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ABSTRAK 

Nama  : Dhia Farhanah 

NIM  : 30400118217 

Judul  : Strategi Bertahan  Hidup Pedagang Konvensional di Tengah 

Maraknya Belanja Online (Studi Kasus Pedagang di Pasar 

Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa) 

 

Penelitian ini membahas tentang “Strategi Bertahan Hidup Pedagang 

Konvensional di Tengah Maraknya Belanja Online (Studi Kasus Pedagang Pasar 

Rakyat Sungguminasa Kabuapten Gowa)” dengan rumusan masalah: 1). 

Bagaimana realitas kehidupan pedagang konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa? 2). Bagaimana dampak maraknya belanja online pada usaha 

pedagang konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa? 3). Bagaimana strategi 

bertahan pedagang konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa di tengah 

maraknya belanja online? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan dan analisis data melalui beberapa tahap diantaranya yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Realitas kehidupan pedagang 

konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa yaitu diantaranya periode usaha, 

pemilihan Pasar Rakyat Sungguminasa sebagai tempat menjalankan usaha, jumlah 

karyawan, dan modal dan pendapatan serta pengeluaran biaya pedagang. 2). 

Dampak yang ditimbulkan oleh maraknya belanja online pada usaha pedagang 

konvensional yaitu dampak positif dan negatif. Dampak postif yaitu menambah 

semangat para pedagang dan semakin gencar dalam meningkatkan jualannya. 

sedangkan dampak negatif yaitu penurunan jumlah pembeli & pendapatan dan 

kalah persaingan dengan pedagang online. 3). Strategi yang dilakukan pedagang 

dalam mempertahankan usahanya yaitu dianataranya melakukan pembaruan usaha 

mengikuti tren model terbaru, meningkatkan pelayanan pada pembeli. Selain 

ketiga strategi tersebut para pedagang juga mengandalkan modal sosial yang 

mereka miliki seperti kepercayaan, normal sosial, dan strategi jaringan.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu 1). para pedagang konvensional tetap 

memberikan pelayanan yang terbaik serta selalu meningkatkan kualitas barang. 

Para pedagang sebaiknya belajar mengikuti perkembangan teknologi sehingga 

dapat melakukan promosi barang secara online lewat media sosial sehingga dapat 

dijadikan strategi dalam menambah jumlah pembeli dan pendapatan. 2). 

Pemerintah / Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa untuk melakukan sosialisasi 

pelatihan dan pendampingan mengenai sistem belanja online secara sederhana 

agar pedagang juga dapat memasarkan barang secara online 3). Bagi peneliti 

selanjutnya yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai temuan-temuan baru yang 

berkaitan dengan strategi pedagang konvensional dalam mempertahankan usaha 

ditengah persaingan dengan sistem perdagangan online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era modernisasi saat ini telah sangat maju dan semakin berkembang 

pesat. Modernisasi menurut Johan Willem Schoorl merupakan proses transformasi 

dalam kehidupan masyarakat pada aspek kehidupan dan aspek kemasyarakatan. 

Munculnya modernisasi menimbulkan banyak perubahan pada perkembangan 

segala aspek kehidupan. Sesuatu yang identik dengan modernisasi yaitu 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), teknologi informasi dan 

komunikasi yang membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam 

mentransformasi hubungan sosial karena sifat fleksibilitas dan kemampuan 

telematika sehingga dapat memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini telah berubah menjadi serba mudah dan 

modern. Mereka dapat dengan mudah menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk saling berbagi informasi dan berkomunikasi.
1
 

Internet merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang banyak 

digunakan. Segala bentuk informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet 

tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Internet berkembang dengan cepat dan 

menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan 

pengguna internet semakin meningkat dan dari berbgai kalangan, tidak hanya 

pada kalangan pelajar namun juga pada kalangan anak-anak, dewasa, hingga 

lanjut usia.
2
 

Teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan teknologi tidak 

hanya pada bidang informasi dan komunikasi namun saat ini telah memasuki

                                                 
1
Agung Nuegroho, Teknologi Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 3. 

2
Dian Eka Sari, Rudy Handoko, dan Achluddin Ibnu Rochim, Pengaruh Online Shop 

Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto 

(Studi Kasus Ibu Rumah Tangga di Desa Mojotamping, Kecamtan Bangsal, Kabupaten 

Mojokerto), UNTAG Surabaya (2018), h. 2. 
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bidang bisnis. Pengguna media sosial begitu banyak sehingga sebagian orang 

menggunakan media sosial sebagai tempat bisnis. Tempat bisnis yang dimaksud 

yaitu dunia perdagangan dengan sistem jual beli secara online yang dinamakan 

jual beli online (Online Shop). Online Shop yaitu cara seseorang dalam 

memasarkan dan mempromosikan suatu barang/produk dalam dagangan kepada 

pembeli secara online. Fenomena belanja online menjadi jenis aktivitas belanja 

baru dan kini digemari banyak orang Media sosial kini lebih banyak digunakan 

seseorang sebagai tempat untuk berbisnis dan mulai diminati oleh berbagai 

kalangan karena lebih meluangkan banyak waktu dibandingkan membuka sebuah 

toko dan hal ini pun menarik konsumen untuk memilih berbelanja online karena 

berbagai kemudahan yang ditawarkan.
1
 

Kemajuan teknologi telah menciptakan sistem jual beli baru dalam 

dunia perdagangan yang juga meningkatkan daya beli masyarakat. Sebelumnya 

jika seseorang ini berbelanja maka harus datang langsung ke toko, namun dengan 

munculnya sistem jual beli yang baru tersebut, masyarakat tidak lagi berbelanja 

secara langsung, namun juga memiliki lebih banyak kesempatan dan pilihan untuk 

berbelanja yang dilakukan secara online atau melalui internet.
2
 

Berdagang adalah kegiatan yang paling sering kita jumpai di pasar. 

Berdagang merupakan kegiatan jual beli barang atau produk yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli. Berdagang juga merupakan suatu bentuk ibadah 

dalam islam atau dikenal dengan istilah muamalah yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah saw. sejak beliau remaja hingga dewasa. Berdagang merupakan 

sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar 

sesuai dengan tuntutan ajaran islam.
3
 Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-

Baqarah/2:275 yang berbunyi: 

                                                 
1
Desti Rohini, Skripsi: Pengaruh Belanja Onlien di Media Sosial Terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa-Siswi SMA Muhammadiyah Imogiri Bantul, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 3. 
2
Rizki Widiaputri, Konstruksi Sosial Konsumen Mengenai Platform Belanja Online 

Shopee (Pola Konsumsi pada Mahasiswi Milineal Surabaya), IR-Pepustakaan Universitas 

Airlangga, (2018), h. 3.  
3
Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 158. 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 

berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena 

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual 

beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 

peringatan dari Tuhan-Nya (menyangkut riba), lalu dia berhenti 

sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi 

riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
4
 

Ayat di atas menegaskan mengenai hukum berdagang itu halal selama 

tidak dilakukan dengan jalan yang haram. Jalan yang haram menurut agama islam 

seperti riba, yang artinya mengambil. Riba adalah tambahan dari modal pokok. 

Allah swt. memperingatkan dari akibat buruk di dunia dan di akhirat dari 

memakan harta riba. Allah swt. mengabarkan bahwa orang-orang yang memakan 

harta riba akan bangkit dari kubur mereka seperti orang yang kerasukan setan dan 

akan kekal di neraka selamanya.
5
 

Pasar adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Pasar memiliki peran yang 

cukup penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Kegiatan ekonomi pasar 

adalah tempat berlangsungnya proses transaksi penentuan harga dan tempat 

memperolah perlengkapan kebutuhan. Pasar tidak hanya memiliki fungsi ekonomi 

namun juga fungusi sosial. Geoffrey Hodgson mendefenisikan pasar sebagai 

sebuah rangkaian intuisi sosial dimana sejumlah besar komoditas dari berbagai 

macam tipe dan ukuran dipertukarkan secara reguler, dan terkadang diprasaranai 

oleh intitusi-intitusi tersebut yang dengan demikian pengertian pasar tidaklah 

semata memasukkan pertukaran komoditas yang ditransfer ke dalam bentuk uang 

                                                 
4
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h. 

47. 
5
https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html.  

https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html
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dan hak kepemilikan. Pasar dalam pengertian yang lebih luas merupakan ekspresi 

dari pola pertukaran dalam tatanan sosial tertentu yang mempertautkan berbagai 

kategori sosial, seperti hubungan sosial, jaringan, nilai dan cara, etika dan budaya. 

Pertukaran barang-barang, jasa, informasi dan bentuk-bentuk sosial lainnya akan 

membentuk budaya pergaulan seseorang.
6
 

Fenomena online shopping atau belanja online telah banyak dibicarakan 

dalam beberapa tahun terakhir. Online shopping atau belanja online merupakan 

kegiatan berbelanja secara online melalui aplikasi yang terdapat pada smartphone 

tanpa harus berkunjung ke pusat perbelanjaan secara langsung seperti pasar 

tradisional dan mall. Belanja online telah menggeser pola kehidupan sosial. 

Awalnya, interaksi jual beli dilakukan melalui komunikasi secara verbal dan tatap 

muka, namun saat ini akibat perkembangan teknologi interaksi jual beli dilakukan 

melalui chatting tanpa adanya interaksi secara langsung. Dahulu mall yang 

merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang mulai menggeser fungsi 

keberadaan pasar tradisonal dan beberapa tahun kemudian terjadi perubahan ruang 

ritel dari mall menuju online shopping yang membawa perubahan pada pola 

belanja masyarakat semakin menggeser fungsi keberadaan pasar tradisional.
7
  

Awalnya, belanja online digunakan oleh perusahaan dagang untuk 

mencoba strategi pemasaran baru yaitu pemasaran di dunia maya/online. Belanja 

online diperkenalkan pada tahun 1996 dengan istilah e-commerce. E-commerce 

merupakan singkatan elektronik commerce dan sekarang dikenal sebagai 

perdagangan online. Online shoping atau berbelanja secara online saat ini sedang 

diminati oleh sebagian besar masyarakat, karena dengan sistem baru ini maka 

mereka tidak lagi merasa kesulitan dalam memperoleh barang atau produk yang 

diinginkan. Mereka hanya perlu memilih produk dengan melihat gambar dan 

memesannya melalui aplikasi belanja online yang saat ini telah banyak dibuat oleh 

berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan pedagang. Belanja online pun 

                                                 
6
Pheni Chalid, Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Center for Social Economics Studies 

(CSES) Press, 2009), h. 42. 
7
Rizki Widiaputri, Konstruksi Sosial Konsumen Mengenai Platform Belanja Online 

Shopee (Pola Konsumsi pada Mahasiswi Milineal Surabaya), IR-Pepustakaan Universitas 

Airlangga, (2018), h. 3. 



5 

 

 

 

 

beragam, mulai dari fashion, barang import seperti makanan, pakaian, sepatu, tas, 

aksesoris, peralatan rumah tangga, dan berbagai macam alat kecantikan seperti 

make-up dan sebagainya.
8
 

Ratusan situs web dan aplikasi sedang dibuat dan digunakan setiap 

tahun untuk memenuhi permintaan tren belanja yang nyaman ini yang terus 

meningkat. Kemuculan berbagai macam platform belanja online membuat para 

konsumen memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya, terlebih didukung 

dengan hadirnya situs aplikasi belanja online beserta kemudahan dalam 

penggunaannya menjadikan alternatif bagi masyarakat dikarenakan lebih nyaman 

daripada belanja di toko atau pasar secara konvensional yang biasanya 

dihubungkan dengan keramaian, kecemasan, kemacetan lalu lintas, waktu yang 

terbatas dan keterbatasan tempat parkir.
9
 

Kemudahan transaksi pada aplikasi belanja online semakin didorong 

oleh munculnya digital payment (pembayaran digital). Sistem pembayaran digital 

payment atau cashless (tanpa uang tunai) berbeda dengan pembayaran dengan 

uang tunai. Pembayaran cashless kini semakin canggih karena sistem pembayaran 

menggunakan internet dan hanya melalui smartphone sehingga memicu 

masyarakat untuk menggunakannya. Transaksi pembayarakn dengan digital 

payment dapat dilakukan kapapanpun dan dimanapun. Adanya digital payment 

menjadi faktor daya tarik situs jual beli online dan dapat menguntungkan para 

pelaku bisnis dalam menarik konsumen lebih banyak.
10

 

Kemunculan pasar virtual/toko online mengakibatkan perilaku 

konsumsi masyarakat perkotaan sangat dinamis dan cepat berubah, dan sebagai 

akibat dari perubahan tersebut, struktur permintaan barang juga ikut berubah. Hal 

tersebut mengakibatkan permintaan barang menururn di pasar non-virtual, 

                                                 
8
Desti Rohini, Skripsi: Pengaruh Belanja Onlien di Media Sosial Terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa-Siswi SMA Muhammadiyah Imogiri Bantul, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 3-5. 
9
Fera Rian Dianingsih, Skripsi: Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belanja Online dan 

Fasilitas Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Syariah di IAIN Surakarta, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 4. 
10

Muhammad Ridwan, Keputusan Pembelian melalui Situs Belanja Online Terhadap 

Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pengguna 

Aplikasi Lazada di Medan), j-EBIS, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 133-134. 
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terutama di pusat perbelanjaan di beberapa kota besar.
11

 Saat ini masyarakat 

Indonesia menjadi konsumeris dengan lebih aktif berbelanja menggunakan media 

online daripada pembelian secara langsung dengan mengunjungi toko 

konvensional. Peminat belanja online yang paling banyak yaitu dari kalangan 

remaja dan orang yang sibuk (padat aktivitas). Mereka lebih memilih berbelanja 

secara online dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional. 

Dampak dari transformasi yang begitu cepat ini, sebagai imbas dari 

kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan akan memunculkan beberapa 

paradoks dalam struktur perekonomian diantaranya: 

1) Paradoks pertama yakni, akan memicu terjadinya trade-off antara keberadaan 

pasar virtual dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ada. Keberadaan pasar 

virtual dapat menjadi ancaman bagi pasar non-virtual, meskipun disisi lain 

dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya.  

2) Paradoks yang kedua, konsumsi masyarakat cenderung mulai meninggalkan 

etika, norma bahkan agama yang melekat pada pasar non-virtual.  

3) Paradoks ketiga, konsumen cenderung tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan 

nilai guna sebuah barang. Pasar virtual menggiring konsumen untuk 

mengkonsumsi tanda (prestige) atau sesuatu yang viral, sehingga pola 

konsumsi masyarakat lebih dikonstruksi oleh hal tersebut.
12

 

Konsumsi tanda (prestige) telah menjadi budaya massa yang nyaris 

tidak lagi memilih kelas sosial dengan kuantitas pendapatan sebesar apa sehingga 

dikategorikan layak mempraktekkan konsumerisme. Realitas konsumsi ini yang 

sudah merata di setiap kelas sosial mestinya ini sudah menghasilkan perputaran 

kapital yang menyebabkan kesejahteraan dan pemerataan keuntungan seperti 

pengandaian kapitalisme tentang tricle dawn effect. Nyatanya hal ini tidak 

memberikan keuntungan apa-apa bagi konsumen kecuali nafsu untuk terus 

                                                 
11

Andi Faisal Anwar dan Bahrul Ulum Rusydi, Tinjauan Sosiologi Ekonomi Terhadap 

Perilaku Konsumsi Masyarakat Kota Makassar pada Pasar Virtual, Al-Falah: Journal of Islamic 

Economics, Vol. 3 No. 1 (2018). h. 9. 
12

 Bob Foster, Pengaruh Pengalaman Belanja Online Produk Fashion terhadap 

Kepuasan dan Niat Beli Ulang Pelanggan Zalora serta Berrybenka, Kontigensi, Vol. 5 No. 1 (Juni 

2017). h. 68. 
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mengkonsumsi demi simbol status sosial akibat konsumsi yang berlebihan dan 

tiada henti tersebut.
13

  

Minat yang besar terhadap belanja online semakin mendorong 

perkembangan e-commerce di Indonesia sehingga menyebabkan banyak sekali 

situs belanja online yang bermunculan yang dapat dijadikan pilihan oleh 

masyarakat dalam membeli dan menjual barang secara online. Toko online dapat 

berkembang pesat karena didukung oleh berbagai faktor, antara lain biaya internet 

yang relatif murah, tingginya penggunaan smartphone di masyarakat, sistem 

logistik yang andal, dan sistem pembayaran yang andal dan terpercaya. Faktor-

faktor tersebut akan membuat transaksi belanja online terus tumbuh dan 

meningkat.
14

 

Hadirnya sistem perdagangan dan sistem jual beli secara online 

mengakibatkan sejumlah pasar atau toko konvensional lainnya dapat terancam 

bangkrut akibat dampak dari online shop. Hal ini juga mengakibatkan para 

pedagang konvensional yaitu pedagang yang melakukan aktivitas dagang atau jual 

beli secara langsung yang ada di pasar tradisional harus memikirkan kembali cara 

atau strategi bertahan untuk mengatasi online shop yang semakin meluas. Strategi 

boleh dilakukan dalam islam dengan syarat tidak merugikan pihak siapapun. Allah 

swt. memerintahkan hambanya untuk berikthiar. Ikhtiar adalah berusaha, bekerja 

keras bergerak untuk menggapai sesuatu. Berikhtiar berarti melakukan sesuatu 

dengan segenap daya dan upaya untuk menggapai sesuatu yang akan menjadi 

kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain serta bernilai ibadah di sisi Allah 

swt. yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:32: 

َساۤ ِ
َتَسُتْيا   َوِللن 

ْ
ا اك َجاِل َنِصْيٌب ّم َِّ ى َةْػٍض   ِللر ِ

ٰ
ْم َعل

ُ
ُ ِةه  َةْػَضك  اّٰلله

َ
ل ْيا َما َفضَّ ا َتَتَمنَّ

َ
ا َول ِء َنِصْيٌب ّم َِّ

ِ َشْيٍء َعِلْيًما
 

اَن ِةُكل
َ
َ ك َ ِمْن َفْضِله    ِانَّ اّٰلله يا اّٰلله

ُ
ل َـٔ َتَسْبَن  َوْس

ْ
 اك

 

 

                                                 
13

Muhammad Ridha, Sindrom Gila Belanja dan Pemeliharaan Status Sosial, Jurnal 

Dakwah Tabligh, Vol. 14 No. 2 (2013), h. 254. 
14

Fiki Ariyanti, Bisnis Online Gerogoti Pasar Konvensional, 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/310244/bisnis-online-gerogoti-pasar-konvensional (diakses 

pada tanggal 28 September 2021). 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/310244/bisnis-online-gerogoti-pasar-konvensional
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Terjemahnya: 

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi 

laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi 

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.
15

 

Hadirnya online shop mengakibatkan para pedagang konvensional 

menjadi tersisihkan dan terkadang mengalami kekurangan pendapatan. Persoalan 

ini mengakibatkan para pedagang terpaksa harus berinisiatif untuk membuat 

produk jualan tampil menarik di mata konsumen, baik dari segi harga yang sangat 

murah dan dari segi kualitas produk yang harus dijamin tidak akan mengecewakan 

konsumen. Semua pedagang berusaha mempertahankan usaha dan loyalitas 

pembeli yang dipengaruhi oleh harga, keragaman barang atau produk, pelayanan 

yang diberikan, sikap, kualitas produk, dan promosi. 

Maraknya belanja online atau online shoping juga terjadi di daerah 

Sungguminasa Kabupaten Gowa. Terdapat beberapa pasar atau toko konvensional 

yang mulai kurang diminati pengunjung. Pasar Rakyat Sungguminasa merupakan 

salah satu contohnya. Pasar Rakyat Sungguminasa yang dulunya selalu ramai 

dikunjungi masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan hidup mulai dari 

pangan, sandang, dan juga papan kini telah mulai kurang pengunjung. Para 

pengunjung telah beralih menggunakan online shop. 

Penjualan online akan semakin banyak dan berkembang seiring dengan 

kemajuan teknologi yang akan menyebabkan para pedagang tradisional akan terus 

mengalami kemunduran jika tidak diimbangi oleh kekuatan modal pedagang. 

Persoalan ini juga terjadi di Kabupaten Gowa terutama di pasar tradisional, para 

pedagang beresiko bangkrut atau tutup dikarenakan penurunan penjualan yang 

signifikan dan tidak mempunyai kekuatan strategis untuk mempertahankan usaha 

dagangnya. 

Latar belakang masalah yang dijelaskan diatas membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai dampak yang dirasakan pedagang konvensional di Pasar 

                                                 
15

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta Selatan: WALI, 2010), 

h. 83 
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Rakyat Sungguminasa terhadap maraknya online shoping dan strategi bertahan 

yang akan dilakukan oleh pedagang konvensional dalam mempertahanakn 

usahanya. Maka peneliti memfokuskan penelitian dengan judul “Strategi Bertahan 

Pedagang Konvensional di Tengah Maraknya Belanja Online (Studi Kasus 

Pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa Kab Gowa)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian “Strategi Bertahan Pedagang Konvensional di 

Tengah Maraknya Belanja Online (Studi Pedagang Pasar Rakyat Sungguminasa 

Kab Gowa) yaitu peneliti akan berusaha menggali informasi terkait strategi 

bertahan para pedagang pasar yang dalam hal ini mengenai tindakan atau cara 

yang dilakukan mereka agar usaha atau dagangannya tetap beroperasi di tengah 

persaingan dengan toko online/online shop.  

2. Deskripsi Fokus 

Merujuk pada fokus penelitian diatas maka untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam merumuskan pembahasan dari peneliti, maka dalam 

penelitian ini akan dideskripsikan beberapa variabel, antara lain: 

a. Strategi Bertahan 

Strategi adalah suatu cara atau pola tindakan yang direncanakan dan 

digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memecahkan masalah 

yang tengah dihadapai. Dalam penelitian ini strategi bertahan yang dimaksud 

yaitu tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh pedagang dalam 

mempertahankan usaha dagangannya dalam menghadapi persaingan dengan pasar 

online baik dari segi harga, waktu dan lokasi, pemasaran, kualitas produk, jenis 

produk, promosi, dan lain sebagainya. 

b. Pedagang Konvensional 

Pedagang konvensional yaitu pedagang yang memasarkan dagangannya 

secara langsung tanpa perantara. Pedagang bertemu secara langsung dengan 

pembeli dan terjadi transaksi jual beli secara fisik. Pedagang konvensional 

biasanya berada dalam satu kawasan seperti toko atau pasar tradsional seperti di 
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Pasar Rakyat Sungguminasa Kab Gowa. Peneliti akan meneliti pedagang baju, 

celana, sepatu, dan tas. 

c. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah tempat para pedagang melakukan aktivitas jual 

beli dan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung yang 

mengakibatkan adanya transaksi jual beli dan biasanya ada proses tawar menawar 

harga. Pasar tradisional yang dimaksud dalam peneltian ini yaitu salah satu pasar 

tradisional yang ada di Kabupaten Gowa yaitu Pasar Rakyat Sungguminasa. 

d. Belanja Online / Online Shoping 

Belanja online atau sering disebut online shoping yaitu suatu bentuk 

perdagangan secara online dengan menggunakan perangkat elektronik. Belanja 

online suatu kegiatan pemasaran dan pembelian barang melalui media internet 

tanpa harus bertemu secara fisik antara penjual dan pembeli. Pedagang biasanya 

memasarkan atau mempromosikan dagangannya melalui situs web atau aplikasi 

tertentu.  

C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas 

maka penelitian ini memiliki sejumlah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana realitas kehidupan pedagang konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa? 

2. Bagaimana dampak maraknya belanja online pada usaha pedagang 

konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa? 

3. Bagaimana strategi bertahan pedagang konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa di tengah maraknya belanja online? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah bagian yang membahas dan menganalisis 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian 

pustaka dimaksudkan sebagai acuan dan bahan referensi serta untuk menghindari 

kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini antara lain: 
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Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Emaya Kurniati, Anitiyo Soelistiyono, 

dan Teguh Ariefiantoro Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan 

Judul “Strategi Bertahan di Tengah Maraknya Toko Modern (Studi Kasus pada 

Toko Tradisional Bu Yuli di Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang 

Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang 

digunakan oleh Bu Yuli selaku pemilik toko yang diantaranya yaitu kebijakan 

produk, kebijakan harga, dan kebijakan tempat. Kebajikan produk yaitu Bu Yuli 

berusaha memperbanyak variasi produk, dari kemasan kiloan hingga kemasan 

shaset/eceran, dan menyediakan merk ternama sehingga mendekati jenis produk 

yang dijual di toko modern. Kedua kebijakan harga, dalam menetapkan harga, Bu 

Yuli sangat berhati-hati agar harga produk di tokonya dapat bersaing dengan 

harga produk di toko modern. Ketiga kebijakan tempat, lokasi toko Bu Yuli 

strategis dan dekat dengan rumah calon pembeli ataupun pelanggannya.
16

 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai strategi bertahan toko atau pasar 

tradisional, yang menjadi perbedaan yaitu mengenai fokus penelitian yang dimana 

penelitian diatas berfokus pada strategi pedagang toko tradisonal di tengah pasar 

modern sedangkan peneliti akan memfokuskan pada strategi bertahan pedagang 

pasar tradisional di tengah maraknya toko online. 

Kedua, Penelitian dalam Jurnal Society Vol. 2 No. 1 Tahun 2014 yang 

berjudul “Strategi Bertahan (Survival Strategy); Studi tentang “Agama Adat” 

Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung” oleh Aimie Sulaiman. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa Masyarakat Lom merupakan salah satu masyarakat adat 

yang masih mempertahankan keasliannya. Agama adat mereka tidak hilang 

dengan sendirinya ketika “dipaksa” memilih agama resmi negara sebagai 

indentitasnya. Sebagian dari upaya mereka dalam mempertahankan agama 

adatnya yaitu melalui pewarisan pada keturunannya dan melalui larangan yang 

                                                 
16

Emaya Kurniawati, Anitiyo Soelistiyono, dan Teguh Ariefiantoro, Strategi Bertahan 

di Tengah Maraknya Toko Modern (Studi Kasus pada Toko Tradisional Bu Yuli di Kelurahan 

Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah), Universitas Semarang (2018), h. 13-15.  
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penuh dengan kutukan. Dukun dan orang adat juga memiliki peran dalam 

memberikan pengaruh yang cukup positif dalam mempertahankan dan 

melestarikan agama adat mereka. Orang Lom yang merupakan salah satu 

komunitas adat yang masih mempertahankan keaslian mereka. Ketika mereka 

“dipaksa” untuk memilih agama resmi negara sebagai identitas, agama adat tidak 

tersingkir dengan sendirinya. Beberapa upaya yang mereka lakukan yaitu dengan 

cara pewarisan melalui anak-anaknya dan melalui larangan-larangan yang sarat 

dengan bala, tuah, bahkan kutukan. Peran dukun dan orang adat juga memberikan 

pengaruh yang cukup positif dalam mempertahankan dan melestraikan agam adat 

mereka.
17

 Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-

sama membahas mengenai strategi bertahan, yang menjadi perbedaan yaitu subjek 

penelitian dimana penelitian diatas subjek penelitiannya yaitu Agama Adat Orang 

Lom sedangkan subjek penelitian peneliti yaitu pedagang pasar tradisional. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis Titi Purwanti (2016) Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang Jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 

yang berjudul “Strategi Bertahan (Survival Strategy) Pedagang Awul-Awul di 

Kecamatan Unggaran Kabupaten Semarang”. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa masih banyak para pedagang di Kecamatan Unggaran yang lebih memilih 

menjadi pedagang awul-awul atau pedagang baju bekas dikarenakan dapat 

mempertimbangkan situasi keuangan kaum muda yang terbatas dan juga 

menunjukkan hasrat gaya pakaian orang dulu yang otentik. Strategi dalam 

mempertahankan usahanya pedagang awul-awul memberikan pelayanan yang 

ramah, melakukan perdagangan online melalui media sosial, meningkatkan 

promosi harga, dan ikut serta membuka kios dadakan saat acara atau event tertentu 

seperti car free day dan pasar malam.
18

 Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai strategi bertahan, yang 

                                                 
17

Aimie Sulaiman, Strategi Bertahan (Survival Strategy): Studi Tentang Agama Adat 

Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, Jurnal Society, Vol. 2 No. 1 (Juni 2014), h. 15.  
18

Titi Purwanti, Skripsi: Strategi Bertahan (Survival Strategy) Pedagang Awul-Awul 

di Kecamatan Unggaran Kabupaten Semarang, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), 

h. 61 
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menjadi perbedaan yaitu subjek penelitian dimana penelitian diatas subjek 

penelitiannya yaitu pedagang awul-awul sedangkan subjek penelitian peneliti 

yaitu pedagang pasar tradisional khususnya pedagang produk fashion. 

Keempat, Skripsi yang ditulis Azky Afidah (2021) Mahasiswa Intitut 

Agama Islam Negeri Purwekerto Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang berjudul “Strategi Bertahan Pedagang Pasar Tradisional di 

Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi 

yang digunakan oleh pedagang pasar di Desa Jejeg diantaranya yaitu strategi aktif, 

strategi pasif, dan strategi jaringan. Pertama strategi aktif yang dilakukan 

pedagang Desa Jejeg yaitu kehadiran anggota keluarga yang membantu pekerjaan, 

meningkatkan kualitas layanan dan produk, serta memperpanjang hari kerja dari 

pagi hingga sore hari. Kedua strategi pasif yang dilakukan yaitu mengurangi 

persediaan komoditas terutama yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama, seperti sayuran. Ketiga strategi jaringan yaitu menginfokan kepada 

pembeli untuk membeli barang yang mereka butuhkan di rumah pedagang, dan 

terkadang pedagang Desa Jejeg menitipkan barang dagangannya di warung 

terdekat jika dagangan di pasar belum habis.
19

 Judul penelitian ini dengan judul 

peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengenai strategi bertahan 

pedagang tradisional namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana 

penelitian diatas mengaitkan strategi pedagang dengan masa pandemi sedangkan 

peneliti mengaitkannya dengan maraknya belanja online. 

Merujuk pada pemaparan mengenai penelitian terdahulu diatas, belum 

ada yang membahas secara jelas tentang strategi bertahan pedagang yang 

dikaitkan dengan maraknya belanja online. Oleh karena itu, penelitian ini 

berfokus meneliti bagaimana strategi bertahn pedagang di tengah maraknya 

belanja online. 

                                                 
19

Azka Afidah, Skripsi: Strategi Bertahan Pedagang Pasar Tradisional di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal), 

(Purwekerto: Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2021), h. 58 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneltian 

1) Untuk mengetahui realitas kehidupan pedagang konvensional di Pasar 

Rakyat Sungguminasa 

2) Untuk mengetahui dampak dari maraknya belanja online terhadap 

usaha pedagang konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa 

3) Untuk mengetahui strategi bertahan para pedagang konvensional di 

Pasar Rakyat Sungguminasa di tengah maraknya belanja online 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

strategi yang digunakan pedagang pasar tradisional dalam 

menghadapi persaingan dengan toko online atau online shop yang 

saat ini sedang diminati oleh banyak kalangan.  

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan menambah 

wawasan pengetahuan bagi civitas akademik. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pemikiran mengenai strategi bertahan pedagang konvensional di 

tengah maraknya belanja online serta dapat melihat penerapannya 

di pasar khususnya Pasar Rakyat Sungguminasa Gowa. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pengelola pasar 

untuk mengetahui dan memaksimalkan strategi yang dilakukan 

pedagang konvensional dalam bersaing dengan pasar online 

misalnya seperti perbaikan pembangunan pasar, kebersihan 

lingkungan pasar, dan kondisi fisik pasar lainnya agar dapat 

menarik pembeli untuk berbelanja secara aman dan nyaman di 

pasar tradisional. 

3) Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan 

menambah khazanah kepustakaan guna dijadikan bahan bacaan 

bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar 
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dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian 

yang tidak jauh berbeda dengan tema penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Strategi Bertahan 

1. Pengertian Strategi 

Strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, stratos yang 

berarti tentara dan ago yang berarti pemimpin. Pada mulanya istilah strategi 

digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh 

kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi secara 

terminologi yaitu suatu ilmu merencanakan dan mengarahkan untuk mencapai 

tujuan yang efektif.
1
 

Strategi adalah pilihan kata paling tepat untuk mengekspresikan upaya 

untuk memikirkan atau merencanakan segala sesuatu sebelum mengambil 

tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan.
2
 Menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia), strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua 

sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai 

atau startegi merupakan suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus.
3
  

Henry Mintzerg mendefenisikan strategi sebagai 5P yang dengan kata 

lain dia mendefenisikan strategi sebagai perspektif, posisi, perencanaan, pola 

kegiatan, dan sebagai penipuan yang artinya trik rahasia. Strategi membantu 

memndu perilaku organisasi dalam lingkungannya. Pilihan strategi tertentu 

mencerminkan suatu rencana dalam menggabungkan kekuatan dan kelemahan 

organisasi dengan peluang dan hambatan yang ada di lingkungannya. Kesimpulan 

dari definisi diatas adalah strategi suatu ilmu dan seni yang menggunakan 

keterampilan sebaik mungkin dengan sumber daya dan lingkungan, karena 

                                                 
1
Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 30. 

2
Sri Wahyuni, Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klain 

Tradisional Fishing Ground pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh 

Republik Rakyat Tiongkok, Sosioreligius, Vol. 2 No. 4 (2019), h. 20.  
3
https://kbbi.web.id/strategi (diakses pada tanggal 31 Desember 2021) 

https://kbbi.web.id/strategi
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strategi adalah kunci untuk memenuhi misi perusahaan atau lembaga untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik.
4
 

2. Konsep Strategi Bertahan Hidup 

Rusyana Berpendapat bahwa survival berasal dari kata survive 

(bertahan hidup) yang artinya mempertahankan hidup dari keadaan mendesak atau 

darurat. Survivor adalah orang-orang yang mengambil tindakan untuk bertahan 

hidup dalam keadaan mendesak. Survival didefenisikan sebagai tindakan yang 

dilakukan oleh suatu kelompok atau individu untuk bertahan hidup dalam keadaan 

mendesak. Secara umum strategi bertahan hidup menurut Suharto dapat diartikan 

sebagai kemampuan menerapkan seperangkat metode untuk mengatasi berbagai 

masalah yang melingkupi kehidupan seseorang. Strategi pemecahan masalah pada 

dasarnya terletak pada kemampuan setiap anggota keluarga untuk mengelola 

semua aset mereka.
5
 Semua indovidu/kelompok jelas ingin ingin memiliki hak 

untuk bertahan hidup di segala bidang dan dapat menjalankan aktivitasnya sehari-

hari. Bertahan hidup adalah kemampuan individu/kelompok untuk menghadapi 

dan mengatasi segala masalah kehidupan yang ada terutama pada masyarakat 

pedesaaan.  

Strategi bertahan hidup adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok, terutama pada masyarakat pedesaan atau penduduk 

lokal, jika menghadapi permasalahan hidup dalam upaya peningkatan atau 

perkembangan perekonomian dan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup.
6
 

Sejalan dengan itu, Snel dan Staring berpendapat bahwa strategi bertahan hidup 

adalah seperangkat tindakan standar yang dipilih oleh individu dan keluarga 

miyang miskin secara sosial-ekonomi. Melalui strategi ini individu dapat 

menggunakan sumber keuangan lain untuk meningkatkan pendapatannya, atau 

mengurangi biaya pengeluaran dengan pengurangan kualitas dan kuantitas barang 

                                                 
4
Resti Putri Lestari, Skripsi: Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam 

Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Pasar Baru Stabat), (Medan: Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara), 2019, h. 12. 
5
Azky Afidah, Skripsi: Strategi Bertahan Pedagang Pasar Tradisional di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa Kabuapten Tegal), 

(Purwekerto: Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2021), h. 17. 
6
Irwan dan Indraddin, Strategi dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Deepublish, 

2016), h. 32. 
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dan jasa. Posisi individu/kelompok dalam struktur masyarakat, sistem 

kepercayaan yang dipilih, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang 

tersedia, tingkat keterampilan, jaringan sosial, kepemilikan harta benda, jenis 

profesi, status kelamin, dan dorongan pribadi dapat memengaruhi cara 

seseorang/kelompok dalam mengembangkan strategi.
7
 

3. Jenis Strategi Bertahan Hidup 

Strategi bertahan hidup untuk mengatasi tekanan keuangan dapat 

dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Strategi bertahan hidup terbagi 

menjadi 3 jenis diantaranya:
8
 

a. Strategi Aktif 

Strategi Aktif adalah strategi bertahan hidup dengan memanfaatkan 

semua kemampuan diri yang dimiliki. Suharto berpendapat bahwa strategi aktif 

adalah strategi yang dilakukan oleh keluarga miskin dengan mengoptimalkan 

semua kemampuan keluarga seperti madiri, memperpanjang waktu operasi kerja, 

dan melakukan segalanya untuk meningkatkan pendapatan. Strategi aktif yang 

biasanya dilakukan oleh keluarga miskin adalah mencari penghasilan tambahan 

melalui kerja paruh waktu.  

b. Strategi Pasif 

Strategi Pasif adalah strategi bertahan hidup yang dilaksanakan dengan 

membatasi pengeluaran rumah tangga seperti pendapat Suharto yang mengatakan 

bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan hidup dengan cara membatasi biaya 

pengeluaran keluarga seperti pendidikan, sandang, pangan, dan lain-lain. Strategi 

pasif yang biasa dilakukan oleh keluarga miskin yaitu dengan membiasakan 

irit/hemat. Arti hemat dalam KBBI merupakan sifat cermat, berhati-hati, dan tidak 

boros dalam membelanjakan uang. Hemat merupakan budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat pedesaan terutama oleh petani miskin. 

c. Strategi Jaringan 

                                                 
7
Irmayanti Yusuf, Strategi Bertahan Hidup Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas 

Kabupaten Berau, e-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 7 No. 2 (2019), h. 197. 
8
Widyamike Gede Mulawarman, Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 

2019: Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bantang, 

Samarinda, dan Kutai Timur, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), h. 32-33. 
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Strategi Jaringan adalah jenis strategi yang dilakukan dengan 

memanfaatkan jaringan sosial. Suharto berpendapat bahwa strategi jaringan yaitu 

strategi yang dilakukan dengan menjalin hubungan, baik dengan lingkungan 

sekitar maupun dengan lembaga formal seperti meminjam uang tetangga, kerabat, 

bank, rentenir, mengikuti program kemiskinan dan lain-lain.  

B. Pasar Tradisional 

1. Pengertian Pasar Tradisional 

Pasar tradisional terdiri dari dua kata yaitu “pasar” dan “tradisioanl”. 

Pasar secara bahasa artinya tempat berjualan sedangkan tradisional berarti 

menurut tradisi, yaitu adat kebiasaan yang masih diturunkan secara turun temurun. 

Berdasarkan pengertian secara bahasa dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional 

adalah tempat yang mewadahi aktivitas jual beli yang dilakukan secara tradisonal 

yaitu bertemunya penjual dan pembeli secara langsung.
9
 

Pasar dalam kamus ekonomi merupakan sistem, institusi, prosedur, 

hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga 

kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual 

menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari perekonomian yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk 

melakuakn pertukaran barang.
10

 

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan 

bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar secara langsung 

dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di 

desa, kecamatan, dan lainnya. Harga yang berlaku di pasar tradisional ini 

mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawat menawar. 

Pasar tradisional biasanya dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan los yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

                                                 
9
https://kbbi.we.id (diakses pada tanggal 31 Desember 2021). 

10
Nurul Oktima, Kamus Ekonomi, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), h. 216. 

https://kbbi.we.id/
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koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang 

dagangan melalui tawar-menawar.
11

 

2. Ciri-Ciri Pasar Tradisional 

Ciri-ciri pasar tradisional ada 6, diantaranya yaitu: 

1) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Hal ini yang 

dapat menjalin hubungan sosial yang lebih dekat. Konsumen dapat 

menjadi langganan tetap kios pada pasar tradisional. Kelancaran 

komunikasi sosial antar pembeli dan penjual dalam pasar tradisional 

tersebut menunjang ramainya kios tersebut. 

2) Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang 

tersebut memiliki hak atas kios yang telah dimiliki, dan memiliki hak 

penuh atas barang. 

3) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. 

4) Pasar tradisional merupakan ruang terbuka tanpa AC, tidak seperti mall 

yang ber-AC. 

5) Pasar tradisional dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh pemda (pemerintah 

daerah).  

6) Usaha beraneka ragam dan berada dalam tempat yang sama mulai dari 

pedagang pakaian, makanan, dan perlengkapan rumah tangga.
12

 

C. Pedagang Konvensional 

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk 

atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung.
13

 Pedagang konvensional yaitu pedagang yang memasarkan 

dagangannya secara langsung tanpa perantara. Pedagang bertemu secara langsung 

dengan pembeli dan terjadi transaksi jual beli secara fisik. Pedagang konvensional 

biasanya berada dalam satu kawasan seperti pasar tradisional, pasar modern, dan 

mall. 

                                                 
11

Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pembinaan 

Pasar Tradisional.  
12

 Muhammad Azis Hakim, Menguasai Pasar Mengeruk Untung, (Jakarta: PT Krisna 

Persada, 2005), h. 15. 
13

Damsar, Indrayani, Pengantar Sosiolgi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2012), h. 106. 
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Menurut defenisi syariah, perdagangan atau jual beli adalah tukar 

menukar suatu harta dengan harta sebagai pengalihan pemilikan melalui jalan 

saling meridhoi. Defenisi ini mengandung pengertian yang mencakup segala 

bentuk tukar-menukar, baik barang dengan barang (barter), barang dengan uang 

(perdagangan dengan alat tukar), ataupun uang dengan uang (pertukaran mata 

uang).
14

 

Pedagang dalam istilah ekonomi adalah orang perseorangan atau 

organisasi yang membeli dan menjual kembali barang dengan tujuan mencari 

keuntungan dan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang. Pedagang terbagi 

menjadi 3 kategori diantaranya: 

1) Pedagang Distributor, yaitu pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk barang dagangan dari produsen secara langsung dan dalam jumlah 

yang besar dan menjualnya pada pedagang menengah dan pedagang 

eceran.  

2) Pedagang Menengah/Agen, yaitu pedagang yang membeli barang 

dagangan dari distributor dalam jumlah yang banyak dan biasanya 

memiliki daerah penjualan tertentu yang lebih kecil daerah daerah 

pedagang distributor.  

3) Pedagang Kecil/Eceran, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan 

langsung pada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi (non bisnis) 

dengan jumlah satuan atau eceran. Pedagang kecil/eceran terbagi menjadi 

dua yaitu pedagang eceran yang memiliki kios dan tidak memiliki kios 

(non kios). Pedagang kios yaitu pedagang yang memiliki tempat jualan 

yang tetap seperti kios/los, warung, toko kecil, dan pasar. Pedagang non 

kios yaitu pedagang yang tidak memiliki tempat jualan tetap seperti 

pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pasar berwaktu misal pasar 

malam, pasar minggu, dan lainnya.
15

 

Islam mengajarkan strategi berdagang yang dapat dijadikan contoh 

dalam memasarkan barang dagangan diantaranya: 

                                                 
14

M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar 

Press, 2011), h. 234. 
15

 Nurul Oktima, Kamus Ekonomi, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), h. 224. 
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1) Penampilan dagangan, yaitu tidak membohongi pelanggan baik 

menyangkut besaran maupun kualitasnya. 

2) Pelayanan, yaitu pedagang bersifat ramah saat menawarkan barang 

dagangan dan memberikan tempo/waktu pada pembeli untuk melakukan 

pelunasan pembayaran. 

3) Persuasi, yaitu menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu 

barang. 

4) Pemuasan, yaitu rasa puas kedua pihak terkait harga dan kualitas barang.
16

 

D. Belanja Online/Online Shop (Toko Online) 

Toko online dari segi bahasa berasal dari dua suku kata, yakni toko dan 

online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toko berarti sebuah 

tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, 

minuman, dan sebagainya) sedangkan online yang terjemahan bahasa 

Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut wikipedia 

adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem 

yang lebih besar. Merujuk pada dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat 

mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktivitas perdangangan atau 

jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan 

internet.
17

 Belanja online sendiri adalah kegiatan pembelian barang melalui media 

internet atau aplikasi/web tertentu. 

Bisnis online berbeda dengan bisnis offline (konvensional), perbedaan 

keduanya terletak pada sarana dan cara penggunaannya. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam bisnis konvensional bertemu dan berinteraksi secara tatap muka di suatu 

tempat secara langsung, sedangkan dalam bisnis online pihak-pihak yang terlibat 

bertemu secara daring melalui internet dan dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun. Bisnis online memiliki faktor terpenting yaitu kepercayaan yang 

berarti bahwa para pihak yang terlibat perlu memiliki rasa saling percaya 

                                                 
16

 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 102. 
17

Muhammad Yusuf, Achmad Yasid, 1 Jam Membuat Toko Online Dengan Joomla-

Virtuemart, (Yogyakarta: Expert, 2012), h. 1. 
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dikarenakan saat berbisnis online mereka tidak pernah bertatap muka secara 

langsung.
18

 

Kelebihan toko online dibandingkan dengan toko konvensioanl 

diantaranya yaitu: 

1) Toko online mudah dijalankan 

2) Memiliki jangkauan pasar yang lebih luas 

3) Modal yang diperlukan tidak terlalu besar 

4) Tidak memerlukan tempat 

5) Memerlukan karyawan yang lebih sedikit 

6) Toko online memiliki waktu operasi yang fleksibel yang berarti buka 

setiap hari tanpa batasan waktu dan tempat 

7) Produk yang dijual lebih bervariasi 

8) Konsumen dapat mencari dan melihat katalog produk dengan lebih cepat
19

 

E. Teori Modal Sosial 

Konsep modal sosial pada mulanya diperkenalkan oleh sosiolog Prancis 

Pierre Bourdie tahun 1980-an. Menurut Bourdieu modal sosial merupakan sumber 

daya yang potensial dan aktual yang didapatkan seseorag dari jaringan sosial yang 

terlembaga dan bersifat continue (terus-menerus) yang saling memberikan bentuk 

dukungan kolektif.
20

 

Pierre Bourdie dalam karyanya “The Forms of Capital” menwarkan tiga 

jenis kapital (modal) yang tersirkulasi di tengah masyarakat, yaitu modal 

ekonomi, modal kultural, dan modal sosial.  

Pertama Modal Ekonomi yaitu modal yang paling sering digunakan 

oleh masyarakat secara umum. Modal ekonomi dapat dilihat dari jumlah 

pendapatan dan aset ekonomi yang dimiliki seseorang. Dalam beberapa kasus, 

modal tersebut dapat diekspresikan melalui jumlah pengeluaran dan tingkat 

konsumsi.  

                                                 
18

Wikan Pribadi, Blog Preneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis 

Lewat Blog, (Jakarta: Bukune, 2009), h. 31-32. 
19

https://www.jurnal.id/id/blog/toko-offline-vs-online-kelebihan-

kekurangannya/#Toko_Online (diakses pada tanggal 6 Februari 2021). 
20

Damsar, Indrayani, Pengantar Sosiolgi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2012), h. 209. 

https://www.jurnal.id/id/blog/toko-offline-vs-online-kelebihan-kekurangannya/#Toko_Online
https://www.jurnal.id/id/blog/toko-offline-vs-online-kelebihan-kekurangannya/#Toko_Online
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Kedua Modal Kultural yaitu modal yang mencerminkan status 

pendidikan seseorang, misal seorang dosen atau guru tidak begitu mempunyai 

modal ekonomi yang besar apabila disandingkan dengan seorang pengusaha atau 

konglomerat akan tetapi, opini-opini yang mereka berikan melalui tulisan atau 

lisan di tengah ruang publik dapat membentuk dan menggiring pemikiran 

masyarakat secara umum.  

Ketiga Modal Sosial yang dapat dipahami sebagai networking atau 

ikatan-ikatan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang mungkin saja 

tidak memiliki tingkat pedidikan yang terlalu tinggi atau mempunyai kekuatan 

ekonomi yang signifikan, akan tetapi, ketika sering mengabdi dan berkontribusi di 

tengah masyarakat, dia mampu membangun sebuah jejaring sosial yang 

memungkinkan dia bernegosiasi dengan struktur sosial di sekitarnya. Reputasi 

seseorang yang dikenal sebagai seorang dermawan atau tokoh yang dipercaya 

adalah hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat diketahui 

melalui keaktifannya untuk bersosialisasi dan tindakan-tindakan etis yang 

dilakukannya secara konsisten.
21

 

Defenisi modal sosial menurut Robert Putnam yaitu “jaringan-jaringan, 

nilai-nilai, dan kepercayaan yang timbul diantara para anggota perkumpulan, yang 

memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama”.
22

 Menurut 

Putnam ada dua bentuk modal sosial yaitu modal sosial mengikat dan modal 

sosial menjembatani. Bentuk modal sosial mengikat didasarkan pada keluarga dan 

ikatan kuat lainnya sedangkan bentuk modal sosial menjembatani yaitu bentuk 

modal sosial yang yang menghubungkan orang-orang dari latar belakang yang 

berbeda untuk menjalin relasi bersama. Putnam juga menaruh perhatian pada ide 

mengenai modal sosial linking yaitu modal sosial yang menghubungkan berbagai 

kelompok sosial dalam strata yang berbeda.
23

 

Unsur-unsur modal sosial diantaranya yaitu: 

                                                 
21

Kevin Nobel Kurniawan, Kisah Sosiologi Pemikiran yang Mengubah Dunia dan 

Relasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoenesia, 2020), h. 145-147. 
22

Damsar, Indrayani, Pengantar Sosiolgi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2012), h. 210. 
23

John Scott, Sosiologi The Key Consepts, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 

243. 
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1. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah 

komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif berdasarkan norma-

norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas 

itu. Kepercayaan memiliki dua unsur penting yaitu pihak yang mempercayai atau 

trustor, dan pihak yang dipercayai atau trustee.Keduanya memiliki tujuan untuk 

memenuhi kepentingan mereka.
24

 

2. Norma Sosial 

Seperangkat aturan yang diharapkan dipatuhi oleh individu dan 

komunitas masyarakat tertentu. Seperangkat aturan tersebut biasanya diakui dan 

tidak tertulis namun dipahami sebagai aturan berperilaku dalam konteks hubungan 

sosial sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial. Norma sosial 

menentukan kekuatan hubungan antar individu karena berpengaruh positif 

terhadap perkembangan masyarakat dan merangsang kohesi sosial sehingga 

norma sosial disebut bagian dari modal sosial.  

3. Jaringan Sosial 

Jaringan sosial melihat hubungan antara banyak orang dalam suatu 

kelompok, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. hubungan yang 

terjadi dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan sosial merupakan suatu 

gambaran kerja sama antar warga masyarakat berdasarkan ikatan sosial yang aktif. 

James S. Coleman menjelaskan bahwa ketika individu memutuskan untuk bekerja 

sama, mereka biasanya memiliki kepentingan sendiri yang menjadi alasan bekerja 

sama.
25

 

Merujuk pada penjelasan teori modal sosial di atas, maka peneliti akan 

mengaitkannya dengan masalah penelitian tentang strategi bertahan pedagang 

konvensional di pasar rakyat sungguminasa di tengah maraknya penjualan melalui 

media online. Peneliti ingin mengetahui strategi yang dilakukan para pedagang 

konvensional dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki sebagai suatu alat 

                                                 
24

Eko Handoyo, Eksistensi Pedagang Kaki Lima Studi tentang Kontribusi Modal 

Sosial terhadap Eksistensi PKL di Semarang, (Salatiga: Tisara Grafika, 2012), h. 77. 
25

John Field, Modal Sosial, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), h. 39. 
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untuk keberlangsungan dan kebertahanan usahanya di tengah maraknya belanja 

online atau online shop sebagai pesaing baru.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.
1
 Moleong berpendapat 

bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memahami 

fenomena melalui pengalaman subjek penelitian, seperti tindakan, perilaku, 

motivasi, persepsi dan lain sebagainya secara utuh dengan cara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif 

berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, jika ada angka-angka maka 

hanya bersifat sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkip 

interview, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen, dan lain-lain.
2
 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) peneliti 

turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang di 

teliti dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan mengenai startegi bertahan pedagang konvensional di tengah 

maraknya belanja online. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di salah satu pasar tradisional yang ada di 

kabupaten Gowa yaitu Pasar Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa yang 

berlokasi di Jl. K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa. Pasar tradisional yang di pilih peneliti yaitu Pasar 

Rakyat Sungguminasa selain dikarenakan jarak yang dekat dengan domisili 

                                                 
1
Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 

123. 
2
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51. 
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peneliti juga dikarenakan pasar tersebut merupakan salah satu pasar terbesar di 

Kabupaten Gowa dan termasuk pasar yang dahulu sangat ramai dikunjungi.  

B. Sumber Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan hal penting bagi peneliti untuk 

mencapai hasil penelitian yang mempunyai kualitas dan memperoleh bukti-bukti 

yang nyata dan benar. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer 

dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
3
 Data primer ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara 

dan pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Peneliti dalam 

penelitian ini memperoleh data primer dari beberapa pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung didapatkan oleh 

peneliti. Data sekunder merupakan bentuk pengolahan lebih lanjut dari data 

primer yang diperoleh dalam bentuk lain. Proses pengumpulan data sekunder 

adalah dari tulisan dalam bentuk buku, jurnal, atau pustaka lain yang terkait 

dengan topik penelitian.
4
 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang objek 

pembahasannya melibatkan individu atau masyarakat. Pendekatan sosiologis 

digunakan peneliti untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari maraknya 

belanja online terhadap para pedagang pasar dan strategi bertahan yang dilakukan 

para pedagang pasar dalam menghadapi persaingan dengan online shop (toko 

online). 

 

 

                                                 
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 255. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, h. 256. 
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D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan yang digunakan yaitu purposive sampling, 

yang berarti pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Seseorang 

dijadikan sampel karena dianggap memiliki informasi tentang penelitian yang 

dilakukan. Informan dalam penelitian ini yaitu pedagang yang berjumlah 9 orang 

dan 1 orang kepala Pasar Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan dengan 

mengamati objek penelitian secara langsung.
5
 Observasi adalah suatu teknik 

pengumpulan yang digunakan oleh peneliti dengan jalan turun langsung 

kelapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih 

jelas. Peneliti dalam pengamatan tersebut dapat merekam, mencatat aktivitas yang 

dilihat, atau ikut serta berperan dan berbaur dengan subjek penelitian dalam 

aktivitasnya. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengumpulan 

data terkait strategi para pedagang baik dalam hal pemasaran, promosi, harga, dan 

lain sebagainya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi 

terstruktur, dan tak terstruktur.  

1) Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah 

diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat.  

2) Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh 

sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan memunculkan 

pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks 

pembicaraan yang dilakukannya.  

                                                 
5
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 65. 
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3) Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di 

mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat 

format format tertentu secara ketat.
6
  

Ketiga bentuk wawancara tersebut penelitian ini menggunakan bentuk 

terstruktur. Teknik wawancara ini, pertanyaan dan jawaban diberikan secara 

langsung melalui lisan. Pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti kemudian 

ditanyakan kepada narasumber.  

Penelitian ini wawancara akan dilakukan peneliti dengan mengambil 

beberapa pedagang pasar sebagai narasumber utama yang akan memberikan 

penjelasan-penjelasan yang menjadi pokok-pokok pertanyaan dalam penelitian 

yang dilakukan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencari data dan variabel yang ada, baik berupa buku, catatan, transkip 

surat kabar dan yang lain sebagainya.
7
 Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi 

data observasi dan wawancara biasanya dalam bentuk foto- foto, catatan hasil 

wawancara atau rekaman wawancara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 

Semua jenis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian di olah untuk 

diperiksa dan dipelajari secara teliti. Setelah data yang terkumpul dianggap untuk 

layak untuk diproses, maka peneliti memutuskan untuk melakukan pengolahannya 

lebih lanjut.  

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis 

data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipasi, maka metode pengolahan data dilakukan dengan 

menguraikan data dalam bentuk deskriptif atau narasi yang berisi kalimat teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan 

                                                 
6
Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 80. 

7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), h. 63. 
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pemahaman dan interpretasi data. Teknik pengolahan data diantaranya melalui 

tahap: pemekrisaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), 

analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

1) Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan sumber data lain.  

2) Klasifikasi (Classifying) 

Classifying adalah pengelompokkan semua data baik yang berasal dari 

hasil wawancara dengan narasumber, pengamatan dan pencatatan langsung di 

lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah 

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Tahapan ini 

dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, 

serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Data-

data tersebut kemudian dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan 

berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh 

melalui referensi. 

3) Verifikasi (Verifying) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. Tahap selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan 

menyerahkan data yang sudah didapat kepada narasumber. 

4) Kesimpulan (Concluding) 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. 

Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data tekait dengan objek 

penelitian. Tahap ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas 

proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, 

classifying, verifying, analysing.
8
 

 

                                                 
8
Abu Achmadi, Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005), h. 85. 
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2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan sistematika hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian adalah melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Reduksi Data, yaitu peringkasan, pemilihan data pokok, pemusatan pada 

inti pokok, pencarian tema, dan menghilangkan data yang tidak diperlukan 

sehingga membuat data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Data 

yang direduksi diantaranya yaitu observasi, hasil wawancara, serta hasil 

dokumentasi mengenai strategi pedagang konvensional dalam 

mempertahankan usaha dagangnya dalam menghadapi persaingan dengan 

online shop.  

2) Penyajian Data yaitu tahapan setelah data direduksi. Tujuan penyajian data 

yaitu untuk menyusun sekumpulan informasi yang didapatkan dari 

informan dan hasil dari penelitian yang memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan.  

3) Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap pengambilan kesimpulan dari seluruh 

data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian dan memverifikasi 

setiap kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan berubah bila 

ditemukan bukti baru yang lebih kuat dan dapat mendukung penelitian.
9
  

G. Instrumen Penelitian 

Alat bantu yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi disebut 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu alat tulis, kamera, dan alat 

perekam menggunakan handphone serta peneliti itu sendiri yang merupakan 

instrumen kunci.  

  

                                                 
9
Al-Fatih Khaira, Metode Penelitian Pendidikan: Dengan Studi Kasus, (Yogyakarta: 

Grava Media, 2015), h. 23-25. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pasar Rakyat Sungguminasa 

1. Keadaan Geografis 

Pasar Rakyat Sungguminasa merupakan pasar tradisional tertua yang 

berada di daerah Kabuapten Gowa. Pasar tersebut merupakan salah satu pusat 

perdagangan yang menjual banyak jenis barang dagangan yang dapat digunakan 

oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis barang 

yang dijual diantaranya yaitu pakaian, emas, aksesoris, celana, sepatu, tas, 

seragam sekolah, perabotan rumah tangga, sembako (daging, sayuran, ikan, dan 

bahan makanan lainnya), dan bahan campuran lainnya. Pasar ini juga dilengkapi 

dengan pedagang kuliner dan beberapa warkop.  

Pasar Rakyat Sungguminasa didirikan pada tahun 1960 dengan luas 

tanah/bangunan sekitar ± 1 ha. Pasar ini pada awalnya merupakan tanah kosong 

milik salah seorang warga yang biasanya dipanggil dengan nama Karaeng Ajji 

yang kemudian berubah status menjadi tanah milik pemerintah Kabupaten Gowa. 

Mulanya bangunan pasar ini hanya berupa bangunan dari kayu/bambu. 

Pasar Rakyat Sungguminasa berlokasi di jalan K.H. Wahid Hasyim 

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pasar ini terletak di sekitaran pemukiman warga sehingga 

sangat strategis. Pasar Rakyat Sungguminasa beroperasi setiap hari mulai dari 

pukul 08.00-17.00 WITA. Pasar ini dikelola oleh Kepala Pasar yang bernama H. 

Abdul Rajab Dg. Tunru yang telah menjabat selama 2 tahun. Adapun batas-batas 

wilayah Pasar Rakyat Sungguminasa yaitu: 

 Sebelah Utara  : Jln. K.H. Wahid Hasyim 

 Sebelah Timur  : Jln. Syamsuddin Tunru 

 Sebelah Selatan : Jln. Alternatif / Tanggul Sungai Jene’ Berang 

 Sebelah Barat  : RT 01/RW 02 Kelurahan Sungguminasa 



34 

 

 

 

Berikut denah Kecamatan Somba Opu: 

Keterangan: 

 : Kelurahan  

 Romang Polong 

 : Kelurahan 

 Samata 

 : Kelurahan 

 Sungguminasa 

 : Kelurahan 

  Kalegowa  

: Kelurahan 

 Paccinongan 

: Kelurahan 

Pandang-  pandang 

 

Pasar Rakyat Sungguminasa pernah mengalami kebakaran pada tahun 

2015. Peristiwa kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik, adanya 

ketidakteraturan jaringan listrik. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan kios 

habis terbakar sehingga pasar rakyat sungguminasa berhenti beroperasi sementara 

selama sekitar 2 tahun dan mengalami renovasi bangunan. Selama pasar 

mengalami renovasi para pedagang dibuatkan kios sementara. Para pedagang 

berjualan menggunakan kios sementara tersebut yang mengambil separuh badan 

jalan salah satu lajur Jl. Wahid Hasyim. 

Pasar Rakyat Sungguminasa memiliki fasilitas seperti WC umum, kios, 

tempat parkir, dan kantor pengelola pasar yang digunakan oleh kepala pasar 

dalam memantau keadaan pasar. Di sekitar Pasar Rakyat Sungguminasa terdapat 

pemukiman warga, toko-toko, bank, masjid, dan sekolah dasar. 

2. Keadaan Demografi 

Pedagang di pasar Rakyat Sungguminasa berjumlah sekitar ± 527 

pedagang yang menjual berbagai macam jenis dagangan. Para pedagang dibagi 

kedalam beberapa zona/blok berdasarkan jenis barang dagangan. Pembagian 

zona/blok dimaksudkan untuk mempermudah para pembeli dalam mecari barang 

Lokasi 

Penelitian 
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yang dibutuhkan. Zona/blok yang terdapat di pasar ini terdiri dari 5 blok yaitu 

Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, dan Blok E. 

Tabel 4.1 Nama Blok berdasarkan jenis barang dagangan 

No. Nama Blok Jenis Barang Dagangan 

1. Blok A Pedagang Aksesoris, Kosmetik dan Pakaian 

2. Blok B Pedagang Pakaian 

3. Blok C Pedagang Perabotan Rumah Tangga 

4. Blok D Pedagang Campuran 

5. Blok E Pedagang Makanan 

(Sumber Data: Kantor Pengelola Pasar Rakyat Sungguminasa Tahun 2020) 

Mayoritas pedagang berasal dari kabuapten Gowa, namun ada juga 

beberapa pedagang yang berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Jeneponto, 

Takalar, dan Bone. Jumlah kios yang terdapat di Pasar Rakyat Sungguminasa 

sebanyak 849 kios/los yang diantaranya hanya sebanyak 527 kios yang terisi dan 

sisanya belum terisi/masih kosong sebanyak 322 kios. 

Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Jualan 

No. Jenis Jualan Jumlah Kios 

1. Pedagang Pakaian 228 

2. Pedagang Aksesoris 20 

3. Pedagang Kosmetik 26 

4. Pedagang Emas 1 

5. Pedagang Pupuk 1 

6. Pedagang Gorden 2 

7. Pedagang Mainan 2 
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8. Pedagang Jamu 1 

9. Pedagang Buku 1 

10. Pedagang Sandal 1 

11. Pedagang Sepatu/Tas 24 

12. Pedagang Kain 3 

13. Pedagang Benang 2 

14. Pedagang Topi 1 

15. Pedagang Kopi 1 

16. Tukang Jahit 4 

17. Pedagang Pecah Belah 24 

18. Pedagang Campuran 102 

19. Gilingan 18 

20. Pedagang Roti 3 

21. Pedagang Buah-buahan 1 

22. Pedagang Plastik 1 

23. Pedagang Kelapa 3 

24. Pedagang Sayuran 6 

25. Pedagang Telur 1 

26. Pedagang Ikan Kering 1 

27. Pedagang Beras 2 

28. Pedagang Alat Tani 2 

29. Pedagang Ikan 6 
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30. Pedagang Rempah-rempah 2 

31. Pedagang Ayam 8 

32. Pedagang Daging 13 

33. Pedagang Tempe 1 

35. Pedagang Mainan 4 

34. Pedagang Makanan 9 

35. Warkop 2 

(Sumber Data: Kantor Pengelola Pasar Rakyat Sungguminasa Tahun 2020) 

3. Visi Misi Pasar Rakyat Sungguminasa 

1) Visi Pasar Rakyat Sungguminasa 

Mewujudkan suasana nyaman, aman, bersih, dan tertib sehingga 

para pengunjung merasa betah berbelanja dan dapat bersaing dengan 

pusat perbelanjaan lain. 

2) Misi Pasar Rakyat Sungguminasa 

a. Menciptakan pasar bersih dan tidak bau 

b. Meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung pasar 

c. Meningkatkan perekonomian pedagang 

d. Melakukan penataan perdagangan 
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4. Struktur Organisasi Pasar Rakyat Sungguminasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Data: Kantor Pengelola Pasar Rakyat Sungguminasa Tahun 2020) 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pasar Rakyat Sungguminasa 

Setiap individu yang termasuk kedalam struktur organisasi seperti 

gambar diatas maka masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab, 

diantaranya: 

a. Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa 

1) Membentuk struktur pengurusan pasar dalam mengkordinasikan 

penyelenggaraan adminisrrasi, retribusi (penagihan), keamanan, 

dan kebersihan 

2) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan 

3) Mengkoordinasi pelaksanaan pemungutan retribusi harian dan 

bulanan serta keamanan pasar 

Kepala Pasar 

H. Abdul Rajab Dg. Tunru 

Bagian 

Administrasi 

dan Retribusi 

Bagian 

Ketertiban dan 

Keamanan 

Bagian 

Pemeliharaan dan 

Kebersihan 

Pengelola 

Parkir 

1. H.Borahima 

Dg. Nojeng 

 

 

2. Ruslan Dg. 

Lanti 

1. M. Yuusuf 

Jasmal Dg. 

Sibali 

 

2. Umar Dahlan 

Dg Lau 

 

3. D. Ngawing 

 

4. Ahmad 

Aminuddin  

1. Hasia Dg. 

Ngasseng 

 

 

2. Salama Dg 

Bunga 

 

3. Sami Dg 

Ngasseng  

1. Sattuang Dg. 

Ngitung 

 

 

2. Ramlah Dg. 

Rannu 

 

3. Makking Dg. 

Sijaya 

 

4. B. Dg. Tula 
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4) Melaksanakan kegiatan pengawasan pengendaliaan pengelolaan 

pasar dan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan area pasar 

5) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelolaan 

pasar 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas  

b. Bagian Administrasi dan Retribusi 

1) Melaksanakan penagihan retribusi kepada para pedagang 

2) Melakukan pembukuan atas segala macam bentuk pungutan baik 

retribusi harian, bulanan, maupun pungutan lainnya 

3) Membuat daftar pemasukan dan pengeluaran yang digunakan 

untuk peneglolaan pasar 

4) Membuat daftar pembayaran masing-masing kios/los  

5) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pengelolaan 

pasar 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pasar 

c. Bagian Ketertiban dan Keamanan 

1) Menciptakan rasa aman dan tertib bagi pedagang dan pengunjung 

pasar 

2) Menghindarkan pedagang dan pengunjung pasar dari tindak 

kejahatan seperti, pencopetan, perampokan, perkelahian, dan 

lainnya 

3) Melakukan penertiban penataan barang jualan para pedagang 

sesuai aturan yang telah ditetapkan 

d. Bagian Pemeliharaan dan Kebersihan 

1) Menciptakan suasan bersih bagi pedagang dan pengunjung pasar 

2) Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan terhadap sarana dan 

prasarana pasar 

e. Bagian Pengelola Parkir 
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1) Menciptakan area parkir kendaraan yang tertib dan rapi sehingga 

teratur dan tidak mengganggu jalan pengunjung pasar 

2) Memastikan kendaraan pengunjung aman 

B. Realitas Kehidupan Pedagang Konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa 

Pedagang konvensional umumnya dapat ditemui di dalam sebuah pasar, 

ruko-ruko pinggir jalan, mall, dan supermarket. Tempat berjualan pedagang 

konvensional selama ini selalu didentikkan sebagai tempat yang ramai dan 

dipenuhi dengan berbagai macam orang yang dapat ditemui dalam satu tempat. 

Pedagang konvensional yang ditemukan di pasar tradisional memiliki ciri 

tersendiri, yaitu pedagang yang langsung menjual barang dagangnya kepada 

pembeli dan terjadi transaki pembayaran secara langsung.  

Umumnya pedagang konvensional memiliki modal awal yang cukup 

besar untuk dapat memulai usaha. Selain itu pedagang konvensional juga harus 

memikirkan tempat untuk berjualan. Realita kehidupan pedagang konvensional 

menyangkut mengenai aktivitas pedagang dalam menjajakan jualannya seperti 

periode usaha, sistem penjualan, lokasi penjualan, barang jualan, karyawan, modal 

jualan, pendapatan, serta pengeluarannya. Berikut akan dibahas mengenai 

gambaran realita kehidupan pedagang yang berada di Pasar Rakyat Sungguminasa 

sebagai berikut: 

1. Periode Usaha 

Periode usaha yaitu lama waktu yang digunakan pedagang dalam 

merintis usaha perdagangannya dari awal hingga saat ini. Lamanya usaha para 

pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa berbeda-beda. Sebagian besar pedagang 

di Pasar Rakyat Sungguminasa telah lama memulai usahanya, ada yang 

melanjutkan usaha milik orang tuanya namun ada juga yang memulai semuanya 

dari awal sendiri. Perihal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu 

Mulyana (41 tahun) selaku pemilik kios baju wanita yang melanjutkan usaha 

ayahnya yang telah berjalan selama ± 20 tahun sejak tahun 1990-an. Perihal ini 

sesuai dengan penuturan Ibu Mulyana (41 tahun): 
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“saya dek lama mi menjual, adama 20 tahun lebih sebelum kebakaran 

ji, kira-kira tahun 90an. Pas tamat SMA langsung ma menjual bantu-

bantu orang tua toh jadi sampai sekarang mi saya lanjutkan karena 

meninggal mi bapak, ini kios juga punya orang tua, ini 2 kios ku baku 

sambung ji, semuanya menjual pakaian ji, baju-baju blouse, daster, 

gamis, baju tidur. Baju-baju cewek”
1
 

Senada dengan Ibu Mulyana (41 tahun), disampaikan juga oleh Ibu Hj. 

Nur (50 tahun) selaku pemilik kios baju dan celana wanita. Berikut penjelasan 

beliau: 

“lama ma menjual, tidak ku tau pasti iyya tahunnya tapi adami sekitar 

15 tahun jadi kira-kira mungkin tahun 2008. Ini dulu punyanya ji bapak 

baru ku lanjutkan sampai na mi sekarang. Dan alhamdulillah punya ma 

5 kios di sini. Buka setiap hari jam 8 pagi biasa sampai jam 5 sore”
2
 

Sebagian besar informan yang peneliti wawancara merupakan pemilik 

kios yang melanjutkan usaha kedua orang tuanya, bersifat turun temurun, namun 

ada juga pedagang yang memulai usaha di Pasar Rakyat Sungguminasa dari awal 

sendiri. Ibu Arini (32 tahun) contohnya yang memulai usaha sendiri yang awalnya 

di Pasar Sentral. Beliau menutup usaha di Pasar Sentral kemudian melanjutkan 

usahanya di Pasar Rakyat Sungguminasa. Ibu Arini berpindah lokasi karena beliau 

ingin mencoba pangsa Pasar Rakyat Sungguminasa. Berikut penuturan yang 

disampaikan Ibu Arini (32 tahun) saat wawancara: 

“awalnya sebelum disini menjual ka di pasar sentral, tapi sebelumnya 

lagi itu pernah ka lagi menjual di pasar sore, kayaknya sudah semua mi 

ku coba semua pasar, ini mami belum jadi pindah ka ke sini, mau ka 

coba bagaimana pembeli kalau disini. Ada mi kayaknya 4-5 tahun ka 

disini menjual. Adami 4 kios ku punya sendiri, ada yang ku sewa, ada 

juga punya sendiri”
 3

 

Berdasarkan penuturan ketiga informan diatas, rata-rata pemilik kios di 

Pasar Rakyat Sungguminasa membuka usaha tahun 2000-an dan ada juga 

tahun1990-an. Keseluruhan pedagang hampir telah berjualan selama belasan dan 

                                                 
1
 Mulyana (41 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 13 Mei 2022. 
2
 Hj. Nur (50 tahun) Pedagang Baju dan Celana Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 16 Mei 2022. 
3
 Arini (32 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat Sungguminasa, 

16 Mei 2022.  



42 

 

 

 

puluhan tahun sehingga dapat dikatakan bahwa dari keseluruhan pemilik kios 

yang dijadikan informan telah mengalami pasang surut dalam menjalankan sebuah 

usaha, terlebih lagi pada saat terjadnya kebakaran pasar. 

2. Pemilihan Pasar Rakyat Sungguminasa Sebagai Tempat 

Menjalankan Usaha 

Pemilihan lokasi usaha dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang 

memiliki tujuan strategis, misalnya untuk mempermudah akses kepada pelanggan. 

Pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan cermat seperti lokasi yang mudah 

dijangkau sarana transpotasi umum, lokasi dapat dilihat dengan jelas, banyaknya 

orang yang berlalu lalang, dan lokasi yang nyaman dan aman. 

Pemilihan lokasi atau tempat usaha juga menjadi pertimbangan bagi 

pedagang dalam menjalankan usaha. Sama halnya dengan keputusan para 

pedagang konvensional yang berjualan di Pasar Rakyat Sungguminasa. Para 

pedagang memiliki alasan memilih Pasar Rakyat Sungguminasa sebagai tempat 

usaha meskipun banyaknya pilihan pasar-pasar lain di Kabupaten Gowa dan Kota 

Makassar yang dapat djadikan pilihan.  

Perihal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Dini (30 tahun) selaku 

karyawan kios baju anak-anak yang mengatakan bahwa alasan tantenya 

menjadikan Pasar Rakyat Sungguminasa sebagai tempat usaha dikarenakan 

letaknya yang strategis. Beliau mengatakan: 

“tanteku pilih berjualan disini karena strategis ki, di pinggir jalan ki jadi 

mudah ki na liat orang baru sering juga na lewati toh jadi mudahi untuk 

singgah masuk belanja. Apalagi kiosnya ini paling depan karena 

sengaja memang pilih paling depan karena biasanya itu ada orang ada 

pembeli toh yang malas mi masuk ke dalam cari jadi yang di depan-

depan ji yang na liat-liat”
4
 

Pernyataan Ibu Dini senada dengan Ibu Mulyana yang juga mengatakan 

bahwa alasan beliau memilih Pasar Rakyat Sungguminasa karena lokasinya yang 

                                                 
4
 Dini (30 tahun) Pedagang Baju Anak-anak, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 20 April 2022. 
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strategis dan karena beliau telah nyaman berjualan di sana. Berikut penjelasan Ibu 

Mulyana (41 tahun): 

“soal lokasinya karena kan sudah lama mi toh menjual ka disini jadi 

enak mi juga ku rasa menjual disini. Karena ini juga pasar strategis ki 

toh, dekat dari ini jalan poros, jadi orang yang lewat-lewat lalu lintas 

depan bisa singgah langsung”
5
  

Mayoritas pedagang mengatakan alasan memilih Pasar Rakyat 

Sungguminasa sebagai tempat usaha karena lokasinya yang strategis dan mudah 

dijangkau. Lokasi Pasar Rakyat Sungguminasa memang sangat mudah dijangkau 

karena letaknya yang berada di pinggir jalan sehinnga orang-orang yang melewati 

jalan sekitaran pasar dapat melihat dengan jelas lokasinya. 

Pemilihan lokasi tempat berdagang bukan hanya ditentukan oleh 

pedagang yang memiliki kios namun para karyawan yang bekerja di Pasar Rakyat 

Sungguminasa juga memiliki alasan tersendiri untuk berkerja di lingkungan Pasar 

Rakyat Sungguminasa, seperti yang dikatakan oleh Pak Ali (45 tahun) selaku 

karyawan kios baju dan celana pria, yang mengatakan bahwa: 

“awalnya itu saya tau dari temanku bilang ada temannya bosnya yang 

cari penjual yang bantu-bantu jualannya disini jadi na tawarkan ma 

terus kerja ma disini sudah adami 4 tahunan”
6
 

Ibu Kasma (41 tahun) selaku karyawan kios baju anak-anak juga 

mengatakan bahwa: 

“karena memang dari awal ma jualan disini, punyanya tanteku, adami 

puluhan tahun ka berjualan disini cuma pernah berhentika satu tahun 

karena mau istirahat toh terus sudah itu lanjut ma lagi disini”
7
 

Alasan-alasan karyawan tersebut yang membuat mereka bertahan 

bekerja dengan para pemilik kios dan dapat membuat kios tersebut bertahan 

karena loyalitas karyawan terhadap kios-kios tersebut. 

                                                 
5
 Mulyana (41 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 13 Mei 2022. 
6
 Ali (45 tahun) Pedagang Baju dan Celana Pria, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 13 Mei 2022.  
7
 Hj. Nur (50 tahun) Pedagang Baju dan Celana Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 16 Mei 2022.  
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3. Jumlah Karyawan 

Setiap kios di Pasar Rakyat Sungguminasa memiliki karyawan yang 

berfungsi untuk membantu pemilik kios dalam memasarkan dagangannya. 

Karyawan yang dimiliki setiap kios berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan 

kebutuhan pemilik kios. Biasanya karyawan yang diangkat merupakan kerabat 

atau memiliki hubungan dengan pemilik kios seperti teman atau kenalan ataupun 

orang lain. Karyawan atau penjual disetiap kios terbagi menjadi 2 kelompok. 

Kelompok pertama menjual pada hari biasa dan kelompok kedua menjual pada 

bulan Ramadhan saja.  

Pemilik kios biasanya setiap bulan Ramadhan menjelang idul fitri 

mereka menambah jumlah karyawan mereka dikarenakan pada bulan Ramadhan 

kiosnya mengalami peningkatan jumlah pembeli. Perihal ini seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Dewi (46 tahun) selaku pemilik kios baju wanita yang kiosnya 

selalu mengalami penambahan pedagang setiap menjelang lebaran. Berikut 

penuturan Ibu Dewi (46 tahun): 

“ini 2 orang yang bantuka, mau pi lebaran baru ta 5 orang, tergantung 

dari pembeli, kalau banyak pembeli ambil juga karyawan banyak tapi 

kalau kurang ya kita sesuaikan mi dengan kondisi. Pegawai tetap ji 

semua ini tapi bedanya ji waktu masuknya menjual, yang 5 orang 

ramadhan tong pi baru datang ki”
8
 

Tempat Ibu Dini bekerja juga melakukan hal yang sama yang juga 

menambah jumlah penjual setiap Ramadhan. Ibu Dini (30 tahun) mengatakan: 

“Disini banyak sebenarnya penjualnya tapi ramadhan pi baru masuk 

semua ada 4 orang. Kalau hari-hari biasa kayak begini 2-3 orang ji. 

Ramadhan pi baru banyak karena kalau ramadhan itu ramai, banyak 

orang belanja”
9
 

Semua pemilik kios menambah jumlah karyawan setiap menjelang idul 

fitri. Penambahan jumlah karyawan selain karena peningkatan jumlah pembeli tak 

lepas juga dari luas kios yang dimiliki, semakin luas kios yang dimiliki juga akan 

                                                 
8
 Dewi (46 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat Sungguminasa, 

20 April 2022.  
9
 Dini (30 tahun) Pedagang Baju Anak-anak, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 20 April 2022. 
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membutuhkan jumlah karyawan yang lebih banyak. Pedagang yang memiliki kios 

yang tidak begitu besar hanya memiliki satu karyawan dan biasanya juga hanya 

dibantu oleh anaknya. 

4. Modal dan Pendapatan Pedagang 

Modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis maupun usaha. Modal uang merupakan 

kunci utama dalam sebuah usaha. Modal uang dalam sebuah usaha sangat 

diperlukan. Memulai sebuah kegiatan usaha, pedagang konvensional harus 

memiliki modal awal berupa uang di awal membuka usaha. Modal awal tersebut 

dapat dipergunakan untuk memiliki ataupun menyewa tempat usaha (kios) dan 

juga untuk berbelanja barang yang nantinya akan dijual kepada pembeli. Perihal 

ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Arini pemilik kios baju wanita di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, ia menggunakan modal awal berupa uang untuk membeli/ 

menyewa kios dan membeli barang jualannya. Berikut penuturan Ibu Arini (32 

tahun) saat ditemui di Pasar Rakyat Sungguminasa: 

“banyak, kalau disini 100 juta langsung masuk barang, sedikit lagi itu. 

Lain lagi untuk beli sama sewa kios. Paling rendah mi itu 150 juta kalau 

untuk cash punya sendiri, kalau sewa orang iyya disini biasanya ta 20 

juta per tahun, tergantung posisi juga dek disini, kalau di belakangi 

murah tongji biar 5 juta atau 3 juta adaji. Paling mahal mi itu disini di 

blok A sama B poros, blok A karena kan dia blok pertama toh jadi 

bagus”
10

 

Berbeda halnya dengan Ibu Andin selaku pemilik kios sepatu dan tas 

yang menggunakan modal awal lebih besar untuk membeli barang jualannya. Ibu 

Andin (30 tahun) mengatakan bahwa: 

“modal pertama kurang lebih sekitar 100-150 juta. Tinggi modalnya 

karena harga sepatu kan lebih mahal dari harga pakaian. Apalagi barang 

yang ku jual ada juga yang dari luar, barang impor, jadi lebih mahal”
11
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 Arini (32 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 16 Mei 2022. 
11

 Andin (30 tahun) Pedagang Sepatu dan Tas, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 20 April 2022. 
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Setiap pedagang yang ditemui masing-masing memiliki modal awal 

yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mulyana selaku 

pemilik kios baju wanita menggunakan modal awal lebih kecil sesuai dengan 

kebutuhan kios dan pembeli. Berikut penuturan Ibu Mulyana (41 tahun): 

“kalau disini ku sesuiakan sama pembeli, kalau kurang mi pembeli nda 

ditambah mi lagi barang biasa 50an juta ji. Kalau banyak sede pembeli 

tambah lagi barang jadi bertambah juga modal 100 juta lebih biasa, 

paling tinggi mi itu”
12

 

Modal awal yang digunakan para pedagang berbeda-beda, pedagang 

sepatu dan tas menggunakan modal yang lebih besar dibandingkan pedagang baju 

dikarenakan harga beli sepatu dan tas lebih mahal dibandingkan dengan harga 

baju. Harga sewa kios juga berbeda sesuai dengan luas dan posisi kios tersebut. 

Semakin luas dan strategis kios tersebut maka harga sewa semakin mahal.  

Pedagang yang berjualan dipasar tradisional maupun modern memiliki 

harapan untuk memperoleh pendapatan ataupun pemasukan. Pendapatan adalah 

hasil dari penjualan barang yang dimiliki oleh para pedagang yang berjualan di 

suatu tempat. Pendapatan pedagang ditentukan oleh hasil dari penjualan barang 

dari setiap jenis barang yang telah ditentukan sebelum peroses jual-beli. Harga-

harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan antara penjual dan 

pembeli di pasar. 

Jenis pendapatan yang diperoleh para pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa adalah pendapatan kotor, di mana pendapatan kotor yang didapat 

setiap harinya belum dikurangi biaya pengeluaran yang harus dibayar. Pendapatan 

kotor yang didapat pedagang setiap harinya bervariasi tergantung pada jenis 

barang yang dijual. Setiap pedagang biasanya menjual jenis barang yang sama 

namun terdapat perbedaan harga disetiap model dan bahan dari barang tersebut. 

Pendapatan yang didapat pada hari itu belum tentu sama dengan pendapatan yang 

akan didapat pada kemudian hari. Pendapatan para pedagang berpengaruh 

terhadap jumlah pembeli yang belanja pada saat itu. 
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 Mulyana (41 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 
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Ibu Dini salah seorang karyawan kios baju anak-anak di Pasar Rakyat 

Sungguminasa mengatakan bahwa pendapatan per harinya tidak menentu dan 

pendapatan pada hari biasa berbeda dengan pendapatan hari minggu, hari masuk 

sekolah, dan hari menjelang idul fitri. Pembeli lebih ramai datang pada saat hari-

hari tersebut. Perihal ini sesuai dengan penuturan Ibu Dini (30 tahun): 

“tidak menentu juga karena kan bukan harga pasti, tawar-menawar toh, 

kadang satu juta per hari, kurang lebih segitulah. Ramai itu biasa kalau 

hari mimggu, mau lebaran, sama hari-hari baru masuk sekolah orang 

banyak beli pakaian dalam atau ini misalkan banyak yang melahirkan 

banyak beli perlengkapan bayi”
13

 

Senada dengan yang disampaikan juga oleh ibu Dewi selaku pemilik 

kios baju wanita juga mengatakan hal yang demikian. Pendapatan yang didapat 

setiap hari tidak bisa dipastikan jumlahnya. Berikut penuturan Ibu Dewi (46 

tahun): 

“pendapatan tidak menentu ki sesuaikan dengan kondisi pembelinya 

baru kan menawar harga toh. Karena biasa dapat satu biasa lebih satu 

biasa dua juga per hari. Itu nda tentu juga karena kan barang yang laku 

nda menentu juga kadang barang-barang yang murah kadang yang 

mahal juga. Belum lagi untuk gaji karyawan per harinya jadi nda 

menentu. Tapi biasa tertambah lagi lebih banyak pendapatan kalau 10 

hari terkahir ramadhan, mau lebaran toh”
14

 

Pedagang yang menjadi informan semuanya mengatakan hal yang 

sama. Pendapatan yang diterima oleh pedagang tidak memiliki ketetapan. 

Pendapatan yang didapat saat ini belum tentu sama dengan yang didapat 

kemudian hari.  

5. Pengeluaran Biaya Pedagang 

Pendapatan pedagang setiap harinya masih hitungan kotor. Pendapatan 

yang diperoleh setiap hari harus dikurangi dengan biaya harian dan gaji karyawan. 

Pendapatan yang diterima oleh para pedagang harus dibagi dengan biaya 

pengeluaran yang harus dibayar dan dipenuhi. Biaya merupakan bagian yang tidak 
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 Dini (30 tahun) Pedagang Baju Anak-anak, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 20 April 2022. 
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 Dewi (46 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat Sungguminasa,  
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dapat dipisahkan dari aktivitas sebuah usaha. Pendapatan yang diperoleh para 

pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa harus dibagi dengan biaya pengeluaran 

yang harus dibayar  setiap hari, bulan, dan juga setiap tahunnya. Pembagian biaya 

pengeluaran pedagang Pasar Rakyat Sungguminasa adalah sebagai berikut: 

1) Biaya Produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang 

baru dalam jumlah banyak untuk penambahan barang jualan di kios 

2) Biaya Pemasaran, yaitu biaya perlengkapan untuk membantu pemasaran 

barang yang dijual, seperti biaya pengeluaran untuk fasilitas kios dan biaya 

pengeluaran untuk karyawan yang bekerja di kios 

3) Biaya Retribusi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk 

keberlangsungan usaha. Biaya retribusi ini langsung diberikan pada pihak 

yang bersangkutan. Biaya retribusi ini meliputi biaya karcis, keamanan, 

kebersihan, dan pajak bulanan yang diberikan kepada pihak Pasar Rakyat 

Sungguminasa. 

Perihal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh beberapa 

pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Ani 

selaku pemilik kios baju wanita. Ibu Hj. Ani mengatakan biaya pengeluaran yang 

harus dibayar yaitu gaji karyawan, biaya retribusi harian dan bulanan, dan biaya 

penambahan barang baru. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ani (45 tahun): 

“pemasukan dipotong sama gaji karyawan, jadi disini ada 4 orang yang 

bantu-bantu ka, per orang itu 50 ribu per hari, jadi kali mki kalau 4 

orang berarti 200 ribu. Biaya kios cash ja pernah jadi nda ada mi bayar 

sewa. Ada juga dibayar uang retribusi, uang karcis, uang sampah, sama 

uang keamanan, karcis itu 4 ribu per kios, uang sampah sama keamanan 

2 ribu per kios. Kalau uang bulanan kayak pajak begitu 20 ribu. Kalau 

biaya retribusi itu beda-beda per kios karena tergantung kiosnya 

posisinya sama luasnya. Saya ambil yang ditengah karena bagus kalau 

ditengah. Biasa ada memang orang berpikir kalau di depan lebih bagus 

padahal nda selamanya begitu, kalau saya yang ditengah bagus karena 

biasa ada pembeli itu yang datang biasa na bilang cari-cari mki dulu 

didalam jadi cari ki dulu yang didalam baru yang keluar”
15
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Ibu Dewi juga mengatakan hal serupa hanya saja kios milik Ibu Dewi 

merupakan kios yang disewa per tahun. Ibu Dewi mengatakan selain biaya 

retribusi dan biaya pajak bulanan seperti yang dikeluarkan oleh Ibu Hj. Ani, 

beliau juga harus mengeluarkan biaya sewa kios per tahunnya. Perihal ini sesuai 

dengan penuturan Ibu Dewi (46 tahun) yang mengatakan: 

“Saya punya kios ada lima, ada yang saya punya sendiri ada juga yang 

saya kontrak. Bayarannya itu per tahun 20 juta cash karena biasanya 

yang punyanya mau cash, karena rata-rata yang punya pedagang ji juga, 

baru nu tau mi kalau pedagang itu dia kembalikan lagi ke modal toh. 

Selain uang sewa selama ku menjual disini ada juga dibayar kayak uang 

karcis, uang sampah, sama uang keamanan, itu 2 ribu per kios setiap 

hari”
16

 

Perihal tersebut senada dengan pernyataan kepala Pasar Rakyat 

Sungguminasa. Kepala pasar mengatakan para pedagang harus membayar biaya 

retribusi dan pajak bulanan ke pihak Pasar Rakyat Sungguminasa. Besarnya 

pembayaran retribusi tergantung pada posisi dan luas kios yang dipakai pedagang 

untuk berjualan. Berikut hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Rajab Dg. 

Tunru selaku kepala Pasar Rakyat Sungguminasa: 

“ada biaya retribusi, biasa anak-anak yang tagih, bawahan ku yang tagih 

setiap pagi, terus nanti dia yang setor ke saya. Beda-beda biayanya, 

sudah ditetapkan tergantung luas kiosnya sama posisinya. Kalau soal 

biaya sewa kios itu tidak ada urusannya dengan saya, dia ji yang baku 

atur dengan sesamanya pedagang, kalau utnuk beli kios sekarang ini 

ada aturannya dari pemerintah setiap ada transaksi ada kewajiban yang 

menjual dan yang membeli itu mengeluarkan 5% untuk biaya ke 

kabupaten atau daerah”
17

 

Perihal tersebut juga turut disaksikan oleh peneliti ketika melakukan 

observasi di Pasar Rakyat Sungguminasa, dimana setiap pagi sekitar pukul 09.00-

11.00 terlihat ada satu hingga dua orang bawahan kepala pasar yang mendatangi 

setiap kios untuk menagih para pedagang terkait biaya karcis dan biaya kebersihan 

serta biaya keamanan. 
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 Dewi (46 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 20 April 2022. 
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 H. Abdul Rajab Dg Tunru (61 tahun) Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa, 

Wawancara di Pasar Rakyat Sungguminasa, 17 Mei 2022. 
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Selain biaya retribusi harian dan bulanan yang merupakan biaya yang 

wajib dikeluarkan oleh para pedagang Pasar Rakyat Sungguminasa, ada juga 

beberapa pedagang yang melakukaan arisan sesama pedagang di Blok A sehingga 

mereka harus mengeluarkan juga biaya arisan per bulannya, seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Kasma selaku pedagang kios baju anak-anak yang ikut dalam 

arisan. 

Berdasarkan gambaran realitas kehidupan pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa relitas 

pedagang yaitu meliputi periode usaha para pedagang berbeda-beda,  dimana 

mayoritas pedagang membuka usaha jualan telah lama dan merupakan usaha 

milik orang tua yang mereka lanjutkan. Meskipun juga ada pedagang yang bekerja 

sebagai karyawan dan memulai usaha mereka dari awal. Sistem jual beli yang 

digunakan para pedagang yaitu sistem tawar-menawar. Pedagang dalam 

memasarkan dagangannya dibantu oleh karyawan yang biasanya merupakan 

kerabat mereka ataupun orang lain. Karyawan yang diperlukan sesuai dengan 

kondisi pembeli, pada bulan Ramadhan atau menjelang lebaran mereka 

memerlukan karyawan yang lebih banyak dibanding dengan hari biasa. Modal 

yang mereka butuhkan sekitar Rp. 50.000.000-150.000.000, sedangkan untuk 

pendapatan para pedagang dalam per harinya mendapatkan sekitar Rp. 1.000.000-

3.000.000 dan lebih besar pada saat Ramadhan dan menjelang lebaran. Selama 

berjualan di Pasar Rakyat Sungguminasa para pedagang melakukan pengeluaran 

biaya harian dan bulanan yang berbeda-beda tergantung posisi dan luas kios yang 

dimiliki mereka. 

C. Dampak Maraknya Belanja Online pada Usaha Pedagang Konvensional di 

Pasar Rakyat Sungguminasa 

Belanja online merupakan kegiatan pembelian barang melalui media 

internet. Seiring dengan terus nertambahnya pengguna layanan internet yang 

disebabkan karena murah dan mudah maka bisnis yang dilakukan secara online 

juga semakin berkembang. Maraknya belanja online memberikan dampak positif 

dan negatif bagi pedagang konvensional. Hal ini seperti yang dirasakan oleh 
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pedagang yang ada di Pasar Rakyat Sungguminasa dimana mereka merasakan 

dampak positif dan negatif maraknya belanja online baginya.  

1. Dampak Positif 

Dampak positif yang dirasakan pedagang yaitu menambah semangat 

mereka dan semakin gencar untuk meningkatkan penjualan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas produknya. Hal tersebut mereka lakukan guna untuk 

tidak ketinggalan dan dapat bersaing dengan online shop. Dalam meningkatkan 

kuantitas dan kualitas produk jualannya para pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa terlebih dahulu mencari informasi mengenai online shop baik dari 

segi harga, model, dan hal-hal yang membuat online shop diminati oleh 

masyarakat atau konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mulyana (41 tahun) 

selaku pemilik kios baju wanita: 

“meskipun lebih banyak negatifnya ini belanja online sama usahaku  

tapi ada juga positifnya kayak tambah semangat ki dalam berjualan, 

dalam menarik pembeli karena nda mau ki ketinggalan toh, cari-cari ki 

informasi soal online kenapa bisa disuka sama orang-orang, apakah 

karena harganya yang murah-murah jadi dikuti juga harga pasaran 

online. Terus semakin sering ka juga tambah barang baru toh yang lebih 

bagus lagi. Begitu ji iyya dek”
18

 

Dampak positif juga dirasakan oleh Ibu Arini yang semakin semangat 

dalam mempertahankan usahanya. Ibu Arini menambah waktu operasi jualan 

beliau dimana beliau yang biasanya menutup kios pada sekitar jam 5 sore kini 

berubah menjadi lebih lama yaitu sekitar jam 6 sore guna untuk mendapatkan 

pembeli yang lebih banyak. Berikut penjelasan Ibu Arini (32 tahun) selaku 

pemilik kios baju wanita: 

“ya itu mungkin positifnya semakin lama ka buka, yang biasanya itu 

buka ka paling lama sampai jam 5 sore sekarang buka ka sampai jam 6 

sore”
19

 

 

 

                                                 
18

 Mulyana (41 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 
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 Arini (32 tahun) Pedagang Baju Wanita, Wawancara di Pasar Rakyat 
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2. Dampak Negatif 

Berbagai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh bisnis jual 

beli online secara tidak langsung dapat mengikis keberadaan para pedagang 

konvensional. Perihal ini dikarenakan minat konsumen untuk berbelanja online 

lebih besar dibandingkan berbelanja di pasar tradisional. Kemunculan bisnis 

belanja online dapat berdampak negatif bagi pelaku usaha pedagang konvensional 

yaitu sebagai berikut: 

1) Penurunan Jumlah Pembeli dan Pendapatan 

Berbagai pusat perbelanjaan offline dirasakan cukup sepi pembeli yang 

diakibatkan oleh maraknya belanja online, seperti halnya para pedagang 

konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa yang juga merasakan dampak 

negatif dari adanya bisnis jual beli online. Mereka merasakan adanya perbedaan 

anatara tahun-tahun sebelum dan setelah maraknya bisnis jual beli online. 

Perihal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Dewi selaku pemilik 

kios baju wanita. Ibu Dewi mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ada 

perbedaan yang dirasakan olehnya sebelum dan setelah maraknya belanja online. 

Perbedaan tersebut mengenai jumlah pembeli dan pendapatan jualan beliau. 

Berikut penuturan Ibu Dewi (46 tahun) saat diwawancara: 

“belanja online pasti banyak pengaruhnya, yang dulunya masyarakat 

tidak tau online sekarang tau mi baru ongkirnya murah jenis kain juga 

biasa mau ji sama. Banyak bedanya sama dulu dengan sekarang, nda 

begini keuangan langsung merosot keadaan pasar. Yang dulunya ramai 

pembeli sekarang biasa sepi mi meskipun juga kadang ramai ji, tapi 

paling sering ramai itu lebaran mami, kalau mau lebaran 10 hari 

terakhir ramadhan ramai iyya, biar dimana kapang tempat-tempat 

penjualan kalau mau lebaran pastimi ramai. Pendapatan juga ada 

pengaruhnya, sekarang nda terlalu banyakmi di dapat, dulu bisa ki dapat 

per hari itu 5 juta sekarang 1-2 juta mami”
20

 

Sama halnya dengan Ibu Arini (32 tahun) selaku pemilik kios baju 

wanita yang juga turut merasakan perbedaan antara sebelum dan setelah maraknya 

belanja online terhadap usahanya. Beliau mengatakan: 
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“ada sangat sangat ada pengaruhnya, memang ada bedanya antara 

tahun-tahun sebelumnya sama sekarang, itumi juga yang kasih sessa ki 

kapang online-online ka. Berpengaruh sekali sama pembeli jadi 

otomatis juga berkurang pendapatan, sekarang hari biasa begini ta 2 

jutaan ji ku dapat, mau pi lebaran baru banyak lagi datang. Mau ka juga 

belajar jual online bagaimana caranya susah juga nda ada dikenal tapi 

pernah biasa live ja di fb (facebook) yang tahun lalu pas covid toh kan 

dilarang ki itu buka PSBB jadi itu waktu live ka, lumayan ji iyya tapi 

nda ku teruskan ki karena susah biasa kumpulkan niat untuk mulai live, 

ini sekarang mau ka belajar di shoopee karena banyak orang jualan di 

shoppe ji na posting dirinya ji pakai baju baru na posting, nda perlu ji 

toko ku liat”
21

 

Berdasarkan penuturan kedua informan diatas, hal tersebut juga turut 

disaksikan oleh peneliti ketika melakukan observasi di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, dimana memang terdapat perbedaan kondisi pasar anatara hari 

biasa dan pada saat bulan Ramadhan. Kondisi pasar pada saat hari biasa terlihat 

sangat sepi, lorong-lorong pasar yang terlihat sangat sunyi, dan para pedagang 

yang terlihat sedang bersantai sambil menunggu pembeli yang datang. Namun lain 

halnya ketika di bulan Ramadhan menjelang idul fitri kondisi pasar terlihat begitu 

ramai didatangi oleh pembeli yang saling berdesakan di lorong-lorong pasar, 

terlihat para pedagang sibuk melayani pembeli di kios mereka masing-masing. 

Kondisi pasar saat ini diakui sangat sulit, para pedagang menyadari 

zaman digital telah merubah cara orang membeli pakaian. Terbukti dari tahun ke 

tahun jumlah pengunjung mengalami penurunan, bahkan di beberapa Blok pasar 

Rakyat Sungguminasa terlihat signifikan. Meski demikian, para pelaku usaha di 

Pasar Rakyat Sungguminasa menyadari bahwa sistem penjualan online lebih 

potensial dibandingkan konvensional, mengingat pangsa pasarnya luas dan besar, 

jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat menjangkau pembeli tidak hanya di 

dalam negeri, namun bisa ke luar negeri. 

Ibu Dini selaku karyawan kios baju anak-anak di Pasar Rakyat 

Sungguminasa juga merasakan hal yang sama. Pengaruh yang Ibu Dini rasakan 
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yaitu kurang pembeli yang datang yang juga akan memengaruhi gaji beliau. Ibu 

Dini (30 tahun), mengatakan bahwa: 

“belanja online sangat berpengaruh ku rasa, pengaruhnya itu kurang 

pembeli sama kurang pemasukan, apalagi kalau kayak saya begini yang 

karyawan ji otomatis juga kurang gaji yang di dapat. Meskipun baru 

sekali ja menjual tapi yang ku dengar-dengar dari tanteku memang beda 

sekali dengan dulu sebelum ada belanja online, dulu itu biar hari biasa 

begini ramai ji datang pembeli, sekarang pas ramadhan mami baru 

ramai lagi”
22

 

2) Kalah Persaingan 

Sistem jual beli online yang semakin menarik minat masyarakat untuk 

berbelanja. Berbagai kemudahan yang ditawarkan diantaranya belanja lebih 

praktis, hemat waktu dan tenaga, bisa mendapatkan barang dari mana saja, harga 

yang biasanya lebih murah, dan lainnya. Bisnis online memang berbeda dengan 

bisnis konvensional (offline), perbedaannya terdapat pada sarana dan sistem 

transaksi yang digunakan. Bisnis online shop biasanya melakukan pemasaran 

melalui website atau aplikasi. Aplikasi belanja online dapat dengan mudah diakses 

melalui smartphone.  

Hal tersebut membuat pedagang konvensional kalah saing dengan 

pedagang online. Ibu Dini selaku pedagang baju anak-anak mengatakan bahwa 

jual beli online memiliki kelebihan yang dimiliki sehingga banyak diminati seperti 

aksesnya yang sangat mudah dan hemat waktu serta sering mendapatkan potongan 

harga/diskon. Berikut penuturan Ibu Dini (30 tahun), karyawan kios baju anak-

anak di Pasar Rakyat Sungguminasa: 

“orang-orang lebih suka belanja online sekarang karena lebih mudah 

toh langsung pesan baru diantar terus sudahmi bisa mi dipakai diliat 

barang yang dipesan baru juga kalau online tidak tawar-menawar 

langsung harga jadi kalau orang nda pintar menawar langsung mi nda 

ada dibilang terlalu mahal ini caranya, kalau di pasar kadang kalau nda 
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tau menawar mahal ki na ambilkan baru biasa online ada promo-

promonya toh.”
23

 

Sama halnya dengan Ibu Mulyana (41 tahun) selaku pemilik kios baju 

wanita yang juga turut merasakan kalah saing dengan pedagang online dari segi 

harga. Beliau mengatakan: 

“Memang ada pengaruhnya sama online baru nda bisa ki bersaing juga 

karena kita kurang modal ki terbatas toh. Kalau online itu towwa 

biasanya model banyak, dia langsung ambil barang di pusat grosir, di 

tanah abang ka misalnya toh jadi dia bisa bersaing harga, dia bisa jual 

harga murah toh. Kalau kita di sentral jki atau di butung belanja 

makanya jual ki juga harga-harga yang agak mahal. Nda ikut ka juga 

belanja online karena masih kurang modalku karena sudah kebakaran 

toh, dulu iyya sebelum kebakaran alhamdulillah kadang juga pergi ka 

ke jakarta belanja”
24

 

Pedagang menyadari bahwa posisi mereka sebagai pedagang bukan 

produsen pakaian. Sehingga kemampuan mengendalikan harga tidak sepenuhnya, 

bahkan cenderung mengikuti tren pada umumnya dalam menetapkan harga. Para 

pedagang pakaian di pasar  menyadari bahwa harga menjadi salah satu faktor 

penting dalam mencari konsumen. Terlebih sistem penjualan online, banyak 

pesaing dan banyak yang menjual dengan harga kompetitif dan realtif murah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas yang 

dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Rakyat 

Sungguminasa memandang bahwa jual beli online memang semakin diminati oleh 

berbagai kalangan masyarakat dengan kenyamanan dan kemudahan yang 

ditawarkannya. Perihal tersebut juga berdampak pada usaha jualan mereka. 

Dampak yang dirasakan para pedagang akibat adanya belanja online yaitu pada 

penurunan jumlah pembeli dan pendapatan mereka per harinya dan para pedagang 

merasa kalah saing dengan pedagang online dari segi harga dan akses yang 

mudah. Para pedagang merasakan perbedaan jumlah pembeli dan pendapatan 

sebelum dan setelah maraknya jual beli online. Omzet pembeli dan pendapatan 
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pedagang sebelum adanya jual beli online lebih banyak dibandingkan saat adanya 

jual beli online. Adanya jual beli online menimbulkan kemerosotan pedagang-

pedagang konvensional yang telah menekuni usahanya sejak lama. 

D. Strategi Bertahan Hidup Pedagang Konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa di Tengah Maraknya Belanja Online 

Masuknya sistem perdagangan yang baru membuat para pedagang 

konvensional harus memikirkan cara baru untuk mampu bertahan. Pengaruh dari 

perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya sistem jual beli yang 

baru yaitu jual beli secara online melalu aplikasi di smartphone. Kondisi baru 

tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap aktivitas pedagang di pasar 

tradisional. Kondisi yang mereka alami berubah drastis dari yang sebelumnya 

ramai oleh pembeli kini berbanding terbalik menjadi sepi pembeli. Mengatasi 

kondisi tersebut yang bisa saja membuat usahanya bangkrut maka para pedagang 

harus memikirkan strategi dalam menarik kembali pembeli dan mempertahankan 

usaha mereka. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan para pedagang di Pasar 

Rakyat Sungguiminasa dalam mengatasi dampak dari sistem jual beli online. 

Strategi yang dilakukan para pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa dalam 

mempertahankan pembeli dan pendapatannya yaitu diantaranya: 

1. Melakukan Pembaruan Tempat Usaha 

Pengaruh dari perkembangan IT yang tidak terkendali membuat banyak 

pelaku usaha termasuk didalamnya para pedagang konvensional harus berhadapan 

secara “frontal” dengan kompetisi perdagangan yang semakin kompleks. Tuntutan 

produk yang semakin beragam dan kualitas produk yang tinggi disertai dengan 

permintaan harga yang murah mengharuskan para pedagang konvensional 

memikirkan kembali cara untuk dapat bersaing.  

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pedagang konvensional, 

salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas tempat usaha. Kulaitas tempat 

usaha harus disesuaikan dengan minat masyarakat saat ini. Masyarakat pada era 

modern adalah masyarakat konsumsi, dimana seseorang mengkonsumsi barang 

bukan sekedar kebutuhan tetapi digunakan sebagai tuntutan gaya hidup. 

Masyarakat saat ini sangat menyukai tempat berbelanja yang nyaman dan 
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terpercaya. Pada umumnya di sebuah pasar akan sering dikatakan sebuah tempat 

yang padat orang dan membuat ketidak nyamanan bagi siapapun yang 

berkunjung. 

Salah satu cara untuk memberikan inovasi baru pada sistem 

perdagangan konvensional adalah dengan meningkatkan kualitas barang dan  

memperbanyak barang baru. Perihal ini seperti yang disampaikan oleh salah 

seorang karyawan kios baju anak-anak di Pasar Rakyat Sungguminasa. Berikut 

penuturan yang disampaikan oleh Ibu Dini (30 tahun): 

“cara ku supaya ini usaha ku tetap banyak pembeli itu dengan 

memperbanyak barang baru, yang bagus-bagus, yang impor-impor. Kan 

ada juga langganan pembeli memang yang suka impor-impor”
25

 

Ibu Andin juga mengatakan hal yang sama dimana beliau juga 

memperbanyak barang baru dan memajang barang yang baru masuk dibagian 

paling depan. Berikut penuturan Ibu Andin (30 tahun) selaku pemilik kios sepatu 

dan tas: 

“ya caranya barangnya diperbanyak, yang baru-baru, model-model 

baru, yang update-update. Terus kalau ada barang baru model baru 

dipajang paling depan supaya mudah na liat pembeli yang lewat” 

Selain para pedagang yang berusaha mempertahankan pembeli dengan 

memperbarui tempat usaha mereka seperti memperbanyak barang baru dan 

mengatur peletakan barang baru dan lama, Pak H. Abdul Rajab Dg. Tunru selaku 

Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa juga memiliki strategi tersendiri dalam 

melakukan pembaruan tempat usaha yaitu dengan melakukan pembangunan pasar 

agar pasar tradisional tetap ramai dan diminati pengunjung. Pak H. Abdul Rajab 

Dg. Tunru (61 tahun) mengatakan bahwa: 

“itulah yang menjadi tugas kita sebagai pengelola pasar, bagaimana 

pasar itu untuk menarik pengunjung datang berbelanja di Pasar Rakyat 

Sungguminasa itu persoalan teknisnya pasar itu harus bersih, tidak bau 

walaupun ini pasar rakyat tetapi kita memberikan rasa nyaman 

pengunjung, merasa berbelanja di mall, di perbelanjaan modern. Untuk 

swadaya masyarakat juga saya buatkan tangga-tangga untuk naik itu 

didepan. Terus membuat semua fasilitas-fasilitas pasar yang ada itu 
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mempermudah kepada pengunjung untuk mengakses semua barang 

yang ingin dibeli, maka kita buat blok-blok, misalnya mereka mau beli 

emas mau beli pakaian sudah tau kalau ada di blok A, jadi tidak perlu 

mutar-mutar lagi”
26

 

Keseluruhan pedagang yang dijadikan informan memiliki jawaban yang 

hampir sama. Pembaruan yang dilakukan para pedagang adalah dengan 

memperbanyak barang baru dan kualitas barang serta menampilkan barang baru 

didepan toko mereka. Menyesuaikan posisi barang dagangan merupakan salah 

satu cara untuk mempertahankan pelanggan. Pembeli maupun pelanggan yang 

datang ke Pasar Rakyat Sungguminasa pertama kali akan melihat barang yang ada 

didepan kios. Penyesuaian dan penyusunan posisi barang bagi pedagang adalah 

sebuah cara yang efektif agar kios tetap dilirik dan didatangi oleh para pembeli. 

2. Mengikuti Tren Model Terbaru 

Saat ini masyarakat dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam 

membeli suatu barang. Masayrakat di era modern terus mengikuti perubahan dan 

perkembangan adanya barang baru. Barang-barang yang sedang tren akan lebih 

diminati oleh masyarakat sebagi konsumen. Khususnya dikalangan menengah 

keatas dan kalangan remaja akan cenderung mengikuti pekembangan tren-tren 

baru dalam berbelanja. 

Umumnya tren suatu barang itu sangat terlihat dari barang-barang 

fashion. Barang-barang fashion cenderung lebih cepat bertukar model daripada 

produk lainnya. Tren model baru khususnya produk-produk fashion akan terus 

berganti dan berubah sesuai waktu dan minat konsumen. Mengikuti tren bukan 

saja harus dilakukan oleh para pembeli atau konsumen agar tidak dikatakan 

“ketinggalan model”, tetapi perkembangan tren juga harus diikuti oleh para 

pedagang. Saat ini pedagang yang dapat membaca perkembangan tren tebaru 

adalah peagang online. Para pedagang online biasanya lebih cepat mengetahui 

adanya perubahan dan perkembangan barang-barang model terbaru. Dengan 
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mudahnya pedagang online membaca minat konsumen membuat para pedagang 

online semakin berkembang dan dapat meruntuhkan para pedagang konvensional. 

Beberapa pedagang konvensional yang ditemui di Pasar Rakyat 

Sungguminasa mengatakan bahwa mereka mengikuti pergerakan tren model 

terbaru yang sedang diminati oleh masyarakat. Pedagang selalu memasok barang 

dengan model-model baru demi kepuasan pembeli atau konsumen, seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Mulyana untuk mempertahankan usahanya. Ibu Mulyana 

mencari-cari model baju yang sedang ngetrend dikalangan masyarakat. Selain itu 

Ibu Mulyana juga berpasrah dengan rejeki yang telah diatur oleh Yang Maha 

Kuasa. Perihal ini sesuai dengan penuturan beliau saat diwawancara: 

“ya begitu ji dek, maksudnya cari-cari ki model yang lagi ngetrend toh, 

lagi banyak disukai sama pembeli, apalagi dagangan ku ini baju-baju 

cewek remaja jadi haruski juga pintar-pintar cari model yang lagi 

ngetren yang na suka cewek-cewek. Ya kayak begitu ji dek tergantung 

mami juga rejeki, pasrah mami ki karena mau mi diapa, kita mau 

bersaing secara ini juga kurang modal ki terbatas toh. Kalau online itu 

towwa biasanya model banyak, dia langsung ambil barang di pusat 

grosir, di tanah abang ka misalnya toh jadi dia bisa bersaing harga”
27

 

Sama halnya dengan Ibu Arini yang juga mengatakan dalam menarik 

pembeli untuk datang berbelanja di kiosnya yaitu dengan cara mengikuti 

permintaan pembeli dengan mengikuti tren yang ada dan mengikuti harga pasar 

online. Berikut penuturan Ibu Arini (32 tahun) saat diwawancara: 

“ikuti mami itu tren ka, liat-liatki toh yang lagi tren di online ka baru 

diikuti, sama harga mami dipertahankan, diikuti yang online ka, diikuti 

pasaran online, jangan ki kasih tinggi harga, terus kita kan nda pakai 

ongkir ji, dia ji yang ke sini. Jadi kita kurangimi dengan ongkirnya”
28

 

Rata-rata pedagang yang dijadikan informan oleh peneliti mengikuti 

tren yang ada, hanya satu pedagang yang tidak begitu mengikuti tren yang ada. 

Meskipun barang yang dijual oleh pedagang tersebut barang pakaian tetapi ia 

mengaku bosnya tidak begitu mengikuti tren karena menurutnya pakaian pria 
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tidak terlalu banyak model. Berikut penjelasan Pak Ali (45 tahun) selaku 

karyawan kios baju dan celana pria: 

“tidak terlalu ji kalau soal tren, tidak terlalu mengikut ji karena kan 

begitu mi kalau baju laki-laki, begitu-begitu ji modelnya, kotak-kotak 

atau polos, beda kalau sama pakaian perempuan banyak memang 

modelnya. Jadi tidak terlalu ikut trend ji, ituji barang perbarui terus 

kualitasnya”
29

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ali sebagai karyawan kios 

baju dan celana pria, ia tidak mengikuti perkembangan tren karena menurutnya 

barang yang ia jual merupakan barang yang modelnya simple sehingga tidak 

begitu peduli dengan perkembangan tren yang ada. Para pedagang konvensional 

khususnya pedagang yang menjual barang fashion seperti pakaian perempuan 

sebagian mengikuti tren dalam mempertahankan usahanya. Menurut para 

pedagang dengan mengikuti tren salah satu cara agar pembeli tetap singgah ke 

kios mereka. 

3. Meningkatkan Pelayanan pada Pembeli 

Terdapat banyak strategi dalam dunia bisnis untuk membuat sebuah 

bisnis sukses. Sebuah bisnis membutuhkan pelayanan yang baik sehingga dapat 

membuat konsumen atau pembeli nyaman dan senang. Saat berbisnis atau 

berjualan, pasti kita familiar dengan ungkapan “pembeli adalah raja”. Artinya 

seorang pebisnis harus melayani pembeli dengan sangat baik. Melayani dengan 

sikap yang ramah dan sopan. 

Pelayanan dalam menjual produk sangat penting. Pembeli akan 

mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah cara menjual, terlepas dari 

produk yang ditawarkan. Cara dan sikap menentukan pembeli untuk sekedar 

melihat atau membeli. Pelayanan pembeli/pelanggan merupakan bentuk 

pemberian layanan yang diberikan pada pembeli atau konsumen. Persaingan yang 

semakin ketat sekarang ini, dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pembeli menyebabkan setiap perusahaan 

                                                 
29

 Ali (45 tahun) Pedagang Baju dan Celana Pria, Wawancara di Pasar Rakyat 

Sungguminasa, 13 Mei 2022. 



61 

 

 

 

harus menempatkan orientasi kepada pemenuhan kepuasan pembeli sebagai tugas 

utama. Pelayanan kepada pembeli merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

komunikasi pemasaran. Pelayanan kepada pelanggan bertujuan memelihara dan 

meningkatkan hubungan interaksi antara pedagang dan pembeli. 

Memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli dapat dijadikan 

sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan pedagang konvensional dalam 

bersaing dengan pasar online, seperti yang dilakukan oleh ibu Dewi selaku 

pedagang baju wanita di Pasar Rakyat Sungguminasa, mengatakan bahwa cara 

yang dilakukan untuk mempertahankan pembeli dengan cara memberikan 

pelayanan yang baik, menjawab pertanyaan pembeli dengan ramah dan sopan, 

menjungjung tinggi etika dengan pembeli, serta menganggap pembeli sebagai 

raja. Perihal ini sesuai dengan penuturan Ibu Dewi (46 tahun) saat diwawancara: 

“pembeli itu memang raja jadi setidaknya kita layani dengan baik juga. 

Kita sesuaikan juga dengan kondisinya seumpama pembeli mau ini mau 

itu na adaji barang ta kita promosikan mi dengan baik. Jadi ya 

istilahnya promosi yang bagus, tata bicara ta dengan pembeli. Harga 

barang kita sesuaikan juga dengan modalnya barang yang dia pilih toh, 

tidak terlalu banyak untung yang diambil. Begitu ji, intinya cari 

kelancaran yang mana bagus supaya lancar usahanya”
30

 

Sama halnya dengan Ibu Hj. Ani yang juga mengatakan bahwa dalam 

mempertahankan usaha jualannya beliau perlu meningkatakan pelayanan terhadap 

pembelinya. Ibu Hj. Ani mengatakan saat melayani pembeli harus dilayani dengan 

sopan dan ramah serta harus pandai dalam menawarkan barang. Berikut penuturan 

Ibu Hj. Ani (45 tahun): 

“ya harus ki sopan cara ta melayani pembeli, cara ta juga mengajak 

pembeli untuk singgah di kios ta, liat-liat, sama cara ta dalam 

menawarkan juga. Misalnya ada pembeli yang datang terus cari ki misal 

baju gamis kita tawari mi, perlihatkan warna-warna yang cantik supaya 

tertarik ki, di jelaskan kelebihannya barang ta dari kainnya kah atau 

modelnya supaya mau na beli”
31
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Berdasarkan penuturan kedua informan diatas dapat diketahui bahwa 

beberapa pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa menyadari bahwa pelayanan 

yang baik sangat penting karena dapat memberikan rasa kepuasan kepada pembeli 

sehingga pembeli memiliki keinginan untuk berbelanja ulang di kios mereka.  

Selain ketiga startegi tersebut para pedagang juga dapat mengandalkan 

modal sosial yang mereka miliki untuk dijadikan strategi untuk keberlangsungan 

dan kebertahanan usahanya di tengah maraknya belanja online atau online shop 

sebagai pesaing baru. Sama halnya dengan pedagang konvensional di Pasar 

Rakyat Sungguminasa. Setiap masing-masing pedagang memiliki modal sosial 

yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan sulit. Masuknya sistem perdagangan 

yang baru dan menjadi pesaing baru, maka para pedagang dapat memanfaatkan 

modal sosial yang telah dimiliki untuk kekuatan bertahan. Putnam mengatakan 

bahwa untuk memanfaatkan modal sosial maka harus menyusun tiga elemen yang 

mampu membentuk modal sosial tersebut. Ketiga elemen tersebut adalah 

kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial. Menggunakan ketiga elemen 

tersebut para pedagang konvensional akan dapat memanfaatkan modal sosial yang 

ada, diantaranya yaitu: 

1) Kepercayaan 

Pertama kali yang dibutuhkan dalam membentuk suatu kerjasama yang 

baik yaitu kepercayaan. Hubungan yang pertama kali terjalin dalam usaha adalah 

hubungan antara pemilik usaha (pedagang) dengan tempat pengambilan barang. 

Hubungan yang timbul antara pedagang dengan pemasok pertama kali adalah 

hubungan yang terjadi secara langsung. Adanya kepercayaan dapat terjalin 

kerjasama antara pedagang dengan pemasok barang atau distributor dan juga 

grosir besar atau sebaliknya timbulnya kepercayaan karena adanya ikatan 

kerjasama yang saling menguntungkan. Awalnya antara pedagang dengan 

pemasok barang tidak memiliki hubungan, namun dengan seringnya pedagang 

berbelanja di tempat pemasok barang maka timbul rasa percaya antara pedagang 

dengan pemasok. Kepercayaan yang terjalin antara pedagang dengan pemasok 

barang sudah terjadi sebelum adanya persaingan yang baru. Munculnya pesaing 
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baru membuat para pedagang semakin meningkatkan hubungan saling percaya 

dengan pemasok barang agar dapat digunakan untuk bertahan. 

Perihal tersebut sesuai dengan pernyataan pedagang yang dijadikan 

informan yaitu Ibu Hj. Nur selaku pemilik kios baju dan celana wanita. Ibu Hj. 

Nur mengatakan: 

“ini barang-barang jualanku dapat dari pasar sentral sama kampas. 

Kampas itu ada memang biasa yang bawa ke sini setiap bulan datang, 

langganan mi sama di sentral juga langganan mi. Terus kalau kampas 

karena saling kenal mki saling percaya mki jadi kadang bisa bayar 

memang bisa juga tidak langsung dibayar, nantipi, karena kan 

langganan mi. Ada ji juga nomor telefonnya jadi kalau misal lagi butuh 

ki barang tinggal ditelfon datang mi atau misal ada model-model 

barunya na telfon ki juga na kabari ki na krimkan gambarnya jadi 

disuruh mi datang kalau mau ki”
32

 

Ibu Arini selaku pemilik kios baju wanita juga mengatakan hal yang 

sama. Ibu Arini memiliki hubungan persaudaraan dengan pemasok barang di 

kiosnya, yaitu kakak beliau sendiri yang memiliki kios di pasar yang berbeda. 

Berikut penuturan Ibu Arini (32 tahun): 

“saya ambilka barang di kakakku, dia punya toko di Pasar Sentral, toko 

desi namannya. Dia yang ke jakarta ambil barang dari sana terus kita 

ambil sama dia. Begitu, dia yang supply ki barang”
33

 

Kepercayaan terus dimanfaatkan oleh pedagang dengan pemasok 

barang untuk memenuhi kebutuhan usaha. Berdasarkan penjelasan informan dapat 

dilihat rasa saling percaya itu membuat pemasok barang berani memberikan 

barangnya kepada pedagang terlebih dahulu setelah laku maka akan dibayar 

kepada pemasok. Kepercayaan yang terjalin diantara keduanya membuat 

hubungan kerjasama terus terjadi dan akan memperkuat usaha masing-masing 

pedagang. 

Kepercayaan bukan saja harus diterapkan antara pedagang dengan 

pemasok barang, tetapi juga kepada karyawan yang bekerja di toko para 
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pedagang. Kepercayaan yang diberikan pemilik kepada karyawan dapat dilihat 

dari sisi pemilik mendapatkan karyawan. Umumnya pemilik memperkerjakan 

karyawan karena sudah mengenal dalam waktu yang cukup lama dan ada juga 

sebagian yang menerima karyawan karena telah mengenal dari karyawan yang 

bekerja dengan pedagang lain. Kepercayaan pemilik kepada karyawan biasanya 

juga adalah karyawan yang merupakan bagian dari keluarga. 

Perihal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Ani 

selaku pemilik kios. Ibu Hj. Ani mengatakan bahwa ia telah mempercayakan kios 

dan jualannya kepada karyawan yang telah ia anggap sebagai keluarga sendiri 

meskipun tidak memiliki hubungan darah. Berikut penuturan Ibu Hj. Ani (45 

tahun): 

“tidak adaji hubungan, cuma kenal saja dan sudah dianggap seperti 

keluarga karena kan dia juga sudah lama kerja sama saya, dekat ma 

sama mereka semua jadi percaya-percaya ja. Dan selama kerja juga 

tidak pernah pi ketahuan bilang bohong atau nda jujur soal pembeli 

berapa hari itu berapa pendapatan hari itu misalnya, terus kan juga saya 

suka ji datang biasa liat-liat kios meskipun tidak sering”
34

 

Tidak hanya itu saja, timbulnya kepercayaan juga dapat dilihat dari para 

pedagang yang dibantu oleh anggota keluarganya dalam menjalankan usahanya. 

Hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh sebagian pedagang telah menjadi nilai-

nilai bersama bagi mereka bahwa ikatan keluarga dianggap sebagai ikatan batin 

yang ikut dibandingkan dengan orang lain di luar keluarga. Perihal tersebut 

terlihat dari jawaban Ibu Kasma salah seorang karyawan kepercayaan yang 

bekerja di kios baju anak-anak. Ibu Kasma mengatakan pemilik kios yang 

merupakan tante beliau sendiri memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. 

Ibu Kasma (41 tahun) mengatakan: 

“kalau soal percaya ya percaya ji karena kan yang punya juga tante ji 

jadi na percaya sekali ma, dekatan rumah ja juga jadi biasa setiap 

malam atau pas pulang dari pasar langsung ka ke rumahnya antar uang 
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hasil jualan. Terus kan dua orang ka menjual disini baru itu juga yang 

satu orang temanku ji juga jadi tante ku na percaya ji juga itu orang”
35

 

Selain tante Ibu Kasma yang memperkerjakan anggota keluarganya, ada 

juga pedagang lain yang hanya dibantu oleh anak mereka sendiri dalam berjualan, 

seperti Ibu Mulyana dan Ibu Arini selaku pedagang baju wanita. Kedua informan 

mengatakan hanya anaknya yang membantu beliau berjualan saat anaknya sedang 

libur sekolah/kuliah. 

Adanya saling percaya antara pemilik dengan karyawan maka akan 

melancarkan kegiatan usaha para pemilik. Sebagian besar para pedagang di Pasar 

Rakyat Sungguminasa memiliki kepercayaan kepada karyawan termasuk juga 

dalam memberikan kepercayaan untuk memegang uang hasil jualan. Pemilik tidak 

dapat secara langsung datang setiap saat di tempat usaha, karena sebagian pemilik 

kios memiliki urusan lain yang harus dikerjakan di rumah mereka. 

2) Norma Sosial 

Industri perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Sungguminasa terdapat 

aturan-aturan yang menagatur agar kegitan perdagangan berjalan dengan 

seharusnya. Aturan tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya aturan 

yang terjadi antara pedagang dengan pihak pasar dan pemilik kios dengan 

karyawan. Terdapat beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pasar 

Rakyat Sungguminasa yang harus dipatuhi oleh para pedagang, misalnya seperti 

aturan pengaturan barang jualan, aturan biaya, dan aturan pembagian zona/blok 

yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangan dan demi kenyamanan 

pengunjung Pasar Rakyat Sungguminasa. Perihal ini dijelaskan oleh Ibu Mulyana 

yang mengatakan bahwa ada aturan yang telah disampaikan oleh kepala pasar 

yaitu terkait pengaturan barang, cara memajang barang jualan yang tidak boleh 

melewati batas kios sehingga dapat menghalangi jalan pengunjung. Berikut 

penuturan Ibu Mulyana (41 tahun) selaku pemilik kios baju wanita: 

“aturannya itu ji dek, eh maksudnya kalau misalkan masalah ini toh 

pengaturan barang, nda boleh terlalu ini terlalu keluar gantungannya, 
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ada batasnya, supaya tidak na halangi jalannya pembeli yang datang. 

Sama ini juga selama pandemi disuruh pakai masker, jaga jarak, aturan-

aturan begitu ji. Kalau masalah harga atau apa yang lain nda ada ji dek, 

tergantung kita ji semua”
36

 

Sama halnya dengan Ibu Andin yang mengatakan bahwa dari pihak 

kepala pasar selain mengatur pengaturan barang, ada juga aturan mengenai 

zona/blok berdasarkan jenis jualan. Ibu Andin (30 tahun) mengatakan bahwa: 

“iya aturannya itu semua pedagang ada zonanya masing-masing. Ada 

zona sepatu, zona baju, zona sembako. Ada di depan itu tertulis blok-

blok, ada blok A blok B dll. Jadi nda bisa ki memilih mau ki menjual di 

bagian mana karena ada memang mi sudah ditentukan zonanya. 

Palingan yang bisa sipilih itu kios ji, mau di belakang, tengah atau di 

depan”
37

 

Selain aturan-aturan diatas yang disampaikan oleh kedua informan yaitu 

aturan antar pihak pedagang dan pihak pasar, ada juga aturan antara pihak pemilik 

kios dan karyawan. Aturan yang terjalin antar keduanya yaitu aturan kehadiran 

dan jam kerja karyawan yang telah disepakati antar keduanya. Aturan kehadiran 

dan jam kerja di setiap kios berbeda meskipun berada di satu pasar yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hampir keseluruhan kios mulai 

beroperasi pukul 08.00-17.00, namun ada juga beberapa kios yang mulai 

beroperasi pukul 10.00 hingga 17.00. Aturan jam kerja tersebut dapat berubah 

pada musim ramadhan menjelang idul fitri. Saat musim tersebut jam kerja dapat 

berubah menjadi lebih cepat dan tutup menjadi lebih lama dikarenakan ramainya 

pembeli. 

Perihal tersebut seperti jam kerja keryawan yang bekerja di salah satu 

kios baju anak-anak di Pasar Rakyat Sungguminasa. Informan mengatakan ada 

perbedaan jam kerja sebelum dan setelah lebaran dimana sebelum lebaran atau 

ketika hari-hari terakhir di bulan Ramadhan, ia membuka kios dan mulai berjualan 

pada pukul 07.30 pagi dan tutup pada pukul 18.00 petang, sedangkan pada saat 

setelah idul fitri/lebaran ia mulai berjualan sedikit lebih lambat yaitu pada pukul 
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09.00 pagi hingga 17.00 sore. Perihal ini sesuai dengan penuturan Ibu Kasma (41 

tahun) saat diwawanacara: 

“jam buka itu biasa dari tante ku ji yang atur, karena kan dia yang 

punya, kita tinggal ikut perintah. Kalau kayak hari-hari terakhir 

Ramadhan, mau lebaran biasa cepat ki baru lama tutup, dari jam 

setengah delapan sampai jam 6. Tapi ini sudahnya lebaran jam sembilan 

pi baru mulai buka sampai jam 5 karena sepi ji. Selain itu nda ada ji 

aturan lain tapi ada juga ku dengar kalau di kios lain itu ada juga yang 

dilarang main hp, tapi kalau begitu kasian juga karena apa mau dikerja, 

suntuk ki juga, baru nda ada ji juga pembeli”
38

 

Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Mulyana yang mulai membuka 

kios bersama karyawannya lebih lambat dibandingkan dengan pedagang pada 

umumnya yaitu pukul 10.00 pada hari biasa dan pukul 08.00 pada hari menjelang 

lebaran. Berikut penuturan Ibu Mulyana (41 tahun): 

“disini biasa anak-anak buka dari pagi sampainya sore setiap hari. kalau 

saya dari jam sepuluh ku buka. Orang ji disini towwa cepatki buka, jam 

delapan. Tapi saya ku pikir karena sepi ji toh jadi lama ka buka, kalau 

mau lebaran iyya cepat ja juga buka, jam delapan juga. Biasa juga kalau 

ank-anak nda masuk, ada acaranya atau ada urusannya harus ka na 

tanya sebelumnya, jadi bisa ku cari memang gantinya”
39

 

Aturan khusus tidak diterapkan oleh pemilik kepada karyawannya. 

Berdasarkan hasil penelitian aturan hanya dibuat secara lisan, namun hal tersebut 

tidak membuat loyalitas karyawan rendah kepada pemilik kios. Karyawan tetap 

bekerja sesuai dengan kemampuannya. 

Adanya aturan-aturan lisan yang dibuat oleh pedagang dengan pihak-

pihak yang bekerjasama dengan mereka adalah sebuah cara untuk tetap 

mempertahankan usaha mereka. Aturan-aturan tersebut juga dibuat atas 

kesepakatan bersama, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. 

Dengan kesepakatan tersebut membuat hubungan antara pedagang dengan 

kesluruhan pendukung usaha tetap terjalin dengan baik. 
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3) Jaringan Sosial 

Jaringan memiliki peran penting di dalam menjaga keberlangsungan 

dan kebertahanan usaha pedagang. Hubungan antara pedagang dengan pemasok 

barang sudah terbentuk sejak awal berjualan, maka disini terlihat bahwa jaringan 

berperan sebagai keuntungan bersama karena pedagang dengan pemasok atau 

distributor saling bergantung satu sama lain, sehingga terjadi hubungan timbal 

balik yang menguntungkan. Hubungan pedagang dengan pembeli, dimana telah 

terjalin hubungan yang telah lama antara pedagang dengan pembeli. Biasanya 

yang menjadi pelanggan atau pembeli adalah para konsumen yang ingin memakai 

langsung barang tersebut dan juga pembeli yang menjual kembali barang tersebut 

dengan bentuk yang lebih kecil. 

Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dibuktikan dengan wawancara 

yang dilakukan oleh para pedagang. Jaringan sosial yang terjadi antara pedagang 

dengan pemasok barang dan pedagang dengan pembeli yang telah menjadi 

langganan. Perihal tersebut dapat dilihat berdasarkan pernyataan salah seorang 

pedagang Pasar Rakyat Sungguminasa, seperti yang dikatakan salah salah seorang 

karyawan kios baju anak-anak yang mnegatakan bahwa salah satu cara 

mempertahankan usaha yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan langganan. 

Berikut penuturan Ibu Kasma (41 tahun): 

“caranya itu kita terus pertahankan langganan, disini ada langganan 

tetap, karena kalau tunggu pembeli satu-satu jarang ada, jadi biasa itu 

tante telfon langganan kasi tau toh bilang ada barang baru, kalau mau ki 

datang mki ke sini liat-liat. Begitu ji itu mami langganan di tunggu 

biasa”
40

 

Sama halnya dengan Ibu Andin selaku pemilik kios sepatu dan tas yang 

juga mempertahankan langganan agar usaha jualannya tetap bertahan. Ibu Andin 

mengatakan biasanya jika telah menjadi langganan proses tawar menawar harga 

tidak lagi begitu lama. Terdapat perbedaan harga antara pembeli baru dengan 

langganan. Berikut penjelesan Ibu Andin (30 tahun): 
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“caranya ya itu mami langganan biasa ditunggu. Paling sering itu 

datang belanja kalau musim-musim lebaran sama musim pengantin. 

Ada yang asalnya dari luar kabupaten, ada juga dari sekitaran pasar ji. 

Biasa kan orang lewat-lewat jalan poros toh sering mi belanja jadi 

langganan mi. Ada beda harganya yang di kasi kalau sama langganan, 

biasa kalau langganan nda lama mi menawar, berapa yang na mau biasa 

langsung di kasih karena mengerti mi juga toh”
41

 

Perihal tersebut juga senada dengan perkataan Ibu Mulyana selaku 

pemilik kios baju wanita. Ibu Mulyana mengatakan bahwa ia memberikan harga 

yang berbeda kepada langganan dan memperbolehkan langganan membayar 

dengan sistem cicil karena biasanya langganannya mengambil barang dalam 

jumlah yang banyak. Berikut penjelasan Ibu Mulyana (41 tahun): 

“ada ji juga langganan ku, satu orang, biasa kalau langganan bisa harga 

cicil, misalkan dia ambil banyak untuk dijual kembali sama tetangganya 

misalnya atau temannya, biasa juga dikasih cicil, dia sistem cicil, 

dibayar per harian misalnya, per mingguan atau bulanan”
42

 

Jaringan sosial yang terjalin antara pedagang dan pembeli biasanya 

terjalin karena sudah menjadi langganan. Biasanya pelanggan yang berbelanja di 

Pasar Rakyat Sungguminasa adalah pembeli yang berasal dari kampung-kampung 

sekitaran pasar dan luar kabupaten. Pembeli dari luar kabupaten biasa datang 

berbelanja pada saat musim lebaran dan musim pengantin. Pembeli dari luar 

kabupaten biasanya berasal dari kabuapten Bone. Pembeli dari luar kabupaten 

awalnya tidak  memiliki kedekatan dengan pedagang, namun karena sering 

berbelanja membuat hubungan dianatara keduanya semakin erat. Terbangunnya 

jaringan sosial tersebut karena adanya rasa kepercayaan dan kenyamanan selama 

berbelanja di toko-toko tersebut. 

Selain jaringan sosial yang terjalin anatara pedagang dengan pembeli, 

ada juga jaringan sosial yang terjalin antara pedagang dengan sesama pedagang 

yang menjual jenis barang yang sama. Para pedagang saling membantu dalam 

mempertahankan usaha mereka. Para pedagang saling membantu dalam 
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mendapatkan pembeli. Adanya solidaritas antar pedagang, rasa persaudaraan yang 

tinggi, rasa senasib, dan rasa peduli antar sesama. Memiliki hubungan sosial yang 

erat yang mampu mendorong pedagang untuk melakukan usaha bersama 

berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara mandiri. Sikap kebersamaan dan kekeluargaan dapat meringankan beban, 

berbagi pemikiran, sehingga ini dapat membantu pedagang dalam 

mempertahankan usahanya. Perihal ini seperti yang terjadi pada pedagang di Pasar 

Rakyat Sungguminasa yang telah saling mengenal dan merasa seperti saudara 

sehingga mereka saling membantu dalam berjualan dan mendapatkan pembeli di 

tengah persaingan dengan belanja online yang menyebabkan dagangan sepi. 

Perihal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Mulyana selaku 

pedagang baju wanita yang mengatakan bahwa para pedagang telah saling 

mengenal dan menganggap seperti saudara, rasa kekeluargaan yang tinggi 

sehingga para pedagang saling membantu untuk membuat barang dagangan laku. 

Berikut penjelasan Ibu Mulyana (41 tahun): 

“iya disini pedagang itu saling membantu supaya laku barang, 

contohnya kayak ada di sebelah sana pembeli yang cari baju gamis 

misalnya terus nda jualki dia baju gamis, jadi pasti na panggilki na 

bawa ke sini pembeli bilang eh baju gamis mu towwa, karena kan disini 

juga saling kenal mki, orang-orang pasar itu saling kenal, kayak mi 

dibilang saudara. Kalau na bantu ki begitu nda ada ji dibilang bagi hasil, 

cuma kita juga sebaliknya begitu sama dia, dibantu juga”
43

 

Ibu Andin selaku pemilik kios sepatu dan tas juga mengatalan hal yang 

sama. Berikut penututran Ibu Andin (30 tahun):  

“saling bantu sesama pedagang, misalnya kayak ada pembeli cari sepatu 

di kios sana terus yang na cari pembeli modelnya nda ada di sana, jadi 

na bawa ke sini bilang eh ada model begini mu, kalau ada beli mi, 

begituji karena saling kenal mki toh, siapa-siapa jual sepatu, jual baju, 

jual dalaman begitu”
44
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Pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa menyadari bahwa dari ketiga 

strategi yang telah dilakukan beserta dengan pemanfaatan modal sosial dianggap 

dapat membuat usaha mereka tetap bertahan meskipun masih kurang dikarenakan 

pedagang mengakui bahwa salah satu strategi yang paling ampuh yaitu dengan 

ikut memasarkan dagangan secara online namun karena keterbatasan pengetahuan 

teknologi para pedagang tidak melakukan hal tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realitas kehidupan pedagang konvensional di Pasar Rakyat Sungguminasa 

yaitu terdiri dari periode usaha, pemilihan Pasar Rakyat Sungguminasa 

sebagai tempat menjalankan usaha, jumlah karyawan, modal, pendapatan, 

serta pengeluaran biaya pedagang.  

a. Pertama mengenai periode usaha yaitu waktu yang digunakan pedagang 

dalam merintis usaha perdagangan dari awal hingga saat ini. Mayoritas 

pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa melanjutkan usaha milik orang 

tuanya yang telah lama berjualan selama puluhan tahun, meskipun ada 

juga beberapa pedagang yang memang memulai usaha jualannya sendiri 

dari awal.  

b. Kedua mengenai pemilihan Pasar Rakyat Sungguminasa sebagai tempat 

usaha dimana hampir seluruh pedagang mengatakan alasannya memilih 

pasar tersebut sebagai lokasi usaha karena lokasinya yang strategis, 

terletak di pinggir jalan sehingga mudah dilihat oleh masyarakat.  

c. Ketiga mengenai jumlah karyawan yaitu para pedagang membagi 

karyawan mereka ke dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok yang 

menjual pada hari biasa dan ada yang menjual pada bulan Ramadhan, 

menjelang idul fitri. Biasanya para pedagang melakukan penambahan 

jumlah karyawan pada saat Ramadhan menjelang idul fitri dikarenakan 

peningkatan jumlah pembeli.  

d. Keempat mengenai modal dan pendapatan dimana para pedagang rata-

rata memiliki modal awal sekitar 50-150 juta untuk membeli/menyewa 

kios dan untuk pemasokan barang yang akan dijual. Pendapatan yang 

didapatkan pedagang tidak menentu per harinya namun biasanya
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pedagang mendapatkan sebanyak 1-3 juta per harinya pada hari biasa 

sedangkan pada bulan Ramadhan jauh lebih besar.  

e. Kelima mengenai biaya pengeluaran pedagang selama berjualan di Pasar 

Rakyat Sungguminasa yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya 

retribusi. 

2. Dampak belanja online pada usaha pedagang konvensional di Pasar Rakyat 

Sungguminasa yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 

menambah semangat para pedagang dan semakin gencar untuk meningkatkan 

penjualan baik dari segi kuantitas maupun kualitas produknya serta 

menambah waktu operasi kios, sedangkan dampak negatifnya yaitu pada 

penurunan jumlah pembeli dan pendapatan mereka per harinya dan para 

pedagang merasa kalah saing dengan pedagang online dari segi harga dan 

akses yang mudah. Sebelum adanya jual beli online omzet pembeli dan 

pendapatan mereka lebih banyak dibandingkan saat adanya jual beli online. 

Adanya jual beli online menimbulkan kemerosotan pedagang-pedagang 

konvensional yang telah menekuni usahanya sejak lama.  

3. Strategi yang dilakukan pedagang dalam mempertahankan usahanya ditengah 

maraknya belanja online yaitu diantaranya seperti melakukan pembaruan 

usaha dalam artian memperbanyak barang baru dan meningkatkan kualitas 

barang, mengikuti tren model terbaru, meningkatkan pelayanan pada pembeli 

dalam artian betutur kata yang sopan dan ramah dalam menawarkan barang 

jualan kepada pembeli. Selain ketiga strategi tersebut para pedagang juga 

mengandalkan modal sosial yang mereka miliki seperti kepercayaan, normal 

sosial, dan jaringan sosial. Pedagang di Pasar Rakyat Sungguminasa 

menyadari bahwa dari ketiga strategi yang telah dilakukan beserta dengan 

pemanfaatan modal sosial dianggap dapat membuat usaha mereka tetap 

bertahan meskipun masih kurang dikarenakan pedagang mengakui bahwa 

salah satu strategi yang paling ampuh yaitu dengan ikut memasarkan 

dagangan secara online namun karena keterbatasan pengetahuan teknologi 

para pedagang tidak melakukan hal tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 

Peneliti setelah mempelajari dan menganalisa hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang 

terkait sebagai berikut: 

Pertama: Para pedagang konvensional untuk tetap memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada seluruh pembeli tanpa terkecuali siapupun yang 

berbelanja serta selalu meningkatkan kualitas barang, selalu teliti mengenai lecet 

yang ada pada barang sehingga pembeli merasa nyaman berbelanja dan tidak 

merasa rugi dan ditipu. Para pedagang sebaiknya belajar mengikuti perkembangan 

teknologi sehingga dapat melakukan promosi barang secara online lewat media 

sosial sehingga dapat dijadikan strategi dalam menambah jumlah pembeli dan 

pendapatan. 

Kedua: Pemerintah / Kepala Pasar Rakyat Sungguminasa untuk 

melakukan sosialisasi pelatihan dan pendampingan mengenai sistem belanja 

online secara sederhana agar pedagang selain memasarkan secara konvensional 

juga dapat memasarkan secara online melalui media sosial atau aplikasi belanja 

online. 

Ketiga: Bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama 

dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya 

mengenai temuan-temuan baru yang berkaitan dengan strategi pedagang 

konvensional dalam mempertahankan usaha ditengah persaingan dengan sistem 

perdagangan online. 
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DAFTAR INFORMAN 

No.  Nama Informan Umur  Pekerjaan  

1 H. Abdul Rajab Dg. Tunru 61 tahun Kepala Pasar 

2 Dini 30 tahun Pedagang Baju Anak-anak 

3 Andin 30 tahun Pedagang Sepatu dan Tas 

4 Dewi 46 tahun Pedagang Baju Wanita 

5 Ali 45 tahun Pedagang Baju dan Celana Pria 

6 Mulyana 41 tahun Pedagang Baju Wanita 

7 Hj. Ani 45 tahun Pedagang Baju dan Celana Wanita 

8 Hj. Nur 47 tahun Pedagang Baju dan Celana Wanita 

9 Kasma 41 tahun Pedagang Baju Anak-anak 

10 Arini 32 tahun Pedagang Baju Wanita 
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Gambar 1. Pasar Rakyat Sungguminasa, Jl. K.H. Wahid Hasyim Kelurahan 

Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Sungguminasa, 17 

Mei 2022) 

 

Gambar 2. Bangunan Pasar Rakyat Sungguminasa (Sungguminasa, 17 Mei 2022) 



 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Pak H. Abdul Rajab Dg. Tunru, Kepala Pasar 

Rakyat Sungguminasa, (Sungguminasa, 17 Mei 2022) 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Dini, Pedagang Baju Anak-anak, 

(Sungguminasa, 20 April 2022) 

 



 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Andin, Pedagang Sepatu dan Tas, (Sungguminasa, 

20 April 2022) 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Dewi, Pedagang Baju Wanita, (Sungguminasa, 

20 April 2022) 

 



 

 

 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Mulyana, Pedagang Baju Wanita, 

(Sungguminasa, 13 Mei 2022) 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Pak Ali, Pedagang Baju dan Celana Pria, 

(Sungguminasa, 13 Mei 2022) 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Hj. Ani, Pedagang Baju dan Celana Wanita, 

(Sungguminasa, 13 Mei 2022) 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Hj. Nur, Pedagang Baju dan Celana Wanita, 

(Sungguminasa, 16 Mei 2022) 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Kasma, Pedagang Baju Anak-anak, 

(Sungguminasa, 16 Mei 2022) 

 

Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Arini, Pedagang Baju Wanita, 

(Sungguminasa, 16 Mei 2022) 
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Juni 2000, lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. 

Anak dari pasangan Bapak Muhammad Sabir dan Ibu 

Nurhayati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar 

di SDN Taeng selama 6 tahun dan selesai pada tahun 

2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama di SMP-IT Al-Fityan School Gowa 

dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 1 Makassar. Setelah lulus pada tahun 

2018 penulis menempuh pendidikan Strata-1 di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar dengan mengambil program studi Sosiologi Agama pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Berkat rahmat dan ridho Allah swt serta doa 

dan dukungan dari orang tua dan keluarga selama menjalani masa perkuliahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.  


