

setiap harinya, 

setelah adanya 

minimarket 

modern untuk 

toko eceran dan 

untuk toko 

kelontong setiap 

harinya. 

 

 

 



15 
 

 
 

F. Kerangka Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dalam penelitian ini 

adalah dengan survai lapangan dan metode penelitian kepustakaan bersifat 

kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Istilah 

kualitatif, pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yaitu pengamatan 

yang menunjuk pada sikap alamiah dan perhitungannya atas dasar jumlah. 

Penelitian kualitatif, menekankan kepada tatacara pengguaan alat dan teknik yang 

berorientasi pada paradigma alamiah. 

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode artistik, karena proses 

penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode 

imperative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna  

sebenarnya.Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa 

angka- angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi 

tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empiric dibalik 

fenomena. Untuk melihat keranga pemikiran bisa dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1. 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

Usaha Toko  
Kelontong  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Usaha Toko Kelontong & 

Eceran 

Dampak sebelum dan sesudah 

adanya minimarket modern 

terhadap toko kelontong & 

eceran 

Keuntungan 
Jam 

Operasional 

Omzet 

Penjualan 

Jumlah 

Pengunjung 

Toko 
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G. Batasan Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Definisi operasional merupakan 

petunjuk tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Berikut 

adalah definisi operasional dari variabel yang akan diteliti, yaitu : 

1. Keuntungan 

Selisih antara pendapatan dengan biaya, apabila pendapatan melebihi 

biaya maka hasilnya adalah laba bersih atau keuntungan (Rudianto, 2009) yang 

diperoleh pedagang kelontong. Satuan untuk keuntungan ditetapkan dalam rupiah 

setiap bulannya. 

2. Omset Penjualan 

Omset penjualan adalah total barang dagangan yang terjual oleh pedagang 

kelontong setiap bulan ataupun harinya (Hutabarat, 2009). Adapun pendekatan 

untuk mengetahui omset penjualan adalah dengan mengalikan jumlah barang yang 

terjual dengan harga. Satuan untuk omset penjualan ditetapkan dalam rupiah 

setiap harinya. 

3. Jumlah Pembeli 

Jumlah Pembeli adalah setiap orang atau konsumen yang datang ke toko 

kelontong dan membeli langsung barang di toko kelontong tersebut. Satuan untuk 

jumlah pembeli ditetapkan dalam banyaknya orang yang datang setiap harinya. 

4. Jumlah Jam Kerja 

Jam kerja toko kelontong merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha 

kelontong, jam kerja toko kelontong ditentukan oleh pemilik toko kelontong & 

eceran sesuai dengan kemampuan yang mereka sudah perhitungkan. Satuan untuk 

jumlah jam kerja ditetapkan dalam jam kerja setiap hari. 

 

 


