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ABSTRAK 

 

 Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan proses transaksi dan tawar-menawar dalam memenuhi kebutuhannya. 

Keberadaan pasar tradisional dalam beberapa tahun terakhir mulai menghadapi 

ancaman, bahkan dikhawatirkan akan semakin banyak yang gulung tikar dalam 

waktu yang tidak lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi semakin 

banyaknya pusat pembelanjaan atau pasar modern dengan berbagai pertimbangan. 

 Revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua 

permasalahan yang melekat pada pasar tradisonal. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas dan dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap 

jumlah kunjungan, pendapatan pedagang, dan pendapatan pasar di Kota Denpasar. 

 Penelitian ini dilakukan pada enam pasar tradisional di Kota Denpasar 

dengan menggunakan 92 sampel sebagai responden penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji beda dua rata-rata sampel berpasangan, yaitu untuk 

mengetahui efektivitas program serta analisis statistik uji Wilcoxon, untuk 

mengetahui dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap jumlah kunjungan, 

pendapatan pedagang, dan pendapatan pasar di Kota Denpasar. 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas revitalisasi pasar 

tradisional adalah cukup efektif yaitu sebesar 72,82 persen. Berdasarkan hasil uji t 

statistik, maka dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pasar tradisional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan, pendapatan pedagang, dan 

pendapatan pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator paling nyata 

terlihat pada kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Menurut bentuk 

fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pusat 

perbelanjaan modern (Ayuningsasi, 2010:1). Seiring dengan perkembangan 

zaman dan semakin majunya teknologi pasar tidak hanya sebagai tempat 

terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari 

itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala 

besar (Nidya dalam Mirah, 2013). 

 Menurut Rezkyasyah (2011), keberadaan pasar mempunyai fungsi yang 

sangat penting. Secara umum pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai 

sarana distribusi, sebagai pembentuk harga dan sebagai sarana promosi. Caroline 

dkk, (2007) mengatakan keberadaan pasar tradisional dalam beberapa tahun 

terakhir mulai mendapat perhatian dan juga menghadapi ancaman, bahkan 

dikhawatirkan akan semakin banyak yang “gulung tikar” dalam waktu yang tidak 

lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi semakin banyaknya pusat 

perbelanjaan atau pasar modern dengan berbagai fasilitas yang disediakan seperti 

kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai dengan alasan demi gengsi. 

 Pasar secara sederhana didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan 

pembeli dalam melakukan transaksi jual beli apapun bentuknya dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Eksistensi pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, 

supermarket hingga hypermarket mengusik keberadaan pasar tradisional. 

Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern dan pasar 

tradisional telah menimbulkan persaingan antara keduanya. Menjamurnya pusat 

perbelanjaan modern dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tradisional 

yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan. Kelemahan terbesar pasar 

tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau, sehingga 

mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berbelanja. Sebaliknya, pusat 

perbelanjaan modern memberikan kenyamanan dalam berbelanja dengan fasilitas 

belanja yang bersih dan higienis serta dilengkapi pendingin ruangan, maka tidak 

salah apabila konsumen lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern 

dibandingkan pasar tradisional. 

 Suryadarma (2010) mengatakan pasar tradisional terganggu dengan masalah 

internal dan mengalami persaingan yang semakin sengit dari pedagang kaki lima, 

tetapi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh diskriminatif dan tidak 

membuat dunia usaha stagnan. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan 

perantara ataupun pedagang took harus mempunyai kesempatan yang sama dalam 

berusaha.  

 Pasar tradisional memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter 

dasar yang sangat sulit diubah, mulai dari faktor desain, tata ruang, tata letak, 

tampilan yang tidak sebaik pusat perbelanjaan modern, alokasi waktu operasional 

yang relatif terbatas, kurangnya teknologi yang digunakan, kualitas barang yang 

kurang baik, kurangnya promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan dan 
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kesemrawutan parkir. Kelemahan tersebut yang menyebabkan konsumen beralih 

dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern. 

 Komunikasi seperti di pasar tradisional tidak akan ditemui di pusat 

perbelanjaan modern. Pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki 

oleh pusat perbelanjaan modern yaitu adanya sistem tawar menawar yang 

menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Sistem tawar menawar 

dalam transaksi jual beli di pasar tradisional membuat suatu hubungan tersendiri 

antar penjual dan pembeli. Berbeda dengan pusat perbelanjaan modern, dimana 

harga barang sudah ditetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan 

pembeli. 

 Menurut Ayuningsasi (2010:3), pasar tradisional di Bali memiliki keunikan 

yang tidak dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern ataupun pasar tradisional lain 

di daerah lainnya. Selain memasarkan barang kebutuhan sehari-hari seperti pada 

pasar lainnya, pasar tradisional di Bali juga memasarkan berbagai bahan-bahan 

kebutuhan upacara masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas yang 

tentunya akan membeli produk kebutuhan upacara di pasar tradisional, ini 

menunjukkan pasar tradisional di Bali memiliki pangsa pasar yang berbeda 

dengan pusat perbelanjaan modern. 

 Banyak kalangan yang mengasumsikan bahwa antara pasar modern dan pasar 

tradisional memiliki segmen pasar yang berbeda. Akan tetapi kenyataannya 

tidaklah demikian karena justru segmen pasar modern dan pasar tradisional adalah 

sama dan antara keduanya terjadi persaingan secara bebas. Akibatnya, tentu saja 

pasar tradisional kalah karena beberapa keunggulan yang ada pada pasar modern, 
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seperti bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah, kualitas produk 

terjamin, kenyamanan berbelanja dan banyaknya pilihan cara pembayaran. Untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif bagi pelaku usaha kecil 

menengah, pemerintah telah mengatur beroperasinya pelaku-pelaku perdagangan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu 

Munoz (2001) menyatakan bahwa pada kondisi tertentu pasar tradisional juga bisa 

berkembang secara berkelanjutan (sustainable market). 

 Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dan sebagai pusat aktivitas serta 

pengaruh dari globalisasi, akan menyebabkan terjadinya pergeseran minat 

masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional dan beralih ke pasar modern. 

Pasar tradisional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah, selain 

merupakan salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat, juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar 

tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang 

tidak terdapat pada pusat perbelanjaan modern. Pernyataan tersebut yang 

mendorong pemerintah Kota Denpasar melakukan revitalisasi pasar tradisional 

yang merupakan wujud komitmen pemerintah di bidang ekonomi kerakyatan. 

 Di Kota Denpasar terdapat 51 pasar tradisional dan terdapat 10.187 orang 

pedagang. Data menunjukkan pada PD Pasar Kota Denpasar memiliki pasar 
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tradisional sebanyak 17 unit pasar dan jumlah pedagang pasar tradisional 

sebanyak 7.519 jumlah pedagang. Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah 

pasar tradisional dan jumlah pedagang yang paling sedikit yaitu hanya 5 pasar 

tradisional dengan 323 jumlah pedagang. Data mengenai jumlah pasar tradisional 

dan jumlah pedagang pasar tradisional di Kota Denpasar secara lengkap disajikan 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Pasar dan Jumlah Pedagang Pada Pasar Tradisional di 

Kota Denpasar  

A Pasar Desa Adat 
Pasar Tradisional 

(Unit) 

Jumlah Pedagang Pasar 

Tradisional 

(Orang) 

 

1. Denpasar Barat 5 323 

2. Denpasar Selatan 16 1.214 

3. Denpasar Timur 7 471 

4. Denpasar Utara 6 660 

B 
PD Pasar Kota 

Denpasar 
17 7.519 

Jumlah 51 10.187 

Sumber: PD. Pasar Pasar Kota Denpasar, 2016 

 

 Tabel diatas memperlihatkan pula Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai 

pasar tradisional terbanyak 16 unit pasar tradisional dengan 1.214 pedagang. Pasar 

tradisional di Kota Denpasar ada yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Denpasar dan 

ada pula yang dikelola oleh Desa Pekraman. Untuk melihat data jumlah pasar 

tradisional yang sudah direvitalisasi dan dikelola oleh Desa Pekraman di Kota 

Denpasar disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Jumlah Pasar Tradisional Yang Sudah Direvitalisasi Di Kota 

Denpasar Tahun 2015 

 

No Pasar Desa Adat 
Komponen 

Pasar 

Sebelum 

Revitalisasi 

Sesudah 

Revitalisasi 

Jumlah 

Pedagang 

1 Pasar Agung 

Kios 86 90 

353 Los 171 175 

Pelataran 81 88 

2 Pasar Nyanggelan 

Kios 43 46 

199 Los 105 108 

Pelataran 41 45 

3 Pasar Poh Gading 

Kios 37 47 

185 Los 72 101 

Pelataran 30 38 

4 
Pasar Kerta 

Waringin Sari 

Kios 14 21 

122 Los 63 82 

Pelataran 14 19 

5 
Pasar Padang 

Sambian 

Kios 22 50 

183 Los 68 89 

Pelataran 44 44 

6 Pasar Sudha Merta 

Kios 20 37 

154 Los 61 75 

Pelataran 40 42 

Sumber: Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2016 

 Revitalisasi pasar tradisional merupakan program pemerintah melalui 

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil dengan sasaran memberdayakan para pelaku usaha mikro yang selama ini 

tumbuh di pasar yang belum memiliki fasilitas transaksi tempat berusaha yang 

layak, sehat, bersih, nyaman serta dimiliki dan dikelola oleh pedagang sendiri. 

Program revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua 

permasalahan yang melekat pada pasar tradisional yang menyebabkan pasar 

tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti, sehingga keadaan pasar menjadi 

tidak nyaman dan kompetitif (Kasali, 2007). 
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 Seberapa efektif pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Kota 

Denpasar, bisa diukur dengan beberapa indikator. Efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan suatu hal, keadaan, ataupun program. Dikatakan efektif apabila 

telah tepat sasaran atau dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan 

(Mirah, 2013). Efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan suatu hal, kegiatan, atau 

program apabila telah mencapai target yang direncanakan dan disepakati 

sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas program 

revitalisasi pasar tradisional di Pasar Shindu Sanur, program revitalisasi pasar 

tradisional dikatakan efektif apabila membawa pengaruh atau perubahan terhadap 

sasaran program. Hal yang dimaksud adalah program membawa pengaruh positif 

terhadap perbaikan pasar dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi pasar 

tradisional. 

 Efektivitas program revitalisasi pasar tradisional ini akan tercapai apabila di 

dukung oleh semua pihak, terutama pihak pengelola pasar, dan keturut-sertaan 

pedagang selaku pemeran di dalam aktivitas perputaran ekonomi pasar. 

Revitalisasi ini tidak hanya menyinggung jumlah kunjungan masyarakat, namun 

juga harus bisa meningkatkan pendapatan pedagang dan juga pendapatan pasar. 

Agar nantinya program revitalisasi pasar ini bisa berjalan sesuai rencana dan 

target. 

 Pembenahan kondisi fisik pasar tradisional agar menjadi lebih bersih dan 

nyaman, diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan konsumen ke pasar 
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tradisional untuk berbelanja di pasar tradisional. Mulai dari menjaga area 

berjualan agar selalu bersih, tersedianya tempat sampah di tiap kios maupun los, 

dan lain sebagainya. Pembenahan area parkir juga menjadi salah satu aspek 

pendukung peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke pasar tradisional. 

 Selain meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke pasar tradisional, 

program revitalisasi pasar di Kota Denpasar memiliki tujuan agar pendapatan tiap 

pedagang mengalami peningkatan. Meningkatnya pendapatan pedagang tidak bisa 

lepas dari seberapa banyak jumlah kunjungan masyarakat ke pasar tradisional. 

Program revitalisasi di lakukan dengan tujuan agar pedagang lebih bisa mengatur 

berapa banyak dagangan yang harus disediakan dengan area yang diberikan oleh 

pihak pengelola pasar. 

 Salah satu strategi lainnya yang dapat dilakukan agar tercapainya program 

revitalisasi pasar tradisional adalah pembenahan manajemen atau pengelolaan 

pada pengelola pasar (Muslimin, et.al., 2007).Mirah (2013) mengemukakan  

bahwa rendahnya kinerja pengelola pasar juga disebabkan oleh rendahnya jumlah 

personil, rendahnya pendidikan dan kurangnya pelatihan terhadap petugas. Untuk 

itu, Beberapa strategi perlu dilakukan dengan cara penambahan petugas pemungut 

retribusi, petugas keamanan dan petugas kebersihan, pembinaan petugas yang 

lebih intense, dan menaikkan upah atau gajinya. Dengan pembenahan yang 

dilakukan pasar, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pedagang tersebut 

dalam mengelola hasil kegiatan mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan 

omset penjualan para pedagang dan berujung peningkatan retribusi untuk 

pengelola pasar. 
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 Dari rangkaian latar belakang tersebut, diharapkan nantinya program 

revitalisasi pasar tradisional di Kota Denpasar bisa memberikan dampak yang 

signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Denpasar, di mulai dari kesejahteraan 

pedagangnya. Penerapan program revitalisasi ini ditujukan agar pasar tradisional 

bisa menerapkan dan mengadopsi manajemen pusat perbelanjaan modern (pasar 

modern), terutama yang berkaitan dengan penanganan kebersihan, keamanan, 

kenyamanan, dan lain-lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana efektivitas setelah pelaksanaan revitalisasi pada Pasar Tradisional 

di Kota Denpasar ? 

2) Bagaimana dampak revitalisasi pasar terhadap jumlah kunjungan pada Pasar 

Tradisional di Kota Denpasar ? 

3) Bagaimana dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang pada 

Pasar Tradisional di Kota Denpasar? 

4) Bagaimana dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan pasar pada Pasar 

Tradisional di Kota Denpasar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Untuk mengetahui efektivitas setelah pelaksanaan revitalisasi pada Pasar 

Tradisional di Kota Denpasar. 

2) Untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar terhadap jumlah kunjungan pada 

Pasar Tradisional di Kota Denpasar. 

3) Untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang 

pada Pasar Tradisional di Kota Denpasar. 

4) Untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar terhadap pendapatan pasar pada 

Pasar Tradisional di Kota Denpasar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan seperti berikut. 

1) Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk 

pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi 

persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ekonomi 

Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selain 

itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

Ilmu Ekonomi pada khususnya. 

2) Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam bidang ekonomi sebagai bekal untuk terjun 

langsung ke masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
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pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya mengenai 

revitalisasi pasar tradisional. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar, penelitian ini disusun ke dalam 5 BAB yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang terdiri dari hal-hal apa saja yang mendasari 

penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga menjelaskan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka 

  Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai dampak dari 

revitalisasi pasar tradisional terhadap jumlah kunjungan, 

pendapatan pedagang dan pendapatan pasar pada pasar-pasar di 

Kota Denpasar, dengan menyertakan penjelasan mengenai 

penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian, peneliti menguraikan mengenai desain 

penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, responden 
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penelitian, metode pengumpulan data, pengujian instrumen, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menguraikan 

mengenai gambaran umum dan Program Revitalisasi Pasar 

Tradisional pada pasar-pasar di Kota Denpasar. Deskripsi hasil 

penelitian sesuai dengan analisis yang dilakukan serta pembahasan 

mengenai hasil tersebut. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Pada bab simpulan dan saran, peneliti menyampaikan serta 

menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam 

pembahasan serta saran-saran yang diberikan sesuai dengan 

simpulan yang diperoleh dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


