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RINGKASAN
Pasar Tradisional merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat dalam melakukan
aktivitas pembelian kebutuhan hidup sehari-sehari, di samping salah satu sektor
pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pasar tradisional merupakan
ruang publik yang menjadi identitas kota Bandung. Pasar tradisional yang
dianggap berhasil adalah pasar yang ramai oleh aktivitas ekonomi dan sosial, yang
ditandai dengan tersedianya ruang-ruang yang nyaman, aksesibel, dan menjadi
wadah aktivitas sosio-kultural.
Keberadaan pasar tradisional di kota Bandung sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihak-pihak
terkait untuk mempertahankan eksistensinya sehingga mampu sejajar dengan toko
modern dan tetap menjadi pilihan masyarakat kota Bandung.
Tujuan penelitian ini adalah : Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional
di Kota Bandung, Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional
di Kota Bandung., Menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional
di Kota Bandung., Sebagai bahan penelitian lebih lanjut., Menghasilkan
rekomendasi kebijakan terkait Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung.
Teknik pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, serta
FGD (Focus Group Disscussion) dengan Pengelola Pasar dan Pimpinan PD Pasar
Bermartabat Kota Bandung, serta hasil penyebaran angket kepada pedagang dan
konsumen, yaitu di Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar Palasari.
Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan pasar yang akan dan telah di
revitalisasi dengan menggunakan Teknik Aksidental.
Berdasarkan data yang diperoleh Kondisi eksisting pasar tradisioal di Kota
Bandung khususnya Pasar Sarijadi, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar palasari
menunjukkan adanya penururnan jumlah pengunjung atau konsumen yang
berbelanja di pasar tradisional di Kota Bandung.
Upaya revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan khususnya di Pasar
Sarijadi, dan revitalisasi pasar akan akan dilakukan di pasar Palasari dan Pasar
Cihaurgeulis sangat disambut baik oleh masyarakat baik pedagang maupun
pembeli.
Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pasar
tradisional, hasil penelitian menunjukkan kurang mampu meningkatkan daya
saing pasar tradisional, khususnya karena dampak tumbuhnya toko-toko modern
dan perubahan perilaku konsumen.
Kata Kunci : Daya Saing, Pasar Tradisional

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan
perekenanNya, laporan akhir penelitian ini dapat disusun.
Adapun penelitian yang dilakukan adalah berjudul “Peningkatan daya Saing Pasar
Tradisional di Kota Bandung”. Penelitian ini merupakan skema Hibah Produk
Terapan yang didanai oleh kemenristekdikti Tahun Anggaran 2017.

Hasil Penelitian ini adalah belum maksimal dan belum sempurna, untuk itu
peneliti mohon saran dan masukan bagi penyelesaian penelitian ini, sehingga
dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pasar tradisional di kota
Bandung, serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan
memberikan hasil yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.
Wassalammu’alaikum Wr.Wbr

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan
Ringkasan
Prakata
Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan yang diteliti......................................1
1.2. Tujuan Khusus........................................................................................5
1.3. Urgensi Penelitian...................................................................................5
1.4. Temuan/Inovasi Yang Ditemukan .........................................................5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..........................................................................7
2.1. Konsep Pasar dan Pasar Tradisional .............................................................7
2.2. Konsep Daya Saing .......................................................................................10
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN........................................15
BAB 4 METODE PENELITIAN......................................................................16
4.1. Metode Yang Digunakan .............................................................................16
4.2. Populasi Dan Sampel ...................................................................................16
4.3. Pengumpulan data ........................................................................................17
BAB 5 HASIL YANG DICAPAI ....................................................................20
5.1. Gambaran Kondisi Eksisting Pasar Tradisional di Kota Bandung ............20
5.1.1. Pasar Palasari ...........................................................................................23
5.1.2. Pasar Cihaurgeulis ...................................................................................24
5.1.3. Pasar Sarijadi ...........................................................................................25
5.2. Faktor-Faktor Penentu Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung ..26
5.2.1. Persepsi Pedagang................................................................................... 26
5.2.2. Persepsi Konsumen ................................................................................ 40
5.2.3. Focus Group Disscusion (FGD)............................................................. 52
5.3. Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung .......56

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA...........................................59
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN............................................................60
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................62
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

Rencana target Capaian tahunan....................................................6

Tabel 3.1.

Peta Jalan Penelitian ......................................................................19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Surat Perijinan Penelitian

Lampiran 2

: Pedoman wawancara

Lampiran 3

: Kuesioner Ke Pedaang dan Konsumen

Lampiran 4

: Panduan FGD

Lampiran 5

: Daftar Hadir FGD

Lampiran 6

: Notulansi FGD

Lampiran 7

: Artikel Prosiding Internasional

Lampiran 8

: Sertifikat Seminar Interasional

Lampiran 9

: Artikel Seminar Nasional

Lampiran 10 : Draft Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi
Lampiran 11 : Foto Kegiatan

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan yang diteliti

Pasar Tradisional merupakan salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat
dalam melakukan aktivitas pembelian kebutuhan hidup sehari-sehari, di
samping salah satu sektor pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Keberadaan pasar tradisional saat ini tidak bisa dipungkiri dituntut untuk bisa
mempertahankan eksistensinya. Hal ini di dorong oleh adanya pertumbuhan
ekonomi, teknologi, sosial dan budaya masyarakat, serta pengaruh lingkungan
global. Di samping pertumbuhan pasar modern atau toko modern seperti mini
market, supermarket, dan lain-lain.

Pasar tradisional merupakan ruang publik yang menjadi identitas kota
Bandung. Pasar tradisional yang dianggap berhasil adalah pasar yang ramai
oleh aktivitas ekonomi dan sosial, yang ditandai dengan tersedianya ruangruang yang nyaman, aksesibel, dan menjadi wadah aktivitas sosio-kultural.

Keberadaan pasar tradisional di kota Bandung sejalan dengan pertumbuhan
dan perkembangan yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihakpihak terkait untuk mempertahankan eksistensinya sehingga mampu sejajar
dengan toko modern dan tetap menjadi pilihan masyarakat kota Bandung.
Pertumbuhan pasar modern lambat laun menjadikan beberapa pasar tradisional
terancam gulung tikar. Perubahan nilai serta pandangan masyarakat akan pasar
tradisional juga menjadi hambatan akan keberadaan pasar tradisional.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi keterpurukan pasar tradisional telah
dilakukan seperti adanya regulasi pembatasan jumlah pendirian pasar modern,
regulasi tentang perijinan pasar modern, dan revitalisasi pasar tradisional di
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Indonesia, begitu pun di kota Bandung. Dalam revitalisasi pasar tradisional di
kota Bandung, pemerintah tidak hanya memperhatikan kondisi pasar, volume
perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar, desain rencana
perbaikan pasar, melainkan juga membatasi tumbuhnya pasar modern. Dalam
hal ini pemerintah juga harus berani menata keberadaan pasar modern.
Pendirian pasar modern harus jauh dari keberadaan pasar tradisional, serta
bagaimana pemerintah melalui badan terkait juga memperhatikan persaingan
harga. Persaingan harga perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan pihak
lain. Pedagang kecil yang menggunakan pasar tradisional tentunya akan
kehilangan pelanggannya, karena mereka memilih berbelanja ke pasar modern
dengan harga lebih murah.

Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung di
rasa masih kurang. Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar
modern, karena semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk
membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail
menurunkan daya saing pasar tradisional. (Daniel Suryadarma, 2007).

Penelitian Lembaga Penelitian SMERU terhadap pasar-pasar tradisional di
kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Bandung memperoleh
informasi bahwa pesaing terberat dari para pedagang pasar tradisional adalah
sesama pedagang di dalam pasar, kemudian diikuti dengan berturut-turut
supermarket dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ((Daniel Suryadarma, 2007).
Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar
modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak
seluruhnya benar. Hampir seluruh pasar
tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti
buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim,
pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya
pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan
minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.
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Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern. (Adri
Poesoro, 2007).

Sektor perdagangan Kota Bandung yang di topang oleh keberadaan pasar-pasar
tradisional, terdapat masalah sehubungan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung tersebut, yaitu :
a. pasar tradisional terdesak oleh semakin banyaknya ijin yang diberikan
kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba
pada skala retail. Jumlah retail/ toko swalayan yang semakin banyak
menggeser keberadaan pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola
oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan
omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang terus menerus dapat
menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar.
b. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang
ada justru berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau.
Akhirnya sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih
menjadi PKL.
c. Revitalisasi pasar tradisonal sebagai upaya agar pasar menjadi sarana
ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas dan
Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil–menengah-besar yang dilakukan
pemerintah belum mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, sehingga
terjadi kontraproduktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga
masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diperlukan peningkatan daya saing pasar tradisional
sehingga diharapkan eksistensi pasar tradisional dapat lebih meningkat dan bisa
menyaingi toko penjualan modern atau pasar modern.

Daya saing pasar tradisional di kota Bandung perlu dibangkitkan serta
ditingkatkan agar mampu bertahan dan dapat dilestarikan sebagai salah satu ruh
perdagangan kota, khususnya dalam menghadapi semakin tumbuh dan
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berkembangnya pasar-pasar modern. Melakukan pembelian di pasar tradisional
tidaklah kuno, tentu bagaimana pula memberikan pemahaman pada masyarakat
tentang pasar tradisional yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Menurut Kuncoro (2008) permasalahan umum yang dihadapi pasar tradisional
antara lain:
a. Banyaknya pedagang yang tidak terampung
b. Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh
c. Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis.
d. Pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius
pasar tradisional
e. Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan
menempati tempat dasaran yang sudah ditentukan
f. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi
g. Masih adanya pasar yang kegiatannya hanya pada hari pasaran

Fenemona tersebut bersifat klasik, begitu pun dengan permasalahan daya saing
pasar tradisional di kota Bandung antara lain :
1. Belum profesionalnya pengelolaan pasar tradisional, meskipun pemerintah
telah melakukan revitalisasi pasar tradisional.
2. Pengunjung pasar tradisional semakin menurun karena daya saing pasar
modern jauh lebih nyaman dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk
tempat berbelanja.
3. Daya saing harga di pasar tradisional cukup rendah, lokasi, serta
kenyamanan yang dirasakan memiliki ketimpangan yang tinggi di
bandingkan kondisi di pasar modern.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengkajinya lebih
mendalam melalui penelitian dengan judul “ Peningkatan Daya Saing pasar
Tradisional di Kota Bandung “
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1.2.Tujuan Khusus
Penelitin ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di Kota
Bandung.
3. Menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota
Bandung.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
5. Menghasilkan rekomendasi

terkait Peningkatan daya saing pasar

tradisional di kota Bandung.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Urgensi atau keutamaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Perlu adanya identifikasi kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota
Bandung.
2. Perlu adanya upaya peningkatan potensi pasar tradisional dalam
manajemen pengelolaan pasar tradisional di kota Bandung.
3. Perlu adanya faktor faktor penentu daya saing pasar tradisionl di kota
Bandung.
4. Penentuan Model Peningkatan daya saing pasat tradisional di Kota
Bandung.
5. Perlu adanya evaluasi terkait kebijakan tentang Peningkatan daya saing
pasar tradisional di kota Bandung.

1.4. Temuan/Inovasi yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka
menunjang pembangunan dan pengembangan iptek sos-bud.

1. Identifikasi kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor yang dapat menentukan daya saing pasar
tradisional di kot Bandung
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3. Menentukan Model Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung
4. Penerapan Model Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing pasar tradisional di
Kota Bandung.

Adapun target Capaian dalam penelitian ini seperti terlihap pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rencana Target Capaian Tahunan

No
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Jenis Luaran
Publikasi Ilmiah

Internasional
Nasional Terakreditasi
Pemakalah
Dalam Internasional
Temu Ilmiah
Nasional
Invited Speaker dalam Internasional
temu ilmiah
Nasional
Visiting Lecturer
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Hak
Kekayaan Rahasia dagang
Intelektual (HKI)
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlinsungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

Indikator Capaian
TS
TS+1
Submitted Accepted
-

-

-

-

Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa/Desain/Karya
seni/Rekayasa Produk
Sosial
Buku Ajar (ISBN)
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
-

Penerapan
-
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pasar dan Pasar Tradisional
Pasar sangat penting perannya dalam pembangunan perekonomian. Menurut
Phillip Kottler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, antara lain:
1) Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan
penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa,
2) Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang
menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Dalam hal ini para
ekonom memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan kinerja dari
masing-masing pasar ini serta
3) Bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan
pembeli potensial dari pada suatu produk.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan tawarmenawar hingga terjadi transaksi. Keberadaan pasar akan mempermudah
seseorang untuk memperoleh barang dan jasa kebutuhannya sehari-hari. Pasar
tradisional memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pasar
modern. Tawar menawar harga yang merupakan ciri dari suatu pasar masih dapat
dilakukan di pasar tradisional.

Seperti tertuang dalam peraturan pemerintah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2009
tentang Penataan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa
“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,
kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
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Pasar Tradisional mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi
masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.Dalam hal ini pasar dapat
diartikan sebagai arena distribusi atau pertukaran barang, di mana kepentingan
produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan
kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ginanjar (1980) berpendapat bahwa pasar
adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk
penampungan aktivitas perdagangan. Pada mulanya pasar merupakan perputaran
dan pertemuan antar persediaan dan penawaran barang dan jasa.

Hal positif yang ada pada pasar tradisional menurut Moersid ( 1995) adalah :
a. Pasar memberikan pelayanan kepada semua tingkatan golongan masyarakat dan
jadi tempat bertemunya antar golongan tersebut.
b. Pasar menyediakan berbagai jenis pelayanan dan tingkat fasilitas sehingga
pasar jadi tempat berbelanja dan berdagang dari berbagai golongan masyarakat.
c. Pasar menampung pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah.
d. Pasar menumbuhkan berbagai kesempatan kerja sampingan dan pelayanan
penunjang
e. Pasar dengan kelanjutan bentuk „tradisional‟ ini menimbulkan suasana
‘bazzaar’, tradisi tawar menawar dan hubungan langsung antar manusia yang
manusiawi.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2008) memaparkan mengenai isu utama yang
berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut :
a) Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan,
b) Tumbuh dengan pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke
wilayah pemukiman,
c) Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang
memberatkan pemasok barang.
d) Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program
kebijakan untuk melakukan pengaturan.
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2.1.1. Ciri- ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah pada umumnya
adalah sebagai berikut :
a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli
b. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam
pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan
pembeli yang lebih dekat. Tawar menawar mampu memberikan dampak
psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan pada
transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya
sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks. Penjual dan
pembeli saling bersaing mengukur kedalaman hati masing-masing lalu
muncul pemenang dalam penetapan harga. Tarik tambang psikologis itu
biasanya diakhiri perasaan puas pada keduanya. Hal ini yang dapat
menjalin hubungan sosial lebih dekat.
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
d. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap
pedagang berbeda-beda. Selain itu juga, terdapat pengelompokan barang
dagangan atau produk dagangan sesuai dengan jenisnya, seperti kelompok
pedagang ikan, daging, sayur dan buah.
e. Sebagain besar barang dan jasa yang ditawarkan adalah berbahan lokal
f. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi
yang dihasilkan oleh daerah tersebut., meskipun ada beberapa barang
dagangan yang berasal dari hasil bumi daerah lain.

Ciri pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang,

pasar

dibagi

menjadi empat kategori:
a)

Kelompok bersih ( kelompok jasa, kelompo warung, toko)
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b)

Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-

buahan)
c)

Kelompok yang kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan

bumbu)
d)

Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah dan

daging)

Ciri pasar berdasarkan tipe tempat berjualan
Tempat-tempat yang strategis selalu diminati oleh pedagang karena terlebih
dahulu terlihat atau dikunjungi pembeli. Tempat strategis yang dimaksud adalah
sirkulasi utama, dekat pintu masuk, dekat tangga atau dekat hall.
a)

Kios

Merupakan tipe tempat yang berjualan yang tertutup, tingkat kemanan lebih tinggi
dibanding dengan yang lain. Dalam kios dapat ditata dengan berbagai macam alat
display. Pemilikan kios tidak hanya satu saja tetapi dapat beberapa kios sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan.
b)

Los

Merupakan tipe berjualan yang terbuka, tetapi telah dibatasi secara pasti seperti
dibatasi meja, lemari dan lain-lain.

c)

Emper/pelataran

Merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap,
tetapi mempunyai tempatnya sendiri. Termasuk pedagang emperan di pasar
adalah pedagang asong yang berjualan di dalam maupun di luar pasar tetapi masih
menempel di dinding pasar.

2.2 Konsep Daya Saing
Menurut Z. Hefin Frinces (2011) secara konseptual, daya saing merupakan hasil
puncak dari berbagai keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki untuk membuat
sesuatu, baik berupa organisasi, produk, maupun jasa. Hal hal yang akan dibangun
dalam istilah daya saing adalah ita memberikan pemahaman bahwa yang
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dimaksud dengan daya saing disini adalah daya bersaing dan kekuatan melakukan
persaingan, namun bukan diartika sebagai persaingan yang dimaknai sebagai
untuk saling mengalahkan, menjatuhkan, atau meghancurkan.

Dalam perspektif bisnis , daya saing dikonsepsionalisasikan sebagai kumpulan
dari hasil proses kerja dan kinerja yang berwujud dalam berbagai keunggulan
komparatif seperti Kualitas, harga, pelayanan, kemasan, penyampaian, dan lainlain serta berbagai fungsi manajemen yang menyatu ke dalam suatu bentuk
organisasi atau produk dan atau jasa yang kemudian melahirkan satu jati diri baru
organisasi atau produk atau jasa sebagai kondisi yang terbaiknya (Z. Heflin
Frinces, 2011).

Namun ada hal penting yang harus dipahami dalam kosep daya saing yang terkait
dengan dua hal, yaitu persepsi orang, dan adanya organisasi dan produk (Z. Heflin
Frinces, 2011).
a. Persepsi
Dalam persepsi orang saya saing adalah salah satu bentuk persepsi lawan atau
pelanggan terhadap organisasi dan atau produk. Persepsi ini berkaitan dengan
berbagai keunggulan, kekuatan, atau potensi yang dimiliki oranisasi atau
produk yang dianggap sebagai yang terbaik dari berbagai aspek yang melekat
pada organisasi atau produk tersebut.
b. Atribun Dominan
1. Organisasi
Alam sebuah kajian, kemajuan organisasi banyak ditentukan kemampuan
dan ketepatan dalam melakukan perubahan di dalam organisasi itu sendiri
yang berkaitan dengan berbagai aspek yang memang dituntut untuk diubah,
baik dari sudut organisasi maupun sumber daya manusia. Adapu yang
menjadi kajian dalam hal ini antara lain :


Aspek Objektif : potensi, peluang, kekuatan, keunggulan, kelemahan,
problem, persaingan, perubahan lingkungan, dan prospek organisasi.
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Aspek pasar : potensi, jenis, lokasi, tingkat persaingan, dan kebutuhan
pasar baru



Jenis para pesaing : apakah berasal dari dlam negri atau luar negri.



Kondisi, stabiitas dan kebijakan pemerintah lokal, nasional, dan global

2. Produk
Menurut Z. Heflin Frinces (2011), berhubungan degan sumber daya
manusia dan organisasi, daya saing produk meliputi :
Kualitas bahan baku, sarana prasarana dan operasional unuk memproses
bahan baku, Teknologi, kapan produk di buat, kualitas sdm produksi,
manajeen produksi, efesiensi dan produktifitas produksi, dan lain lain.

Pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti yang mengakibatkan pasar
menjadi tidak nyaman dan kompetitif (Kasali, 2007). Peningkatan daya saing
pasar memiliki peran penting bagi perkembangan persaingan pasar tradisional.
Daya saing meningkat diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif
bagi pasar tradisional.
Program revitalisasi pasar

bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar

tradisional sehingga mampu bersaing dengan pasar modern.

Analisis

kompetitif

Porter

(1998)

yang

dikutip

Marcel

Van

Assen,

mengidentifikasi lima kekuatan kompetitif dasar yang menentukan daya tarik
relatif dari suatu industri, yaitu :
1. Pendatang Baru
2. Kekuatan menawar dari pembeli
3. Kekutan menawar dari pemasoki.
4. Produk atau layanan subsitusi/Pengganti
5. Persaingan antar pesaing yang ada.(2013 :17)
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Kekuatan-Kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan Industri
Ancaman
pendatang
baru

Kekuatan
tawar
menawar
pemasok

Kompetitor
/persaingan
industri.

Kekuatan
tawar
menawar
pembeli

Ancaman
subsitusi
produk/jasa

Sumber : Strategi bersaing, Michael Porter (1997 :4)

1. Ancaman Pendatang baru
Muncul bila barrier to entry rendah. Diatasi dengan:
a. Economies of scale- perlu investasi besar bagi pendatang baru
b. Diferensiasi produk- produk yang ada sudah memiliki reputasi baik
c. Investasi modal besar
d. Akses ke saluran distribusi
e. Teknologi- proses yang dipatenkan

2. Kekuatan tawar Pemasok :
Membatasi peluang bagi perusahaan untuk penurunan biaya, misalnya:
a. Jumlah pemasok sedikit, sedangkan perusahaan yang dipasok lebih
banyak
b. Sulit berpindah dari pemasok lama ke pemasok baru- kontrak, sistem,
hubungan baik
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c. Merek pemasok sudah sangat kuat

3. Kekuatan tawar Pembeli :
Kekuatan menjadi tinggi apabila:
a. Pembeli jumlahnya sedikit
b. Banyak pilihan produk dan mudah didapatkan
c. Harga produk mahal sehingga pembeli mencari alternatif
d. Biaya untuk berpindah sangat rendah

4. Ancaman Subsitusi
Ancaman menjadi tinggi apabila:
a. Substitusi produk lebih nyaman- mp3 menggantikan kaset
b. Kebutuhan akan produk tergantikan oleh kebutuhan yang lain
c. Sudah tidak lagi mau menggunakan produk lama

5. Persaingan Industi :
Persaingan tinggi apabila:
a. Banyak perusahaan yang berkompetisi
b. Pembeli dapat dengan mudah berganti perusahaan
c. Pertumbuhan pasar sangat lambat
d. Biaya industri tinggi, sulit menekan harga
e. Tidak ada diferensiasi produk, loyalitas merek rendah
f. Biaya tinggi untuk meninggalkan industri
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota
Bandung.
2. Untuk menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di
Kota Bandung.
3. Untuk menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di
Kota Bandung.

3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan rekomendasi

terkait Peningkatan daya saing pasar

tradisional di kota Bandung.
2. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
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BAB 4
METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang digunakan

Studi ini menggunakan pendekatan studi ekplorasi (exploratory research) dan
studi deskriptif (descriftive research). Studi eksplorasi digunakan untuk
mengidentifikasi permasalahan, alternatif keputusan atas suatu masalah dan
variabel-variabel yang paling relevan yang perlu diperhatikan sebagai suatu solusi
permasalahan (Aaker dkk, 1995:73).. Studi deskriptif, yaitu cara pengumpulan
data untuk menemukan suatu gambaran akan suatu objek penelitian (Aaker dkk,
1995:73).

3.2. Populasi dan sampel

Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Selanjutnya, sampel penelitian
untuk pasar tradisional dilakukan disesuaikan dengan pasar tradisional yang telah
dan akan direvitalisasi. Dengan pertimbangan bahwa upaya untuk meningkatkan
daya saing pasar tradisional di kota Bandung adalah dengan dilakukan revitalisasi.
Adapun pasar yang telah direvitalisasi pada Tahun 2017 di Kota Bandung adalah
Pasar Sarijadi. Sedangkan pasar yang dalam waktu dekat yaitu tahun 2018 yag
akan direvitalisasi adalah pasat Cihaurgeulis dan Pasar Palasari Kota Bandung. .
(Hasil wawancara dan Observasi, 2017). Selanjutnya jumlah Sampel ditetapkan
berdasarkan Teknik aksidental, yaitu data kuesioner dikumpulkan dari pedagang
di pasar tradisional dan konsumen yang berhasil ditemui dan bersedia mengisi
pada saat penyebaran angket dilakukan.

3.3.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :
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1. Observasi atau pengamatan terhadap obyek pasar tradisional di Kota
Bandung, khususnya Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar
Sarijadi.
2. Wawancara, dilakukan dengan Pengelola pasar tradisional, yaitu Kepala
Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, serta Pasar Palasari Kota Bandung
berdasarkan pedoman wawancara.
3. Kuesioner, yaitu disebarkan kepada pedagang dan konsumen yang berhasil
ditemui selama penelitian berlangsung di Pasar Palasari, Cihaurgeulis, dan
Pasar Sarijadi Kota Bandung, sesuai instrumen yang telah disiapkan.
4. Focus Group Discussion (FGD), yang dihadiri PD Pasar Bermartabat
(Pimpinan Humas dan Staf Pemasaran), Pengelola Pasar Sarijadi, Pasar
Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan Para akademisi.
5. Studi Litaratur, yaitu mengkaji berdasarkan sumber-sumber yang relevan
dengan penelitian, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber laninya.

Bagan Alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian tahun kesatu dijelaskan
pada gambar sebagai berikut :
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Bagan Alur Penelitian
Pendatang Baru Potensial

Pemasok

Jenis pemasok
Pertumbuhan Pasar Modern

Jenis barang dan jasa
Harga Pemasok
Masalah Daya
Saing Pasar
Tradisional

Kenyamanan
Minat Beli

Harga Pembeli

alternatif lokasi

Manaj.
Preferensi Pembeli

alternatif pasar

Pengelolaan
Pembeli

Barang subsitusi

Persaingan Industri
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Tabel 3.1. Peta Jalan Penelitian

THN

KEGIATAN
PENELITIAN

Tahun ke 1

Survey
kondisi
eksisting
potensi
Pasar
tradisional,
manajemen
pengelolaan, daya
saing pasar saat ini

Tahun ke-1

1. Penyusunan
konsep
model
Daya saing pasar
tradisional
di
Kota Bandung
2. Simulasi
dan
Analisis

PENINGKATAN
DAYA SAING
PASAR
TRADISIONAL DI
KOTA BANDUNG
Analisis hasil survey
kondisi
eksisting
potensi
Pasar
tradisional,
manajemen
pengelolaan,
daya
saing pasar saat ini

1. Review
materi
tentang
konsep
model Daya saing
pasar tradisional di
Kota Bandung
2. Simulasi dan analisis
menggunakan Focus
Group
Discussion
(FGD)

OUTPUT

Data tentang
potensi
Pasar
Tradisional
di
Kota
Bandung
dan
daya
saing pasar
tradisional.
1.
Mo
del
dan
kebijakan
terkait Daya
saing pasar
tradisional.
2.
Pub
likasi
melalui
jurnal
nasional..

19

BAB 5
HASIL YANG DICAPAI

5.1.Gambaran kondisi Eksisting Pasar tradisional di Kota Bandung.
Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Bandung berada di bawah
pengelolaan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung yang memiliki visi, misi
sebagai berikut :
Visi : Perusahaan Daerah Bermartabat menjadi perusahaan pengelola
perpasaran yang Sehat, Dimanis, Profesional, Mandiri, dan Berkelas dunia
untuk mewujudkan Pasar Tradisional yang Tertib, Bersih, Aman, dan Nyaman.
Misi :
a. Meningkatkan kualitas personil atau karyawan, sehingga dapat
menjadi SDM yang handal, berkompeten dan berkinerja baik.
b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pedagang dan
konsumen
c. Meningkatkan

potensi

pendapatan

perusahaan

melalui

pengembangan unit-unit usaha lain yang mendukung sehingga
dapat

berkontribusi

bagi

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

Pemerintah Kota Bandung.
d. Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional
e. Meningkatkan hubungan kemitraan, baik dengan pedagang, mitra
pengelola pasar, serta perusahaan terkait lainnya.

Adapun Peta Lokasi Pasar di Kota Bandung adalah :

No

Pasar

Pengelola

1

Baru

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

2

Kosambi

PD Pasar Bermartabat

3

Andir

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

4

Kiaracondong

PD Pasar Bermartabat
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5

Ujungberung

PD Pasar Bermartabat

6

Anyar

PD Pasar Bermartabat

7

Sederhana

PD Pasar Bermartabat

8

Cicaheum

PD Pasar Bermartabat

9

Simpang

PD Pasar Bermartabat

10

Cihaurgeulis

PD Pasar Bermartabat

11

Balubur

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

12

Wastukencana

PD Pasar Bermartabat

13

Cikapundung

PD Pasar Bermartabat

14

Moch Toha

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

15

Leuwipanjang

PD Pasar Bermartabat

16

Cijerah

PD Pasar Bermartabat

17

Ciwastra

PD Pasar Bermartabat

18

Sukahaji

PD Pasar Bermartabat

19

Pamoyanan

PD Pasar Bermartabat

20

Jatayu

PD Pasar Bermartabat

21

Sadang serang

PD Pasar Bermartabat

22

Banceuy

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

23

Palasari

PD Pasar Bermartabat

24

Karapitan

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

25

Cicadas

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

26

Cihapit

PD Pasar Bermartabat

27

Gegerkalong

PD Pasar Bermartabat

28

Pagarsih

PD Pasar Bermartabat

29

Ciroyom

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

30

Gg. Saleh

PD Pasar Bermartabat

31

Sarijadi

PD Pasar Bermartabat

32

Cikaso

PD Pasar Bermartabat

33

Kebon Sirih

PD Pasar Bermartabat

34

Puyuh

PD Pasar Bermartabat
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35

Basalamah

PD Pasar Bermartabat

36

Gempol

PD Pasar Bermartabat

37

Kota Kembang

PD Pasar Bermartabat

38

Gede bage

Kerjasama Dengan Pihak ke-3

Sumber, PD. Pasar Bermartabat, 2017

Dalam pengelolaan pasar Tradisional di kota Bandung, PD Pasar Bermartabat
memiliki Maklumat Pelayanan, yang meliputi :
1. Kami siap Menyelenggarakan Pengelolaan Pasar yang Baik
2. Kami siap memberikan pelayanan yang baik kepada Pedagang dan
Pengunjung pasar untuk Kenyamanan dan Keamanan Berjualab serta
Berbelanja
3. Kami siap menangani keluhan, kritik, dan saran.
4. Kami siap menyelesaikan masalah dengan segera
5. Kami siap menerima sanksi sesuai dengan Aturan Perusahaan kami,
apabila Pelayanan kami tidak sesuai dengan Aturan.

Berdasarkan hal tersebut Pengelola Pasar Tradisional di Kota Bandung
memiliki komitmen untuk terus membangun, mempertahankan eksistensi pasar
tradisional, serta terus meningkatkan pelayan, dan daya saing pasar tradisional.
Hal ini tentu saja perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait dalam
implementasinya, terutama kenyamanan, kemanan bagi Pedagang dan
Pengunjung pasar, sebagai salah satu potensi perekonomian rakyat Indonesia.
Sehubungan hal tersebut dalam penelitian ini digambarkan pula persepsi
pedagang dan konsumen sehubungan dengan upaya peningkatan daya saing
pasar tradisisonal di Kota Bandung.
Berdasarkan hasil Penelitian lebih lanjut diuraikan tentang kondisi dan
daya saing pasar tradisional di Kota Bandung yaitu :
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5.1.1. Pasar Palasari
Pasar Palasari merupakan pasar tematik yang produk unggulannya
adalah buku tetapi didalamnya sama seperti pasar tradisional lainnya
menjual kebutuhan sehari-hari. Pasar buku berdiri sejak tahun 1958
bertempat di Alun-alun Bandung Dengan

dasar pengembangan Pasar

melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 1980 pasar
buku di alihkan ke palasari, pada tahun 1993 terjadi kebakaran yang
menghancurkan seluruh ruang dagang baik kios buku maupun pasar
sembako
Tabel 1
DATA RUANG DAGANG BERDASARKAN JENIS
KOMODITI
UNIT PASAR PALASARI
A. RUANG DAGANG
Ruang
Dagang

Buka

TOKO

39

2

41

KIOS

431

21

452

MEJA

21

JUMLA
H

491

Gudang

Jumlah

21
23

514

Tutup
32
20
3
44
27
9

Jumlah
Total
73
655
65
793

B. RINCIAN

SEMBAKO

227

158

Jumlah
Total
385

BUKU

274

121

394

BUNGA

12

0

12

2

0

2

51
5

279

Ruang Dagang

MATRIAL
JUMLA
H

Buka

Tutup

793
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Sumber : Foto Pasar Palasari

5.1.2. Pasar Cihaurgeulis
Pasar Cihaurgeulis berada di Jalan Surapati, dengan luas tanah
4.560 m2 dan luas bangunan 3.816 m2 dengan jumlah ruang dagang
sebanyak 533 ruang, dengan rincian jumlah took 0, kios terdapat sebanyak
316 dan terdapat meja sebanyak 217 dengan total pedagang sebanyak 368
orang, pedagang took ada 0 pedagang, pedagang kios ada 222 orang dan
pedagang meja ada 146 pedagang.
Pasar Cihaurgeulis didirikan pad atahun 1978 dengan biaya inpres
sebesar Rp. 75.602.000 dengan pelaksana CV. Krista Teknik. Tahun 1989,
Lantai Atas Pasar Cihaurgeulis direhabilitasi oleh Kopanti berikut
pengelolaannya sampai dengan Tahun 2007. Lantai Atas Pasar
Cihaurgeulis dipergunakan oleh pedagang buku hasil penertiban PKL di
jalan Cikapundung, karakteristik dari Pasar Cihaurgeulis merupakan pasar
eceran dengan komoditas unggulan adalah basahan, keringan dan buku.
Alternatis konsep komoditas tematic adalah sentra kaos dan percetakan.
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Sumber : Foto Pasar Cihaurgeulis

5.1.3. Pasar Sarijadi
Pemkot Bandung melaksanakan revitalisasi Pasar Sarijadi yang
berlokasi di Jalan Sariasih. Proses pembangunannya dimulai dengan
peletakan batu pertama pada Januari 2015. Hingga akhirnya pada Selasa
(23/5/2017) ini diresmikan. Kini bangunan Pasar Sarijadi memiliki tiga
lantai. Bagian dasar terdiri dari 55 lapak dan 10 gerobak. Lantai 1
sembako dan sayuran, lantai 2 untuk pakaian dan aksesori, tempat bermain
anak dan lantai 3 khusus area kuliner atau foodcourt.
Jongko terbuat dari kayu berderet rapi di lantai dasar. Luas ukuran
setiap jongko sekitar 1 x 1,5 meter. Ada ikon unik di dalam pasar tersebut.
Bagian tembok tampil menarik dengan hiasan gambar aneka sayur mayur
dan lauk pauk.
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Sumber : Foto Pasar Sarijadi

5.2.Faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di Kota Bandung.

Deskripsi Hasil Penelitian
5.2.1. Pedagang
Pedagang

adalah

orang

yang

melakukan

perdagangan,

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk
memperoleh suatu keuntungan. Sebagai sumber infromasi untuk
meengkapi data maka pada penelitian ini diambil responden pedagang
secara accidental yaitu pengambilan sampel dengan jalan mengambil
individu siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui pada saat tim
peneliti datang ke pasar. Adapun objek pengambila data adalah Pasar
Palasari, Pasar Cihaurgeulis dan Pasar Sarijadi, dengan julah
responden yang terambil adalah :
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Tabel 2
Jumlah Responden Pedagang
No

Pasar

Jumlah Responden Pedagang

1

Pasar Palasari

12 orang

2

Pasar Cihaurgeulis

15 0rang

3

Pasar Sarijadi

10 orang

Sumber : Hasil Lapangan, 2017
Berdasarkan pengambila data dengan menggunakan instrument berupa
angket, maka didapat hasil lapangan sebagai berikut :
Tabel 3
Pasar Tradisional potensial untuk tempat usaha
100.0%

90.9%

90.0%
77.8%
76.9%

80.0%
70.0%
60.0%

palasari

50.0%

sarijadi

40.0%
30.0%

cihaurgeulis

22.2%

20.0%
10.0%

15.4%
7.7%

9.1%
0.0%0.0%0.0%

0.0%
sangat
setuju

setuju

kurangs
etuju

0.0%0.0%

0.0%0.0%0.0%

tidak setuju sangat tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Gambar di atas menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Sarijadi
22.2% sangat setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa pasar
tradisional potensial untuk dijadikan tempat usaha, begitu juga denga 7.7%
pedagang dari Pasar Palasari dan 9.1% pedagang dari Pasar Cihaurgeulis
mempunyai pendapat yang sama, sedangkan 76.9% pedanga dari Pasar
Palasari lainnya mereka sangat setuju terhadap pernytaaan yang
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menyebutkan bahwa pasar tradisional potensial untuk dijadikan tempat
usaha begitu juuga dengan 77.8% pedagang dari Pasar Sarijadi dan 90.9%
pedagang dari Pasar Cihaurgeulis juga mempunyai pendapat yang sama,
bahwa mereka setuju apabila dikatakan bahwa pasar tradisional potensial
untuk dijadikan tempat usaha.
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli
serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara
langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya
terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh
penjual maupun suatu pengelola. Berikutnya pernyataan mengenai
keuntungan berdagang di apsar tradisional, hasil penelitian sebagai berikut

Tabel 4
Berdagang di pasar tradisional mudah dan menguntungkan
120.0%
100.0%

100.0%

77.8%
72.2%

80.0%
60.0%

palasari
sarijadi

40.0%
20.0%
0.0%

11.1%

9.1%
0.0%0.0%

sangat
setuju

0.0% 0.0%

setuju

kurangs
etuju

cihaurgeulis

18.2%
11.1%
0.0%

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 100% pedagang di
Palasari mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
berdagang di pasar tradisional itu mudah dan menguntungkan, begitu juag
dengan 77.8% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju terhadap
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pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di Pasar
Cihaurgeulis, 72.2% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
menyebutkna bahwa berdagang di pasar tradisional itu mudah dan
menguntungkan.
Jualan di pasar tradisional sebenarnya sangat menguntungkan dan
berpeluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, modalnya
juga tidak terlalu besar dan harga kios yang di tawarkan juga terjangkau
untuk pedagang yang baru akan memulai, bahkan tempat berjualan itu bisa
di bayar dengan mencicilnya, pilihannya adalah kios atau los, perbedaan
antara kios dan los adalah hanya pada bentuk bangunannya saja, los
tempat berdagang yang tidak memiliki Rolling dor atau penutup toko,
pedagang cukup menutup barang dagangan mereka dengan terpal ketika
aktifitas berdagang selesai, sedangkan kios memiliki penutup Rolling Dor
sehinggga lebih praktis dan mudah ketika menutup toko setelah selesai
berdagang, berikutnya pernyaan mengenai masalah persaingan usaha di
pasar tradisional, hasil penelitian berikut ini :

Tabel 5
Masalah persiangan usaha menjadi hambatan
berdagang di pasar trandisional
90.0%
77.8%
76.9%

80.0%
70.0%

63.6%

60.0%
50.0%

palasari

40.0%
30.0%

27.3%
22.2%

cihaurgeulis

20.0%
10.0%
0.0%

sarijadi

23.1%
9.1%

0.0%

0.0%

sangat
setuju

0.0%0.0%

setuju

kurangs
etuju

0.0%

0.0%0.0%0.0%

tidak
setuju

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
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Gambar di atas menunjukkan bahwa 76.9% pedagang di Palasari
mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa masalah
persaingan usaha menjadi hambatan berdagang di pasar tradisional, begitu
juga dengan 77.8% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju
terhadap pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di
Pasar Cihaurgeulis, 63.6% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
menyebutkan bahwa masalah persaingan usaha menjadi hambatan
berdagang di pasar tradisional.
Persaingan usaha di pasar tradisional terlihat dimana penjual yang
ingin memperoleh harga yang inggi, barangnya tidak akan laku, karena
langsung disaingi sehingga terpaksa harus menurunkan harganya.
Kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi merupakan pedoman
bagi pedagang dalam melaksanakan usahanya. Pembeli biasanya
memperlihatkan preferensi dan prioritas barang yang berbeda-beda.
Mereka pada umumnya menginginkan produk dan jasa yang memuaskan
kebutuhan mereka dengan harga yang besaing. Perbedaan-perbedaan
inilah yang menciptakan segmen pasar bagi para pembeli. Perilaku
pembeli merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung
terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk
dan jasa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang mendahului
dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut .
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Tabel 6
Pasar tradisional cukup strategis untuk tempat berdagang
100.0%
88.9%
84.6%
81.8%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

palasari

40.0%

sarijadi

30.0%
10.0%

cihaurgeulis

18.2%

20.0%

11.1%

7.7%
0.0%0.0%

0.0%

sangat
setuju

0.0%

setuju

kurangs
etuju

7.7%
0.0%0.0%

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 84.6% pedagang di
Palasari mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
pasar tradisional merupakan tempat yang cukup strategis untuk berdagang,
begitu juga dengan 88.9% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju
terhadap pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di
Pasar Cihaurgeulis, 82.8% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
menyebutkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang cukup
stategis untuk tempat berdagang.
Untuk berjualan pada pasar tradisional, kita boleh memilih tempat
sesuai selera dan feeling kita saja, di mana lokasi yang paling tepat yang
menurut

kita

untuk

berjualan,

jika

memang

harus

melakukan

pertimbangan dalam memilih tempat berjualan pada Pasar Tradisional itu
semata hanya untuk menyesuaikan keuangan yang kita miliki dalam tujuan
membeli atau menyewa tempat yang tepat untuk berjualan saja, jika
keuangan kita tidak terlalu besar dan lebih mengutamakan stok barang
dagangan maka pilihlah tempat berdagang dengan cara sewa, tapi jika
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modal yang dimiliki lebih banyak dan cukup lebih disarankan untuk
langsung membeli saja, karena Toko atau los pada pasar juga sebuah
properti yang memiliki nilai tinggi dengan perkembangan kenaikan harga
yang sangat cepat.
Tabel 7
Pasar tradisional nyaman dan mampu
bersaing dengan pasar lainnya
120.0%
100.0%

100.0%

92.3%

80.0%
60.0%

palasari
44.4%

40.0%

sarijadi

33.3%

cihaurgeulis

22.2%

20.0%
0.0%

0.0% 0.0%

sangat
setuju

setuju

0.0% 0.0%

7.7%
0.0%0.0%

kurangs
etuju

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 100% dari pedagang
di pasar Cihaurgeulis menyatakan setuju bahwa pasar tradisional
merupakan tempat berdagang yang nyaman dan mampu bersaing dengan
pasar lainnya, tidak jauh berbeda dengan para pedagang di pasar Palasari
92.3% mereka menyatakan hal yang sama. Berbeda dengan para pedagang
di pasar Sarijadi, hanya 44.4% pedagang yang menyatakan setuju bahwa
pasar tradisional nyaman dan mampu bersaing dengan pasar lainnya,
22.2% pedagang dari Pasar Sarijadi mereka kurang setuju terhadap
pernyataan tersebut.
Setiap Pasar Tradisional selalu memiliki dua bagian tempat
penjualan yang jarang di analisa sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan tempat berdagang atau berjualan. kedua tempat ini harus
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menjadi pertimbangan penting karena sangat menentukan omset dan
pendapatan bisnis berdagang ikan asin untuk jangka panjang. Dua bagian
tempat berjualan pada sebuah pasar tradisional itu adalah tempat
berdagang di bagian dalam dari pasar tradisional atau pada bagian luar
pasar tradisional. Kedua tempat ini sebenarnya satu lokasi yang sama
tetapi perbedaan kedua tempat berjualan ini sangat kontras dengan
kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Tabel 8
Pasar tradisional memerlukan perbaikan/pembangunan pasar
120.0%
100.0%

100.0%

90.9%
88.9%

80.0%
60.0%

palasari
sarijadi

40.0%

cihaurgeulis
20.0%
0.0%

11.1%

9.1%
0.0%0.0%

sangat
setuju

setuju

0.0% 0.0%

0.0%0.0%
0.0%

0.0%
0.0%0.0%

kurangs
etuju

tidak
setuju

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Gambar di atas menunjukkan bahwa 100% pedagang di Palasari
mereka setuju terhadap pernyataan yang

menyebutkan bahwa pasar

tradisional memerlukan perbaikan/ pembangunan pasar, begitu juga
dengan 88.9% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju terhadap
pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di Pasar
Cihaurgeulis, 63.6% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
menyebutkan

bahwa

pasar

tradisional

memerlukan

perbaikan/pembangunan pasar.
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Pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, jorok, dan
umpek-umpekan. Terlebih ditambah dengan pelayanan dari pedagang
yang sering memanipulasi terhadap kualitas dan kuantitas barang. Hal ini
semakin mengurangi kepercayaan dan ketertarikan konsumen untuk
memilih pasar tradisional sebagai ruang pemenuhan kebutuhan. Hal ini
diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Ika Dian P dari Business
Wach Indonesia (BWI), tergesernya pasar tradisional bisa disebabkan oleh
beberapa factor. Antara lain kurangnya sarana prasarana yang baik, kurang
nyaman, kurang modal dan mahal pada produk tertentu. (Harian Suara
Merdeka edisi Selasa, 6 Desember 2005).

Tabel 9
Pesaing utama pasar tradisional adalah toko/pasar modern
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

81.8%
77.8%
76.9%

palasari
sarijadi
7.7%

11.1%
9.1%

9.1%

0.0%

sangat
setuju

0.0%

setuju

kurangs
etuju

15.4%
11.1%
0.0%

tidak
setuju

cihaurgeulis
0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 76.9% pedagang di
Palasari mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
pesaing utama pasar tradisional adalah toko/pasar modern, begitu juga
dengan 77.8% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju terhadap
pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di Pasar
Cihaurgeulis, 81.8% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
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menyebutkan bahwa masalah pesaing utama pasar tradisional adalah
toko/pasar modern.
Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional sejatinya memiliki
keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh
pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman
barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang
menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli

merupakan

keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional.
Namun, selain menyandang keunggulan alamiah, pasar tradisional
memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang
sangat sulit diubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang,
tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam
operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual
merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi
persaingan dengan pasar modern.
Ketika konsumen menuntut ’nilai lebih’ atas setiap uang yang
dibelanjakannya, maka kondisi pasar pasar tradisional yang kumuh, kotor,
bau, dengan atmosfir seadanya dalam jam operasional yang relatif terbatas
tidak mampu mengakomodasi hal ini. Kondisi ini menjadi salah satu
alasan konsumen untuk beralih dari pasar tradisional ke pasar modern.
Artinya, dengan nilai uang yang relatif sama, pasar modern memberikan
kenyamanan, keamanan, dan keleluasaan berbelanja yang tidak dapat
diberikan pasar tradisional.
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Tabel 10
Adanya perbedaan penetapan
harga grosir dan eceran di pasar tradisional
100.0%

90.9%

90.0%
77.8%

80.0%

69.2%

70.0%
60.0%
50.0%

palasari

40.0%

sarijadi

30.0%

23.1%

20.0%
10.0%
0.0%

7.7% 9.1%

11.1%

0.0%

0.0% 0.0%

sangat
setuju

setuju

kurangs
etuju

cihaurgeulis

11.1%
0.0%

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Gambar di atas menunjukkan bahwa 69.2% pedagang di Palasari
mereka setuju terhadap pernyataan yang

menyebutkan bahwa adanya

perbedaan penetapan harga grosir dan eceran di pasar tradisional, begitu
juga dengan 77.8% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju
terhadap pernyataan tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di
Pasar Cihaurgeulis, 90.9% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang
menyebutkan bahwa masalah adanya perbedaan penetapan harga grosir
dan eceran di pasar tradisional.
Prinsip dasar penentuan harga adalah supply and demand atau
permintaan dan penawaran. Jika stok melimpah dan permintaan banyak,
maka harga cenderung stabil. Jika stok menipis namun permintaan tinggi
maka harga akan naik. Jika stok melimpah namun permintaan tidak ada
maka harga cenderung turun.
Konsep ini sederhana namun sulit untuk diterapkan karena kita tidak
bisa mengetahui besarnya stok di pasaran dan permintaan sesungguhnya.
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Dalam pasar tradisional anda mengandalkan tetangga kiri dan kanan anda.
Kalau barang mereka kosong sedangkan anda masih memiliki stok, maka
otomatis anda akan menaikkan harga anda karena anda berpikir bahwa
stoknya kosong. Tetapi ada kemungkinan bahwa stok di daerah anda saja
yang kosong, sedangkan di tempat lain malah tidak ada permintaan sama
sekali.
Tabel 11
Kualitas produk yang dijual di pasar tradisional
terjamin keamanan dan kesehatannya
120.0%
100.0%100.0%

100.0%
80.0%

55.6%

60.0%
40.0%

palasari
sarijadi

33.3%

cihaurgeulis
20.0%
0.0%

11.1%
0.0% 0.0%

sangat
setuju

setuju

0.0%0.0%0.0%

0.0% 0.0%

0.0%0.0%0.0%

kurangs
etuju

tidak
setuju

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 100% pedagang di
pasar Palasari begitu juga dengan pedagang di Pasar Cihaurgeulis yang
juga menyatakan mereka setuju bahwa kualitas produk yang dijual di pasar
tradisional terjamin keamanan dan kesehatannya. Berbeda dengan para
pedagang di pasar Sarijadi, hanya 55.6% yang menyatakan setuju bahwa
kualitas produk yang dijual di pasar tradisional terjamin keamanan dan
kesehatannya.
Kualitas barang di pasar tidak berbeda dengan di supermarket, yang
membuatnya terlihat hanya packagingnya saja, di supermarket terlihat
bagus karena di sana tempatnya terang, packaging bagus, tempatnya adem
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ber-ac. kalau di pasar tradisional becek dan panas, kalau kualitas sama saja
walaupun tidak ada jaminan kemanan dan kesehatannya karena di pasar
tradisional barang langsung didapat dari hasil tani untuk sayuran misalnya.
Selanjutnya pernyataan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana pasar
tradisional, hasil penelitian berikut ini :
Tabel 12
Sarana dan prasarana pasar tradisional lengkap
100.0%

92.3%

90.0%
77.8%
72.7%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

palasari

40.0%

sarijadi

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

cihaurgeulis

18.2%
11.1%

11.1%
7.7%

0.0% 0.0%

sangat
setuju

0.0%0.0%

setuju

kurangs
etuju

0.0%

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 92.3% pedagang di
Palasari mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
sarana dan prasarana pasar tradisional lengkap, begitu juga dengan 77.8%
pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju terhadap pernyataan
tersebut, tidak berbeda jauh dengan para pedagang di Pasar Cihaurgeulis,
72.7% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
sarana dan prasarana pasar tradisional lengkap.
Dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan di pasar tradisional maupun
pasar modern, sebenarnya pihak yang paling berkompeten adalah
pengelola pasar. Untuk pasar tradisional, pengelolaannya menjadi
kompetensi pemerintah daerah (perusahaan milik daerah). Sedangkan
untuk pasar modern, pada umumnya dikelola oleh swasta.
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Persaingan pasar tradisional dan pasar modern dalam hal kualitas
pelayanan dan kenyamanan, dapat diminimalisasi melalui peningkatan
profesionalisme manajemen pengelola pasar tradisional, yang notabene
adalah pihak dari unsur pemerintah daerah. Dukungan dan komitmen
untuk menyediakan fasilitas pasar tradisional yang memadai sangat
dibutuhkan, karena bagaimanapun masih banyak masyarakat yang
membutuhkan pasar tradisional.

Tabel 13
Pengelolaan sampah di pasar tradisional memadai
100.0%

92.3%

90.0%
77.8%

80.0%
70.0%
60.0%

54.5%

50.0%

palasari
36.4%

40.0%

sarijadi

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

cihaurgeulis
11.1%
9.1%

11.1%
7.7%

0.0%

sangat
setuju

0.0%0.0%

setuju

kurangs
etuju

0.0%

tidak
setuju

0.0%0.0%0.0%

sangat
tidak
setuju

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 92.3% pedagang di
Palasari mereka setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
pengelolaan sampah di pasar tradisional memadai, begitu juga dengan
77.8% pedagang di Pasar Sarijadi, mereka juga setuju terhadap pernyataan
tersebut, sedikit berbeda dengan para pedagang di Pasar Cihaurgeulis,
54.5% pedagangnya setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa
pengelolaan sampah di pasar tradisional memadai.
Hampir di setiap pasar tradisional sampah dijumpai dan selalu saja
menggunung. Karena produksi sampah di pasar tradisional sangat tinggi.
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Kita semua tahu. Di pasar tradisional, sayuran yang datang dari pemasok
belum sepenuhnya dalam keadaan siap dijual. Sayuran itu harus di
grading. Dipilih dan dibersihkan. Tak sedikit juga sayuran dan buah telah
rusak. Rusaknya bisa karena layu dan busuk. Busuk karena terlalu lama
disimpan. Atau, terlalu lama dalam perjalanan. Sampah hasil grading
sayuran, buah dan sayuran yang telah membusuk dikumpulkan sementara.
Kemudian setelah pedagang tutup, oleh petugas kebersihan sampah
dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Baru kemudian
diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

5.2.2. Konsumen/Pembeli
Selain infromasi dari pedagang, untuk tambahan data maka pada
penelitian ini diambil juga data atau infromasi dari konsumen atau pembeli
yang datang ke pasar, sama halnya dengan pengambilan responden pada
pedagang, untuk mengambil data atau infromasi dari pembeli juga
menggunakan teknik sampling accidental juga, artinya, disini peneliti
mengambil responden pembeli yang ada dan bersedia untuk diambil
infromasinya pada saat peneliti datang ke lapangan, hasil penelitian dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Jumlah Responden Pembeli
No

Pasar

Jumlah Responden Pembeli

1

Pasar Palasari

13 orang

2

Pasar Cihaurgeulis

27 0rang

3

Pasar Sarijadi

13 orang

Sumber : Hasil Lapangan, 2017

Pembeli diambil dari istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah
dalam kamus-kamus diartikan sebagai ”seseorang atau sesuatu perusahaan
yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau
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”sesuatu atau seseorang yang mengunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang”. Adapun identitas responden yang terambil adalah :
Tabel 15
Jenis Kelamin Responden Pembeli
Pasar

Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan

Pasar Palasari

14.4%

85.6%

Pasar Cihaurgeulis

25.9%

74.1%

Pasar Sarijadi

7.7%

92.3%

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017

Bedasarkan table di atas terlihat bahwa pembeli yang datang ke pasar
didominasi oleh perempuan baik yang membeli di Pasar Palasari, Pasar
Cihaurgeulis maupun Pasar Sarijadi. Berikutnya umur responden yang
belanja ke pasar dan terambil sebagai responden adalah :

Tabel 16
Jenis Kelamin Responden Pembeli
Pasar

Kriteria umur
< 30 tahun

≥ 40 tahun

Pasar Palasari

30.76%

69.24%

Pasar Cihaurgeulis

37.5%

62.5%

Pasar Sarijadi

76.9%

23.1%

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa untuk pembeli yang datang ke
Pasar Palasari dan Pasar Cihaurgeulis paling banyak berusia di atas 40
tahun, berbeda dengan pembeli yang datang ke Pasar Sarijadi, kebnayakan
berumur di bawah 40 tahun, hal ini karena lokasi Pasar Sarijadi yang
transportasinya sulit terjangkau oleh kendaraan umum sehingga yang
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datang ke pasar mengguankan kendaraan pribadi. Selanjutnya tabel
mengenai pendidikan terakhir respodnen, ahsil penelitian lapangan berikut
ini :

Tabel 17
Pendidikan Terakhir Responden Pembeli
Pasar

Pendidikan terakhir
SD

SLTP

SLTA

Sarjana

Pasca
Sarjana

Pasar Palasari

7.7%

15.4% 30.7%

7.7%

38.5

Pasar Cihaurgeulis

22.2% 22.2% 44.5%

11.1%

0

Pasar Sarijadi

15.3% 15.3% 54.1%

15.3%

0

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017

Pendidikan terakhir dari responden yang berbelanja ke Pasar Palasari
terlihat pada table ada sebanyak 38.5% dan kebanyakan resonden yang datang
ka pasar untuk membeli buku sedangkan di Pasar Cihaurgeulis dan Pasar
Sarijadi didominasi oleh pembeli dengan pendidikan terakhir adalah SLTA.
Selanjutnya pertanyaan mengenai jarak tempat tinggal dengan lokasi pasar
tradisional, hasil penelitian lapangan sebagai berikut :

Tabel 18
Jarak tempat tinggal ke pasar
Pasar

Kriteria Jarak
0-1 km

2-4 km

≥ 5 km

Pasar Palasari

30.8%

30.8%

38.4%

Pasar Cihaurgeulis

66.7%

25.9%

7.4%

Pasar Sarijadi

100%

0

0

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017
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Berdasarkan table di atas terlihat bahwa 38.4% pembeli yang datang ke
Pasar Palasari mempunyai tempat tinggal lebih dari 5km ke pasar, lain
halnya dengan pembeli yang datang ke Pasar Cihaurgeulis, 66.7% pembeli
mempunyai jarak tempat tinggal 0-1 km dengan lokasi pasar, begitu juga
dengan pembeli yang datang ke Pasar Sarijadi, 100% merupakan pembeli
dengan jarak rumah ke pasar tradisional berada dianatra 0-1 km. Selanjutnya
persepsi dan sikap masyarakat terhadap pasar tradisional yang mereka
kunjungi, hasil penelitian lapangan sebagai berikut :

Tabel 19
Frekuensi ke pasar
70.0%
61.5%

60.0%

55.60%

53.80%

50.0%
38.50%

40.0%
30.8%

palasari

33.30%

cihaurgeulis

30.0%

sarijadi
20.0%
7.7%

10.0%

11.10%
7.70%

0.0%
setiap hari

kadang-kadang

lainnya

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa yang paling pasar yang paling
sering didatangi atau didatangi setiap hari adalah Pasar Cihaurgeulis yaitu
sebanyak 55.6%, selnajutnya Pasar Sarijadi sebanyak 38.5% sedangkan pasar
yang

kadang-kadang banyak dikunjungi adalah Pasar Palasari sebanyak

61.5%. berikutnya alasan berbelanja di pasar tradisional tersebut.
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Tabel 20
Alasan berbelanja di pasar tradisional
60.0%
50.00%

50.0%

46.20%

46.2%

42.00%

40.0%
30.0%

38.4%

38.00%

palasari

29.60%

cihaurgeulis
sarijadi

19.20%

20.0%
7.7%

10.0%

7.7%
3.80%
0.00%

0.0%
dekat

murah

lengkap

lainnya

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, alasan pembeli
berbelanja ke Pasar Palasari paling banyak karena lengkap, dekat, dan
murah sedangkan mereka yang datang ke Pasar Cihaurgeulis karena
murah, dekat dan lengkap dan alasan para pembeli memilih untuk
berbelanja ke Pasar Sarijadi adalah karena murah dan dekat. Berikutnya
persepsi menegnai harapan tentang pasar tradisional, hasil penelitian
lapangan sebagai berikut :

44

Tabel 21
Harapan terhadap pasar tradisional
60.0%

54.0%

50.0%
40.0%

37.00%

38.0%

37.00%

palasari

32.00%

30.0%

29.00%
24.00%

cihaurgeulis

24.00%

sarijadi

20.0%
8.0%

10.0%

11.00%
8.00%
0.0%

0.0%
bersih,nyaman

produk lengkap

sarana memadai

lainnya

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017
Grafik di atas menunjukkan bahwa harapan mereka untuk Pasar
Tradisional Palasari adalah bersih dan nyaman kemudian produk lengkap
selanjutnya sarana dan prasarana pasar yang memadai, sedangkan harapan
untuk Pasar Cihaurgeulis, sarana dan prasarana yang memadai, bersih dan
nyaman kemudian yang kelengkapan produk selanjutnya untuk Pasar
Sarijadi, maka harapan yang harus dilengkapi adalah kebersihan dan
kenyamanan, kelengkapan produk kemudian sarana dan prasarana yang
memadai. Persepsi responden berikutnya mengenai sumbangan yang
paling diharapkan dari Pemerintah, hasil penelitian berikut ini :
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Tabel 21
Sumbangan yang paling diharapkan dari Pemerintah
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

86.00%
69.00%
53.8%

palasari

46.2%
31.00%

cihaurgeulis
sarijadi

10.00%
3.00%
0.0%

0.00%

penataan
transportasi

penataan
lingkungan

lainnya

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, untuk Pasar Palasri yang paling
diharapakan bantuan dari Pemerintah adalah penataan lingkungannya
kemudian penataan transportasi, tidak berbeda jauh dengan Pasar Palasari,
untuk Pasar Cihaurgeulis juga yang paling diperlukan bantuan dari Pemerintah
adalah penataan lingkungan kemudian penataan transportasi sedangkan untuk
Pasar Sarijadi yang diharapakan bantuan dari Pemerintah adalah penataan
lingkungan dan lainnya yaitu adanya penutupan pasar Cibogo karena
masyarakat lebih banyak memilih belanja di Pasar Cibogo dibandingkan di
Pasar Sarijadi.

Analisis Data Kualitatif

Hasil wawancara dengan Kepala Pengelola Pasar Palasari, Kepala
Pengelola Pasar Cihaurgeulis dan Kepala Pengelola Pasar Sarijadi adalah
sebagai berikut, ketika ditanyakan mengenai upaya yang telah dilakukan
pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional adalah /;
“…………upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing
pasar tradisional di kota bandung khususnya di pasar Sarijadi sudah cukup
baik diantaranya dengan memperbaiki dari segi bangunan dengan konsep
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bangunan yang sangat unik yang belum ada di Indonesia dengan memadukan
pasar tradisional dengan modern sehingga pengunjung yang datang keu pasar
Sarijadi bisa melakukan hal apapun. Di Pasar Sarijadi ini masyarakat bisa
memenuhi semua kebutuhanya mulai dari kebutuhan sembako, pakaian dan
kebutuhan sekunder lainya. Bahkan di pasar sarijadi di sediakan tempat
khusus untuk orang yang mengantar berbelanja, mereka bisa menikmati coffe
shop yang ada di pasar sarijadi dengan menempati area khusus……….

Begitu

juga

wawancara

dengan

Kepala

Pengelola

Pasar

Cihaurgeulis;
“………..Yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan
daya saing pasar Cihaurgeulis diantaranya dengan terlebih dahulu
memperbaiki dari hal yang terkecil dari mulai sarana dan prasarana
diperbaiki, sarana umum umum maupun sarana perangkat pengelola Pasar
Cihaurgeulis

tujuanya antara lain ialah membuat nyaman dulu para

konsumen untuk berbelanja di pasar Cihaur geulis,……………
Sedangkan Kepala Pasar Palaasri mengungkapkan bahwa :
“…………..Khusus untuk pasar tradisional Palasari yang selama ini pengelola
rasakan belum ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing
pasar tradisional pasar palasari dilihat dari sarana dan prasarana juga tidak
terlalu baik masih ada beberapa kios kios yang mengalami kebocoran atap
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dan harus diperbaiki secara manual oleh pedagangnya itu sendiri sehingga
menimbulkan kebecekan di sekitar Palasari…………….”
Berikutnya ketika ditanyakan mengenai pelatihan pengeolaan pasar
tradisional oleh pemerintah, disikapi oleh Kepala Pengelola Pasar Palasari
sebagai berikut :
“…….Untuk di pasar Palasari belum ada pelatihan dari
pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pasar tradisional ……..”

Sumber : Foto Wawancara dengan Kepala Pengelola Pasar Palasari
Jawaban yang berbeda disampaikan oleh

Kepala Pengelola Pasar

Tradisional Cihaurgeulis memberikan jawaban bahwa :
“…………Pemerintah melalui DISKOPERINDAG suka melakukan pelatihan
untuk Sumber Daya Manusia PD Pasar namun hanya baru di bidang
Administrasi saja yang selama ini sudah terlaksana dan itupun waktunya tidak
berkelanjut setiap bulan sekali……..”
Sedangkan Kepala Pengelola Pasar Sarijadi memberikan jawaban
bahwa :
“…………untuk pelatihan pengelolaan Pasar Sarijadi belum terlalu banyak
diselenggarakan, hanya ada pelatihan tentang pembukuan yang di
selenggarakan oleh DISKOPERINDAG Kota Bandung, itu pun jangkanya
hanya setahum sekali………”
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Untuk pertanyaan mengenai pelatihan usaha bagi pedagang di pasar
tradisional oleh pemerintah, hasil wawancara sebagai berikut :
“………….sama halnya dengan pelatihan untuk pengelola ,
pedagang pun belum pernah diberikan pelatihan usaha di pasar tradisional,
karena khusus untuk pedagang di Sarijadi mereka pedagang baru disisni,
mereka tercatat dari bulan Mei 2017 dan kebanyakan pedagang disini pun
mereka terkadang tidak berjualan tiap hari karena alasan kebutuhan seharihari dan akhirnya ada sebagian dari mereka yang melakukan berdagang
dengan bolak balik keu pasar lama…….”
Sedangkan di Pasar Palasari, didapat jawaban hasil wawancara sebagai
berikut :
“……………..Untuk di pasar Palasari belum ada undangan untuk para
pedagang dalam hal pelatihan pengembangan usaha adapun sama halnya
dengan para pedagang yang ada di pasar tradisional lainya para pedagang
tidak terlalu mementingkan hal tersebut, mereka lebih mementingkan waktuya
untuk melakukan berdagang…………”
Jawaban berbeda didapat dari Kepala Pengelola Pasar Cihaurgeulis, yang
memberikan jawaban bahwa :
“…………Pemerintah suka mengadakan pelatihan untuk para pedagang
namun bukan di bidang usahanya langsung baru di bidang administrasi sama
dengan para SDM PD pasar itupun jarang sekali pedagang yag ikut
melakukan pelatihan karena kebanyakan dari mereka lebih memilih berdagang
dari pada mengikuti pelatihan yang sifatnya itu hanya teori …………….”
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Untuk pertanyaan mengenai peran pemerintah untuk meningkatkan
kompetensi SDM di pasar tradisional Kota Bandung adalah :
“…………….dalam

hal

meningkatkan

kompetisi

SDM

dipasar

tradisional di Kota Bandung yang khusunya di pasar Sarijadi pemerintah
sendiri suka memberikan bimbingan langsung kepada pihak pengelola pasar
dengan turun langsung ke lapangan……………….”
Sedangkan kepala Pengelola Pasar Palasari menyebutkan bahwa :
“…………..Yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kompetisi sumber daya
Manusia di pasar Palasari ialah dengan cara ……….”

Kepala Pengelola Pasar Cihaurgeulis menyebutkan bahwa :
“………………Yang dilakukan pemerintah ialah sering terjun keu lapangan untuk
melakukan sosialisasi pada pedagang dan khusus di pasar Cihaurgeulis sendiri suka
mengadakan program studi banding pada pasar yang lebih maju dilihat dari aspek
insprastruktur maupun konsep lainya itupun dilaksanakan bagi yang mau
mengikutinya karena sebagian besar dari pedagang lebih mementingkan berdagang
langsung demi memenuhi kebutuhan sehari harinya…………….”

Pemerintah sebaiknya sering terjun ke lapangan untuk melakukan
sosialisasi pada pedagang dan mengadakan program studi banding pada pasar
yang lebih maju dilihat dari aspek insprastruktur maupun konsep lainya.
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Pertanyaan berikutnya mengenai pihak yang dilibatkan pemerinth utnuk
meningkatkan kompetensi SDM di pasar tradisional Kota Bandung, diberikan
pendapat menurut Kepala Pengelola Pasar Sarijadi :
“………………khusus untuk pihak-pihak yang terlibat langsung untuk meningkatkan
kompetisi SDM di pasar Sarijadi itu baru dari pihak DISKOPERINDAG Kota
Bandung yang sudah bekerja sama, adapun dari pihak swasta yang ingin bekerja
sama dengan pihak pengelola pasar, namun kesiapan pasarnya sendiri belum 100%
siap karena masih ada beberapa fasilitas yang masih dalam tahap perbaikan karena
untuk grand openingnya saja kita baru akan dilaksanakan sekitaran bulan
Oktober………………..”
Sementara itu Kepala Pasar Cihaurgeulis memberikan jawaban bahwa :
“…………Selama ini yang baru terjalin kerjasama dengan pihak pasar yaitu
DISKOPERINDAG kota bandung dan pihak swasta lainya namun itu sifatnya hanya
sementara adapun perangkat lainya yang sering bekerja sama dengan pihak pasar
ialah para stakeholder yang ada di lingkungan pasar Cihaurgeulis diantaranya
perangkat Kecamatan, Desa dan Polsek terdekat, yang sering terlibat langsung dalam
peningkatan kompetisi pasar SDM pasar Cihaurgeulis………….”
Mengenai pertanyaan di atas disikapi oleh Kepala Pasar Palasari sebagai
berikut :
“…………………Dan belum ada pihak manapun secara langsung bekerja sama
dengan pihak pasar Palasari…………….”

Selama ini yang baru terjalin kerjasama dengan pihak pasar yaitu
DISKOPERINDAG Kota Bandung dan pihak swasta lainya namun itu sifatnya
sementaraa tidak continue .
Pertanyaan mengenai dukungan sarana dan prasarana tradisional yang ada
untuk meningkatkan daya saing pasar, disikapi oleh Kepala Pengelola Pasar Palasari
sebagai berikut :

“…………………..apabila dilihat dari segi sarana dan prasarana
sebetulnya sudah cukup baik dan mendukung untuk peningkatan daya saing
pasar tradisional apalagi khusus Pasar Palasari untuk pengelolaan pasar
sarana umum dibantu oleh warga sekitar karena di Pasar Palasari terdapat
satu RT yang berada tepat di lingkungan Pasar Palasari……………..”
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Sedangkan Kepala Pengelola Pasar Sarijadi memberikan jawaban
bahwa :
“……………..Khusus untuk di pasar sarijadi sebetulnya kalaw dilihat
dari segi sarana dan prasarana itu sangat mendukung untuk pengembangan
usaha dan peningkatan daya saing pasar, hanya saja kembali lagi pada
pedagangnya itu sendiri, Pasar Sarijadi masih baru dan masih dalam tahap
penambahan kios dan perbaikan sehingga pedagang yang mau bertahan disini
masih sedikit sehingga para konsumenpun memandang ketidak lengkapannya
jenis barang yang meraka butuhkan di pasr sarijadi belum terpenuhi, tidak
sedikit dari mereka yang mengeluhkan kurangnya jenis produk yang mereka
butuhkan sehingga kebanyakan dari mereka labih memilih berbelanja ke pasar
yang lama meskipun pasar tersebut sebenernya tidak beraturan……………….”
Jawaban di berikan juga oleh Kepala Pengelola Pasar Cihaurgeulis,
yang menyebutkan bahwa :
“….. Kalau dilihat sarana dan prasarana dari pasar Cihaurgeulis
sudah cukup baik, untuk meningkatkan namun sarana dan prasarana tersebut
tidak terlihat baik karena masih banyaknya para PKL yang belum bisa diatur
sehingga

menimbulkan

kesemrautan

di

wilayah

Pasar

Cihaurgeulis

………………..”

Apabila dilihat, sarana dan prasarana sekarang sudah cukup baik,
namun ada baiknya jika ingin meningkatkan daya saing pasar trasdisional maka
untuk pasar modern ada baiknya IMB untuk membangun minimarket jangan
terlalu dipermudah.
Berdasarkan Hasil FGD (Focus Group Disscusion) bahwa faktor-faktor
yang dapat menentukan Daya saing Pasar Tradisional di Kota Bandung,
khususnya Pasar Sarijadi, Pasar palasari, dan Pasar Cihaurgeulis dapat
dijelaskan sebagai berikut :
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Pasar Sarijadi

Pasar Tradisional di Kota Bandung secara eksistensi khususnya pasar
Sarijadi dibilang unik, dulu pedagangnya banyak. Namun setelah dibangun
pedagang banyak yang pindah berdagang di Pasar Cibogo. Pasar Cibogo ini
merupakan pasar tumpah yang terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat,
yang sebetulnya bukan peruntukan untuk pasar, namun RTH. Setelah sarijadi
dibangun dan telah diresikan oleh Walikota Bandung, saat ini bertahan hanya
20 pedagang. Pasar ini emiliki bangunan berlantai 4 dengan konsep tematik,
yaitu basahan, sayuran, buah-buahan, olahan, serta ruang dagang yang berbeda.
Bahkan menurut Walikota Bandung, Pasar Sarijadi ini merupakan pasar yang
keren, bersih, bangunannya memiliki sirkulasi yang baik, serta merupakan
alternatif pasar modern dan tradisional.
Tradisional, karena tetap memuliki cara tawar-menawar, tidak
menggunakan lift dan tetap ramah khususnya untk kaum difabel, lansia, anakanak, sebagai salah satu yang akan menjadi daya tarik semua kalangan. Di
samping itu dilengkapi Kafe, Wifi, berada di lingkungan masyarakat menengah
ke atas, memiliki potensi pengunjung 20.000 mahasiswa.
Secara khusus pasar Sarijadi memiliki Strategi untuk meningkatkan
Daya Tarik konsumen, melalui kegiatan :


Promo-promo/Voucher belanja, Undian



Senam jantung sehat



Check kesehatan gratis,



BPJS, Samsat, AHASS cek gratis
Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat,

bahwa pasar

tradisional/pasar sarijadi adalah milik masyarakat. Pasar

Sarijadi pun berkembang menjadi pasar Destinasi wisata, yaitu menerima
kinjungan-kunjungan dari sekolah seperti TK, SD (Sekolah Pasar).
Manajemen Pengelolaan pasar Sarijadi sendiri telah memperhatikan
faktor kebersihan, keamanan, Sarana dan prasarana seperti Parkir, Toilet, dan
akan dilengkapi CCTV, serta Woro-woro. dengan konsep modern.
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Upaya lain yang dilakukan untuk menarik pedagang dengan melakukan
koordinasi dan

musyawarah dengan Paguyuban pedagang cibogo, karena

tidak memiliki kewenangan lain/lebih. Bagi pedagang Cibogo yang akan
berpindah ke pasar Sarijadi dengan ketentuan DP 1 Juta Rupiah , dimana
pedagang di pasar cibogo saat ini berjumlah 280 pedagang. Bahkan ke
pedagang saat ini belum dikenakan biaya/ belum menarik biaya apa pun. Pasar
Sarijadi membutuhkan pengelolaan khusus, dengan dukungan SDM yang
memadai , karena saat ini masih terbatas dan akses transportasi khusnya
angkutan umum belum ada atau tidah melintasi daerah pasar. Selanjutnya pasar
Sarijadi ini diharapkan menjadi pasar dengan konsep one stop shopping yang
buka selama 24 jam.

Pasar Cihaurgeulis

Pasar Cihaurgeulis termasuk pasar tradsional yang akan segera di
bangun, atau di rehab, yang realisasi tahun 2017 ini telah memasuki tahap
pelelangan manajemen konstruksi. Fasilitas di pasar Cihaurgeulis sudah sangat
mengkhawatirkan , seperti tentang pengelolaan TPS, pasar di lt 2 sudah
ditinggalkan pedagang dan kosong. Pembangunan akan dilakukan di Tahun
2018, dengan nama yang akan berubah menjadi “Pasar Geulis”.
Pembangunan pasar direncanakan yang ramah dengan pengunjung
khususnya kaum difabel , memperhatikan tata cahaya, dan peraturan atau
persyaratan lain untuk pasar akan dipenuhi atau diperhatikan. Sosialisasi
kepada 300 pedagang sudah dilakukan dan sangat disambut baik oleh
pedagang.
Berkaitan dengan daya saing pasar di Cihaurgeulis, nampak bersaing
diantara pedagang yang ada di pasar, terutama di lokasi yang kurang strategis
atau di lantai 2, yang akhirnya berpindah ke luar pasar menjadi pasar tumbah
dan PKL. Persaingan lainnya yang berpengaruh adalah karena dampak dari
toko modern yang tumbuh dan dengan jarak yang berdekatan dengan pasar
tradisional,

khususnya

untuk

momoditas

keringan.

Keinginan

untuk
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meningkatkan

daya

saing

pasar

melalui

peran

pemerintah

dalam

mengupayakan supplier ke pasar tradisional dengan harga yang bersaing atau
murah. Revitalisasi pasar diharapkan tidak hanya berorientasi pada bangunan
fisik saja, juga menyangkit perilaku konsumen, pola pikir pedagang dan
manajemen, serta masyarakat secara umum.

Pasar Palasari

Secara fisik pasar tradisional di kota Bandung, memiliki tantangan ke
depan yang terus harus dibenahi dan diselesaikan oleh PD. Pasar Bermartabat.
Pasar palasari merupakan pasar yang berada di tengah kota, yang menjual
berbagai jenis komoditas seperti basahan, keringan, buku, dan bunga. Harga
yang berlaku di pasar Palasari termasuk kategori mahal dibandingkan pasar
tradisional lain, karena posisi yang di tengah kota dan memilki segmen
menengak ke atas. Upaya pembangunan atau revitalisasi pasar Sarijadi
mengalami penundaan, karena pertimbangan akan dibangunnya Transportasi
MRT, yang salah satu jalurnya melintasi pasar Palasari, dan rencana
pembangunan Apartemen/Rusun bagi PNS, sehingga menunggu koordinasi
lebih lanjut dengan Pihak Pemerintah Kota Bandung.
Namun saat ini lahan parkir mulai di tata apalagi memiliki areal luas
yang bisa menamping parkir motor dan mobil.
Berdasarkan uraian di atas secara umum upaya peningkatan daya saing
pasar tradisional di Kota Bandung, khususnya Pasar Sarijadi, Pasar
Cihaurgeulis, dan Pasar Palasari memerlukan pengangan yang berbeda-beda,
karena memiliki karakteristik dan kondsi pasar yang berbeda. Hal ini
dipengaruhi pula oleh lingkungan sekitar yang berbeda, termasuk karakteristik
pedagang dan pembelinya.
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5.3. Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan
temuan penelitian, adapun Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional
di Kota Bandung, yang diharapkan mampu mewujudkan terciptanya pasar
tradisional yang memiliki keunggulan bersaing baik dalam skala nasional
maupun global, dapat diuraikan sebagai berikut :
1.

Peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung memiliki

peran penting, dimana eksistensi pasar tradisional penting untuk terus
dipertahankan sebagai salah satu ciri khas ekonomi rakyat Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
2.

Dalam upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung,

yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Bermartabat, telah memiliki visi,
misi, tujuan dan komitmen yang jelas untuk meningkatkan daya saing pasar
tradisional di kota Bandung, khususnya pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis,
dan pasar Sarijadi yang menjadi objek dalam penelitian ini, disamping untuk
meningkatkan PAD Kota Bandung.
3.

Dalam implementasinya, peningkatan daya saing pasar tradisional di

Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang dapat
menentukan dan mempengaruhi dalam peningkatan daya saing pasar tersebut,
seperti persepsi konsumen, pedagang, manajemen pengelolaan pasar, serta
lingkungan lain yang mempengaruhi. Namun hal ini pun dipengaruhi oleh
masing-masing karakteristik pasar rsdisional yang berbeda-beda.
4.

Berdasarkan persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya,

frekuensi pembelian di pasar tradisional adalah terbatas dan pola
pembeliannya yang tidak tentu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya alternatif
berbelanja yang semakin banyak selain pasar tradisional, yaitu toko-toko
modern.
5.

Berdasarkan pandangan Pedagang, mereka relatif masih bisa bertahan

dengan kondisi penjualan yang menurun, dengan pertimbangan tidak ada
sumber pendapatan lain selain berdagang di pasar tradisional. Mereka
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berpendapat penurunan diakibatkan karena bermunculannya toko-toko
modern yang terus menerus hingga saat ini.
6.

Manajemen Pengelolaan pasar telah dipuyakan melalui revitalisasi pasar

dan pembangunan pasar, seperti kenyaman bagi pengunjung, inovasi pasar,
kebersihan, keamanan, dan sarana prasarana lainnya. Namun perlu
diperhatikan kendala adanya pasar tumpah, PKL, perilaku pedagang, serta
persepsi konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan bahwa revitalisasi pasar tidak
cukup melalui revitalisasi bangunan saja, tetapi penting diperhatikan faktorfaktor lain yang berpengaruh terhadap daya saing pasar seperti yang
diuraikan sebelumnya, termasuk dampak dari tumbuhnya toko-toko modern.
7.

Aspek akademis dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran

melalui penelitian pasar tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,
guna meningkatkan daya saing pasar tradisional, khususnya di Kota Bandung.
Di samping itu menjalin hubungan antara peran akademik, pemerintah dan
pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan
bisnis guna memperoleh nilai tambaht serta inovasi dalam peningkatan daya
saing pasar tradisional di Kota Bandung.
8.

Model Peningkatan Daya saing Pasar Tradisional di Kota Bandung,

dapat digambarkan sebagai berikut :
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PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH

PELAKU USAHA

PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG

Manajeme Pengelolaan
pasar tradisional

REVITALISASI
PASAR
TRADISIONAL

Daya Saing pasar
Tradisional

- Perpers RI No.112 Th.2007 tentang
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern
- Permendag
RI
No.53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan,dan
Toko Modern
- PP KBB N0. 21 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan
pasar,
Retribusi
pelayanan pasar dan retribusi Pasar
Grosirdan/atau pertokoan

INOVASI

ADAPTIF/
DINAMIS
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BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Dalam penelitian “Peningkatan Daya saing Pasar Tradisional di
Kota Bandung”

ini, adapun rencana Tahapan berikutnya yang perlu

dilakukan adalah :
Penelitian di tahun kedua, terutama tentang analisis kebijakan terkait
peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung. Hal ini perlu
dilakukan sebagaimana dalam penelitian ini bahwa dibutuhkan dukungan
pemerintah terkait peningkatan daya saing pasar, tidak hanya pada aspek
manajemen pengelolaan pasar, inovasi pasar, serta revitalisasi pasar yang
berorientasi fisik bangunan, namun faktor perilaku pembeli dan pola pikir
pedagang, serta kebijakan terkait tumbuhnya pasar atau toko modern dan
lingkungan lain yang terkait.
Hal ini perlu di teliti berdasarkan aspek kebijakan – kebijakan yang terkait
dengan upaya peningkayan daya saing pasar tradisional khususnya di Kota
Bandung.
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Peningkatan Daya Saing Pasar
Tradisional di Kota Bandung, khususnya di Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis dan
pasar sarijadi, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :
1.

Kondisi eksisting pasar tradisioal di Kota Bandung khususnya Pasar Sarijadi,
Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar palasari menunjukkan adanya penururnan
jumlah pengunjung atau konsumen yang berbelanja di pasar tradisional di
Kota Bandung.

2.

Kondisi Pasar Sarijadi, telah dilakukan Revitalisasi pasar dan inovasi dalam
pengelolaan pasar, khususnya untuk lebih menarik minat pembeli ke pasar.
Hal ini dikembangkannya konsep sekolah pasar, promo-promo, cafe, wifi,
dan lain-lain. Namun dihadapkan pula pada jumlah pedagang yang hanya
bertahan 20 pedagang.

3.

Kondisi pasar Cihaurgeulis secara fisik sudah sangat menglhawatirkan,
seperti masalah TPS, pasar tumpah, Pedagang di Lantai 2 kosong, dan lainlain. Namun akan dilakukan revitalisasi pasar yang sudah memasuki tahap
sosialisasi ke pedangan dan lelang manajemen konstruksi, yang realisasinya
pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

4.

Kondisi Pasar Palasari menunjukkan paling dominan berkurangnya pembeli,
selain kondisi pasar yang sudah tua dan lahan parkir yang belum nyaman.
Namun upaya revitalisasi belum bisa dilakukan karena adanya rencana
pembangunan MRT dan Perumahan/Apartemen PNS yang berdampak pada
lokasi pasar, sehingga membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota.

5.

Upaya revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan khususnya di Pasar
Sarijadi, dan revitalisasi pasar akan akan dilakukan di pasar Palasari dan
Pasar Cihaurgeulis sangat disambut baik oleh masyarakat baik pedagang
maupun pembeli.
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6.

Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing
pasar tradisional, hasil penelitian menunjukkan kurang mampu meningkatkan
daya saing pasar tradisional, khususnya karena dampak tumbuhnya toko-toko
modern dan perubahan perilaku konsumen.

7.2. Saran
Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah diharapkan memperhatikan faktor- faktor lain yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, selain upaya
melalui Revitalisasi pasar tradisional.
2. Dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung,
khususnya pasar Sarijadi, pasar Cihaurgeulis, dan Pasar Palasari
diperlukan upaya yang sinergis dan terpadu antara pemerintah, Pelaku
Pasar,

serta

masyarakat

dalam

mengembangkan

konsep-konsep

peningkatan daya saing pasar sebagai salah satu ciri perekonomian rakyat
Indonesia yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945, dimana pasar
tradisisonal harus terus dipertahankan dan ditingkatkan/ diperkuat
eksistensi dan daya saingnya.
3. Revitalisasi pasar perlu dilakukan tidak hanya berorientasi pada fisik
bangunan saja, melainkan juga faktor perilaku atau persepsi konsumen,
pola pikir pedagang, dan dukungan kebijakan pemerintah yang terkait
seperti pembatasan jumlah toko modern dan jarak.
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Pasar Sarijadi
Wawancara dengan Pengelola Pasar Sarijadi

Wawancara dengan pedangan Pasar Sarijadi

Wawancara dengan Konsumen Pasar Sarijadi

Beberapa struktur bangunan pasar Sarijadi

Pasar Cihaurgeulis

Wawancara dengan Pengelola Pasar Cihaurgeulis

Wawancara dengan pedangan Pasar Cihaurgeulis

Wawancara dengan Konsumen Pasar Cihaurgeulis

Beberapa struktur bangunan pasar Cihaur Geulis

Pasar Palasari

Wawancara dengan Pengelola Pasar Palasari

Beberapa struktur bangunan pasar Palasari

The Revitalization of Traditional Market in the Border Area between Indonesia-Malaysia
By: Yanti Purwanti
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Abstract
The existence of traditional markets is increasingly pressured as a result of economic and technological growths,
socio-cultural changes, as well as the effects of the global environment. With regard to the theme of this study,
particularly in the border areas, traditional markets have an important role because it is one people's choice in
fulfilling the needs of everyday goods. Therefore, the revitalization of traditional markets in the border area is a
strategic effort in order to improve the professional existence and the competitiveness of traditional markets, so as to
improve the economy of communities in the border area.
Keywords: Revitalization, Traditional Market, Border Area
Introduction
Traditional Market is one of the sectors of economic development in Indonesia. The existence of traditional
markets is now required in order to maintain its existence. It is driven by economic and technological growths,
socio-cultural changes, as well as the effects of the global environment, besides the rise of modern markets or
modern stores such as mini markets, supermarkets, and others.
Traditional market is a market that has natural competitive advantages that are not directly owned by the
modern market. The strategic location, extensive sales area, a complete diversity of goods, lower prices, and the
bargaining system that shows the intimacy between sellers and buyers are the advantages possessed by the
traditional market. However, traditional markets also have drawbacks, such as dirty location of the market, as well
as the limited facilities and infrastructure in the market.
This condition is also reflected in the traditional market in the border area. The existence of traditional
markets in the border area has an important role in improving the local economy. One effort that needs to be done is
to revitalize the traditional market in the border area, including in facing the modern market that gives an adverse
impact on the existence of traditional markets.
Traditional markets in Indonesia-Malaysia border area still generally have several obstacles to face, such as
market management issues, market conditions that are still considered as dirty, as well as the limited infrastructure.
With the revitalization of the market, it is expected that it will improve the welfare of the people in the border area
through the development, structuring and management of the markets, which hereinafter will also be able to boost
exports. Traditional markets in the border are that are well-run, well-arranged, clean, and comfortable, are also
expected to attract other residents crossing to shop.
The government's effort in addressing the traditional market downturn is to revitalize traditional markets in
Indonesia, including in the border area of Indonesia-Malaysia through the Ministry of Cooperatives. One example is
the revitalization of traditional markets that will be held by Riau Province in 2017 in the border area. The border
areas are Indragiri Hilir and Meranti Islands District, bordering directly with Malaysia.
However, in revitalizing traditional markets in the border area, the government does not only pay attention
to market conditions, trading volume, the availability of land for market improvements, the design plan for market
improvement, but also to restrict the growth of the modern market.
Since the revitalization of traditional market that has been done by the government in fact does not give
significant changes, it turns out that the traditional market in the border area is still dirty and not well-maintained. In
connection to this, the revitalization of traditional market in the border area needs a serious attention, so as to
develop it into a profitable market for the people in the border area, not only as a source of revenue for the local
government.
Theoretical background
Traditional market
Market has close linkages with the local economy, relating to the consumption, production, and
distribution. The market has been known since ancient times as a meeting place for buyers and sellers to meet their
needs through the buying and selling transaction of mutual benefit.
Traditional Markets, (according to Presidential Decree No. 112 2007), is a market that is built and
maintained by the government, local government, state-owned enterprises and local-state-owned enterprises,
including the cooperation between private sectors with businesses such as shops, kiosks, stalls and tents that are
owned / managed by small and medium-sized traders, non-governmental or cooperative organization with a small
business, small capital and with the process of buying and selling through bargaining.

In this case parties involved are:
a. Suppliers
b. Owner
c. Consumer
d. Communities around the market and others
As for the market management parties include:
a. Related office (Department of Market, Regional Income Department, and Department of Industry and Commerce)
b. Local companies
c. Private enterprises
Management of Traditional Markets
There are four aspects of traditional market management, namely:
a. Organization and Human Resources
b. Production and Marketing Tool
c. Development and Maintenance
d. Finance
Traditional market management is developed so that it will become more professional (effective). Moreover, the
objectives of traditional market management are:
a. To create a clean, comfortable, and safe traditional market
b. To make traditional markets as the economic lifeblood of the region
c. To improve the welfare of traders
According to Mbersid (1995), positive characteristics existing in traditional markets are:
a. Markets provide services to all levels of community or group and become a meeting place between these groups.
b. Markets provide various types of services and levels of facility so that they become a place to shop and trade of
various segments of society.
c. Markets accommodate small traders from economically weak groups.
d. Markets give a variety of side-job opportunities and supporting services.
e. Market with a continuation of the 'traditional' raises a 'bazaar' atmosphere, the tradition of bargaining and direct
relationship between human to another human.
Markets require a strategic land location, as one of the important components that support the economy of a city, a
county, and a region. According to Mike E Miles (1999:225), factors that influence the choice of location are:
a. Zoning (land use)
b. Physical features
c. Utilities
d. transportation
e. Parking
f. Environmental impact (social and natural)
g. Public service
h. Acceptance / Response from society (including behavior changes)
i. Demand and supply (population growth, employment, income distribution)
Market users can be divided into two, namely the buyer and the seller. According to Drs. Damsar MA (1997),
buyers are divided into three groups, i.e.:
a. Visitors, those who come to the market without having the goal to make purchases of goods or services, they are
the people who spend their leisure time in the market.
b. Buyers, those who come to the market with the intention to buy something, goods or services, but do not have a
purpose to which place they will buy.
c. Customers, those who come to the market with the intention to buy something, goods or services, and has a
definite purpose to which place they will buy. A person becomes a permanent buyer from a seller does not happen
by chance, but through a social interaction.
Meanwhile, the spatial market, concerning the arrangement of commodity and merchandise, according to D. Dewar
and Vanessa W (1990) is:
a. The consumer / buyer can easily select and compare prices,
b. The behavior of the buyer has many possibilities, the concentration of most goods and services provide an image
effect to the costumer,
c. Each item has a character treatment, such as where the unloading place, drainage, the washing system, etc.
d. Each item has side effects such as the smell and outlook,

e. Each item requires a specific environment to optimize its sales as it takes lighting and a special arrangement such
as clothing, shoes, etc.
The Revitalization of Traditional Markets
Revitalization is an attempt to revitalize back an area or a part of town that was once vital / alive, but then
undergo a decline / degradation. The scales of revitalization consist of macro and micro levels. The process of
revitalization of an area consists of repairing the physical aspects, economic aspects, and social aspects.
Revitalization approach should be able to recognize and exploit the potential of the environment (the history, the
meaning, the unique location and the image of the place) (Danisworo, 2002).
The traditional market is identical with tarnishes, smelly, dirty and crowded aisles, cramped parking lot,
sometimes more expensive price, bargaining, pickpocket risks, and the risk reduction of weight. Although, the
condition is so undeniable that the traditional market economy illustrates the pulse of the common people.
Approximately, 25% of the people depend on traditional markets, from small traders, porters, hawkers, to pedicap
drivers. As a selling point, the traditional market plays an important role in moving the economy of the community,
especially the middle and lower segments. Since the early on the day, they have to be prepared to seek fortune from
the goods / services sold. There are 13,450 traditional markets in the world with 12.6 million merchants. (According
to Ina Primiana, 1009: 70).
According to the data from the Indonesian Market Traders Association, the growth of traditional market
falls to 8.1% and the growth of modern market increases by 31.4%. Obviously, we hope traditional markets will not
be disappeared in the life of Indonesian society, as what happened in Bangkok city, Thailand which initially had
dozens of traditional markets, but now there are only two markets which are choked by the presence of dozens of
modern markets. Therefore, the key is on the government to make a provision to revitalize the traditional market.
The traditional market is an important part for the development of small and medium-sized enterprises.
Therefore, it is necessary to have a proper facilitation provided by the government. The traditional market is a
symbol of economic independence of the people because small and medium-sized enterprises have many roles in it.
Modern markets in the middle of the existing traditional markets are expanding and shifting the role. With regard to
this, it is necessary to have a fair provision. Traditional markets should not be kept away from the crowd (Rio F
Wilantara, 2016: 184).
Discussion
The condition of traditional markets in Indonesia, including in the border area generally faces classic
problems. The infrastructure problem that becomes a serious one in the traditional market is a two-storey building
which is less popular among buyers, sanitation and garbage dumps which are poorly maintained, the lack of parking
spaces, and the poor air circulation, not to mention the proliferation of street vendors who necessarily harm traders
who sell their goods / services within the market and should pay a full rent and retribution. Street vendors usually
sell products which are nearly equal to all the products sold in the market, only fresh meat that is not sold by the
street vendors. Thus, most buyers do not need to get into the market to shop because the product they want can be
bought from the street vendors outside the market.
(The results Smeru, 2007).
As noted in the regulation by the Minister of Cooperation and Small and Medium-sized Enterprises No. 16
/ PER / M.KUKM / XII / 2016 on guidelines for the Implementation of The Traditional Market Revitalization
through the Assistance Fund for Fiscal Year 2017, it mentions that the border area is part of the country which is
located on the inner side along the boundary of Indonesia and other countries. In terms of land boundaries, the
border area is located in the district, while the revitalization activities in the border area aims at: a. meeting the
availability of viable marketing tool; b. improving market access and strengthening product marketing network of
cooperatives and small micro enterprises; and c. promoting the growth of cooperative efforts in order to enhance the
contribution of cooperatives for the regional economy.
Based on empirical facts, traditional market revitalization activities in several districts / cities in Indonesia
are contextual as described in the following table:
Table. The Revitalization of Traditional Market Model with Cooperation Pattern between Government and the
Development Party
No
1

Revitalization
Patterns
Government and
Local Government

Advantages


To emphasize on the repair 
(renovation) of physical traditional
market building.

Disadvantages
After the renovation or rebuilding of the
traditional market 3-5 years later, the market
buildings that have been renovated or rebuilt



The private party act as the developer 
which has the right to sell the stalls at
a specific location, the Local
Government acts as the manager of
the relevant market when it has been
completely renovated


in some areas, the private party acting
as the developer is also entrusted to
manage the market after a complete 
renovation by conducting private
management which is usually more
professional than the management
conducted by the local government,
so the market looks more neat, clean
and comfortable.

generating
greater
multi-storey
market
building
that
looks
magnificent

Developers consider that if a bigger,
better and more grandiose market is
built, then the market will be more
crowded because there will be more
visitors or buyers.

The developer and manager of the
market should make the new
traditional markets more attractive to
visit than other markets including
modern market that had already been
there.
Source: THE EVALUATION OF MARKET MANAGEMENT POLICY IN BANDUNG, Caroline Paskarina, et al, 2007. (Data
reprocessed)
2

The development 
undertaken by the
Local Government
in cooperation with
the private party

along with the management of the market look
chaotic. The market condition becomes dirty,
just like the old situation before the renovation
or rebuilding of the market.
The maintenance and treatment activity is very
minimal because of the local budget
constraints. This happens because the
revitalization of traditional markets is still
limited to merely the physical building and is
not followed by the maintenance and treatment
activities of the physical market construction.
The planning process of the new market
building is not too detailed in considering the
number of merchants who will sell their
products and the number of buyers that will be
served in the new market later.
The developers do not consider that there are
other shopping places that are already in
operation attracting many visitors.
Oftentimes, these efforts fails, thus the new
traditional market seems empty with less
visitors and some of the traders close their
business activities.

The revitalization itself is not only something that is oriented towards the completion of physical beauty,
but it also must be equipped with the economic improvement of society and cultural recognition. To carry out the
revitalization process, community involvement is also needed. The involvement is not just to support aspects of the
formalities that require the participation of the public. The people involved are not only the people in the
neighborhood, but also the public in the broad sense.
The strategic role of traditional market is needed in the efforts to improve the competitiveness of traditional
markets. The poor image of traditional market as seedy, chaotic, dirty and a source of traffic jams, should receive
great attention because it relates to the livelihood of many people. Traditional market revitalization to be a good
shopping place with a positive image is a tough challenge and should be pursued as a sense of responsibility for the
public.
The revamping the traditional market is not the only task of the government but also the public, market
managers and traditional traders to synergize and erase the negative impression, so that the traditional market can
continue to exist in the midst of increasingly fierce competition.
In relation to this matter, the revitalization of the market needs to be supported by the market management
which is professional and competitive, among others:
a. Market managers must have a clear vision and mission regarding the direction and shape of the traditional market
developed in the future.

b. The key task of market management is to provide guidance to merchants, create conducive and proper market
condition and try to seek a smooth distribution of goods so as to create the item price stability.
c. Market managers should understand their duties and functions as the manager. The orientation of local
government is more inclined to the increase in revenue rather than the increase of service to the community. In this
case, it is supported by management’s SOP (Standard Operating Procedure) of traditional markets.
d. Financial management which is accountable and transparent
e. Physical facilities maintenance
f. Market managers also conduct the supervision of products and the standardization of sizes and scales, in
cooperation with the relevant parties.
g. Public facilities, parking, clean restrooms, and regular garbage and waste disposal
h. The ability and assertiveness of market management in managing stalls and shanties properly and neatly.
i. The existence of the Association of Traditional Market Management is expected to provide a solution and
togetherness in determining the attitude and direction so that the traditional market still exists and develops into a
solid modern and competitive traditional market.
j. The mental attitude of entrepreneurship for market managers and management.
k. The safety factor, and others.
Regarding the revitalization of traditional market in the border area, it is important to pay attention to the impact of
modern market in the border area. In relation to this matter, based on the result of a research conducted by Noor
Kholis, et al (2010) regarding The Development of Consumer Behavior-based Traditional Market Management, it
can be applied to The Traditional Market Management Model in the border area, as shown in the following figure:
THE MARKETS IN THE BORDER AREA

MODERN MARKET

TRADITIONAL MARKET

COSTUMER’S TENDENCY TO BUY IN TRADITIONAL MARKET
BUYER’S TENDENCY IN MODERN MARKET
TRADER’S UNDERSTANDING ON CUSTOMER

MARKET MANAGEMENT

GOVERNMENT ROLE:

TRADITIONAL MARKET MODERNIZATION

THE REGULATION ON MODERN MARKET ARRANGEMENT

MARKET MANAGEMENT PROFESIONALISM

A GUIDANCE FOR THE TRADERS

COOPERATION WITH UNIVERSITIES, BANKS, PRIVATE PARTIES, SUPPLIERS, ETC.
TRADERS ROLE : A COMMITMENT TO DEVELOP
COSTUMER ROLE : LOYALTY TOWARDS TRADITIONAL MARKETS
UNIVERSITY ROLE :

PROVIDING INPUT FOR THE GOVERNMENT

MANAGERIAL TRAINING FOR THE MANAGEMENT PARTY

MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING FOR TRADERS

THE REALIZATION OF THE TRADITIONAL MARKET
THAT THE COSTUMERS WANT AND IS ABLE TO
COMPETE WITH MODERN MARKET
Regarding the market management, Luther M. Gulick in pasolong (2011: 85) states that the management functions
are planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. As of the eight of the existing

management function, it refers to the result of the research. There are two indicators of the problem, namely
planning and budgeting. It can be explained that planning an initial plan drawn up by the parties in implementing the
goals of the plan. The early planning of the formation of the traditional market is hampered due to plans made
cannot be realized. One obstacle is used in rebuilding the market. Without a budget, then the structuring of market
cannot be run in accordance with the existing plan.
It can be seen that sometimes the budget from the local governments is constrained by the central
government policies, such as the condition shown from the result of the research in Badung Market which has to
wait the central government decision. Whereas, if we retrospect, the Badung Market revenue in 2011 exceeded the
planned target which was Rp. 15,135,334,486, the excess was estimated at Rp. 800 million. From the result of field
data it is possible that Badung Market is able to organize itself to fit the established plan. However, in reality, these
surplus funds are brought to the central government to be managed and reorganized. Thus, it can concluded that the
obstacle of management policies and structuring of Badung market lays on the budget in implementing the policies
as well as the field cooperation or coordination.
The policies regarding the arrangement of the traditional market have several constraints in the
implementation from both the market supervisor and the traditional market traders. The obstacles encountered in
implementing Denpasar Mayor’s regulation No. 9 2009 lay on the delay of the implementation of the policy and the
coordination which is run less effectively due to the decentralized institutional system in which the market is
managed by the local government and the arrangement should wait for the coordination from the central
government. However, from PD market, they have a solution in the structuring of Badung market by making selffunding arrangements, including cooperation conducted by the PD market with Badung market traders. It can be
explained that (1) Badung market traders will be subject to expensive funding if the construction of the kiosk is done
by PD Market and (2) Badung Market traders will pay cheaper if the construction of stalls and kiosks is done by the
Badung Market traders in accordance with the regulation set by PD (Denpasar Market). With these solutions, the
obstacles encountered can be solved if self-funding can be run in accordance with the plan set by Denpasar Market.
To execute the plan, there must be field coordination between PD and Badung Mrket traders. Self-funding planning
is done transparently to prevent things which are not desirable.
Conclusion
1. Government Policy and Local Government in revitalizing the traditional market is focused on the repairs
(renovation) of physical building of the market, yet it has not realized the long-term oriented professional and
competitive market management.
2. Traditional market revitalization model should not only focus on increasing the revenue, but also side with the
interests of the wider community. Therefore, in initiating the model, market management should involve various
stakeholders, including the Department of Market Management, the Department of Buildings, Department of City
Planning, Department of Transportation, Koppas, the association of traditional traders, developers, and so on so that
the interests of each party can be accommodated fairly.
Suggestion
1. The traditional market revitalization must consider factors other than the physical building, namely the
development of institutions (institutional building) as market management which includes the Organization and
Human Resources, Production and Marketing Tool, Development and Maintenance of the market in a long term.
2. The need to change the paradigm of market management, the revitalization of traditional market as a long-term
investment to create benefits for society.
3. To improve the distribution channels of commodities that are traded in traditional markets, ranging from sorting
the commodity; transportation; unloading and loading; packaging; to the sale of commodities on the market.
4. Enforcing the regulation related to the management of the market consistently, for example, regarding the zoning,
land use, licensing for the modern market, minimum distance limit of modern market and traditional markets,
limiting the construction of modern market in the people’s settlements, setting the loading and unloading goods,
giving a guarantee on quality control of the commodities, etc.
5. Developing cross-stakeholder partnership models to empower traders in traditional markets as well as strengthen
the bargaining position in traditional market in competition with the modern market.
6. Developing the creativity in the management of traditional market, such as by establishing thematic markets for
the development of modern markets, for example, the specialty markets selling textiles, electronics, building
materials, etc. Through this model, it is expected that the modern market does not monopolize all commodities that
cause traditional market competitiveness to get weakened.
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ABSTRAT
Keberadaan pasar tradisional di Kota Bandung, perlu dipertahankan eksistensinya.
Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi, pertumbuhan ekonomi, teknologi, perubahan
sosial dan budaya masyarakat, serta pertumbuhan pasar modern atau toko modern seperti mini
market, supermarket, dan lain-lain..
Tujuan penelitian ini adalah : Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional di
Kota Bandung, Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di kota
Bandung, dan menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota
Bandung. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi eksplorasi (exploratory research)
dan studi deskriptif (descriftive research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus
Group Discussion (FGD), dan penyebaran angket.
Peningkatan Daya saing pasar tradisional di Kota Bandung diperlukan suatu model
yang memberikan langkah-langkah yang strategis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan
persepsi masyarakat, organisasi, sumber daya manusia, produk, aspek pasar, kebijakan
pemerintah, dan aspek persaingan. Disamping itu peningkatan daya saing pasar tradisional
memerlukan manajemen pengelolaan pasar yang profesional, melalui inovasi pasar, sehingga
perkembangan pasar tradisional mampu memiliki daya saing yang kompetitif.
Kata Kunci : Daya Saing, Pasar Tradisional.
PENGANTAR
Pasar Tradisional merupakan salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat dalam
melakukan aktivitas pembelian kebutuhan hidup sehari-sehari, di samping salah satu sektor
pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional saat ini tidak
bisa dipungkiri dituntut untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Hal ini di dorong oleh
adanya pertumbuhan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya masyarakat, serta pengaruh
lingkungan global. Di samping pertumbuhan pasar modern atau toko modern seperti mini
market, supermarket, dan lain-lain.
Pasar tradisional merupakan ruang publik yang menjadi identitas kota Bandung. Pasar
tradisional yang dianggap berhasil adalah pasar yang ramai oleh aktivitas ekonomi dan sosial,
yang ditandai dengan tersedianya ruang-ruang yang nyaman, aksesibel, dan menjadi wadah
aktivitas sosio-kultural.
Keberadaan pasar tradisional di kota Bandung sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk
mempertahankan eksistensinya sehingga mampu sejajar dengan toko modern dan tetap
menjadi pilihan masyarakat kota Bandung. Pertumbuhan pasar modern lambat laun
menjadikan beberapa pasar tradisional terancam gulung tikar. Perubahan nilai serta
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pandangan masyarakat akan pasar tradisional juga menjadi hambatan akan keberadaan pasar
tradisional.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi keterpurukan pasar tradisional telah dilakukan
seperti adanya regulasi pembatasan jumlah pendirian pasar modern, regulasi tentang perijinan
pasar modern, dan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia, begitu pun di kota Bandung.
Dalam revitalisasi pasar tradisional
di kota Bandung,
pemerintah tidak hanya
memperhatikan kondisi pasar, volume perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan
pasar, desain rencana perbaikan pasar, melainkan juga membatasi tumbuhnya pasar modern.
Dalam hal ini pemerintah juga harus berani menata keberadaan pasar modern. Pendirian pasar
modern harus jauh dari keberadaan pasar tradisional, serta bagaimana pemerintah melalui
badan terkait juga memperhatikan persaingan harga. Persaingan harga perlu dikelola dengan
baik agar tidak merugikan pihak lain. Pedagang kecil yang menggunakan pasar tradisional
tentunya akan kehilangan pelanggannya, karena mereka memilih berbelanja ke pasar modern
dengan harga lebih murah.
Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung di rasa
masih kurang. Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena
semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket,
supermarket dan toserba pada skala retail menurunkan daya saing pasar tradisional. (Daniel
Suryadarma, 2007).
Penelitian Lembaga Penelitian SMERU terhadap pasar-pasar tradisional di kawasan
Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Bandung memperoleh informasi bahwa pesaing
terberat dari para pedagang pasar tradisional adalah sesama pedagang di dalam pasar,
kemudian diikuti dengan berturut-turut supermarket dan para Pedagang Kaki Lima (PKL)
((Daniel Suryadarma, 2007).
Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar modern merupakan
penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. Hampir seluruh pasar
tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya
manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai
sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang
mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi
pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern. (Adri
Poesoro, 2007).
Sektor perdagangan Kota Bandung yang di topang oleh keberadaan pasar-pasar tradisional,
terdapat masalah sehubungan daya saing pasar tradisional di kota Bandung tersebut, yaitu :
a. pasar tradisional terdesak oleh semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta
untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Jumlah
retail/ toko swalayan yang semakin banyak menggeser keberadaan pasar tradisional
dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern
tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang
terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar.
b. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang ada justru
berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya sebagian pedagang
terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL.
c. Revitalisasi pasar tradisonal sebagai upaya agar pasar menjadi sarana ekonomi warga
yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas dan Penataan berbagai jenis
usaha ritel kecil–menengah-besar yang dilakukan pemerintah belum mampu menjadi
sumber ekonomi masyarakat, sehingga terjadi kontraproduktif dengan kehidupan dan
kenyamanan warga masyarakat.
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Permasalahan daya saing pasar tradisional di kota Bandung antara lain :
1. Belum profesionalnya pengelolaan pasar tradisional, meskipun pemerintah telah
melakukan revitalisasi pasar tradisional.
2. Pengunjung pasar tradisional semakin menurun karena daya saing pasar modern jauh
lebih nyaman dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk tempat berbelanja.
3. Daya saing harga di pasar tradisional cukup rendah, lokasi, serta kenyamanan yang
dirasakan memiliki ketimpangan yang tinggi di bandingkan kondisi di pasar modern.
Sehubungan hal tersebut diperlukan peningkatan daya saing pasar tradisional sehingga
diharapkan eksistensi pasar tradisional dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko
penjualan modern atau pasar modern.
TUJUAN
1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di Kota Bandung.
3. Menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
5. Menghasilkan rekomendasi terkait Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung.
METODOLOGI
Metode yang digunakan
Studi ini menggunakan pendekatan studi ekplorasi (exploratory research) dan studi deskriptif
(descriftive research). Studi eksplorasi digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan,
alternatif keputusan atas suatu masalah dan variabel-variabel yang paling relevan yang perlu
diperhatikan sebagai suatu solusi permasalahan (Aaker dkk, 1995:73).. Studi deskriptif, yaitu
cara pengumpulan data untuk menemukan suatu gambaran akan suatu objek penelitian (Aaker
dkk, 1995:73).
Populasi dan sampel
Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Selanjutnya, sampel penelitian untuk pasar
tradisional dilakukan disesuaikan dengan pasar tradisional yang telah dan akan direvitalisasi.
Dengan pertimbangan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung adalah dengan dilakukan revitalisasi. Adapun pasar yang telah direvitalisasi pada
Tahun 2017 di Kota Bandung adalah Pasar Sarijadi. Sedangkan pasar yang dalam waktu dekat
yaitu tahun 2018 yag akan direvitalisasi adalah pasat Cihaurgeulis dan Pasar Palasari Kota
Bandung. . (Hasil wawancara dan Observasi, 2017). Selanjutnya jumlah Sampel ditetapkan
berdasarkan Teknik aksidental, yaitu data kuesioner dikumpulkan dari pedagang di pasar
tradisional dan konsumen yang berhasil ditemui dan bersedia mengisi pada saat penyebaran
angket dilakukan.
Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :
1. Observasi atau pengamatan terhadap obyek pasar tradisional di Kota Bandung,
khususnya Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar Sarijadi.
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2. Wawancara, dilakukan dengan Pengelola pasar tradisional, yaitu Kepala Pasar
Palasari, Pasar Cihaurgeulis, serta Pasar Palasari Kota Bandung berdasarkan pedoman
wawancara.
3. Kuesioner, yaitu disebarkan kepada pedagang dan konsumen yang berhasil ditemui
selama penelitian berlangsung di Pasar Palasari, Cihaurgeulis, dan Pasar Sarijadi Kota
Bandung, sesuai instrumen yang telah disiapkan.
4. Focus Group Discussion (FGD), yang dihadiri PD Pasar Bermartabat (Pimpinan
Humas dan Staf Pemasaran), Pengelola Pasar Sarijadi, Pasar Palasari, Pasar
Cihaurgeulis, dan Para akademisi.
5. Studi Litaratur, yaitu mengkaji berdasarkan sumber-sumber yang relevan dengan
penelitian, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber laninya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar Sarijadi
Pasar Tradisional di Kota Bandung secara eksistensi khususnya pasar Sarijadi
dibilang unik, dulu pedagangnya banyak. Namun setelah dibangun pedagang banyak yang
pindah berdagang di Pasar Cibogo. Pasar Cibogo ini merupakan pasar tumpah yang
terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat, yang sebetulnya bukan peruntukan untuk
pasar, namun RTH. Setelah sarijadi dibangun dan telah diresikan oleh Walikota Bandung,
saat ini bertahan hanya 20 pedagang. Pasar ini emiliki bangunan berlantai 4 dengan konsep
tematik, yaitu basahan, sayuran, buah-buahan, olahan, serta ruang dagang yang berbeda.
Bahkan menurut Walikota Bandung, Pasar Sarijadi ini merupakan pasar yang keren,
bersih, bangunannya memiliki sirkulasi yang baik, serta merupakan alternatif pasar
modern dan tradisional.
Tradisional, karena tetap memuliki cara tawar-menawar, tidak menggunakan lift
dan tetap ramah khususnya untk kaum difabel, lansia, anak-anak, sebagai salah satu yang
akan menjadi daya tarik semua kalangan. Di samping itu dilengkapi Kafe, Wifi, berada di
lingkungan masyarakat menengah ke atas, memiliki potensi pengunjung 20.000
mahasiswa.
Secara khusus pasar Sarijadi memiliki Strategi untuk meningkatkan Daya Tarik
konsumen, melalui kegiatan :
 Promo-promo/Voucher belanja, Undian
 Senam jantung sehat
 Check kesehatan gratis,
 BPJS, Samsat, AHASS cek gratis
Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pasar
tradisional/pasar sarijadi adalah milik masyarakat. Pasar Sarijadi pun berkembang menjadi
pasar Destinasi wisata, yaitu menerima kinjungan-kunjungan dari sekolah seperti TK, SD
(Sekolah Pasar).
Manajemen Pengelolaan pasar Sarijadi sendiri telah memperhatikan faktor
kebersihan, keamanan, Sarana dan prasarana seperti Parkir, Toilet, dan akan dilengkapi
CCTV, serta Woro-woro. dengan konsep modern.
Upaya lain yang dilakukan untuk menarik pedagang dengan melakukan koordinasi
dan
musyawarah dengan Paguyuban pedagang cibogo, karena tidak memiliki
kewenangan lain/lebih. Bagi pedagang Cibogo yang akan berpindah ke pasar Sarijadi
dengan ketentuan DP 1 Juta Rupiah , dimana pedagang di pasar cibogo saat ini berjumlah
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280 pedagang. Bahkan ke pedagang saat ini belum dikenakan biaya/ belum menarik biaya
apa pun. Pasar Sarijadi membutuhkan pengelolaan khusus, dengan dukungan SDM yang
memadai , karena saat ini masih terbatas dan akses transportasi khusnya angkutan umum
belum ada atau tidah melintasi daerah pasar. Selanjutnya pasar Sarijadi ini diharapkan
menjadi pasar dengan konsep one stop shopping yang buka selama 24 jam.
Pasar Cihaurgeulis
Pasar Cihaurgeulis termasuk pasar tradsional yang akan segera di bangun, atau di
rehab, yang realisasi tahun 2017 ini telah memasuki tahap pelelangan manajemen
konstruksi. Fasilitas di pasar Cihaurgeulis sudah sangat mengkhawatirkan , seperti tentang
pengelolaan TPS, pasar di lt 2 sudah ditinggalkan pedagang dan kosong. Pembangunan
akan dilakukan di Tahun 2018, dengan nama yang akan berubah menjadi “Pasar Geulis”.
Pembangunan pasar direncanakan yang ramah dengan pengunjung khususnya kaum
difabel , memperhatikan tata cahaya, dan peraturan atau persyaratan lain untuk pasar akan
dipenuhi atau diperhatikan. Sosialisasi kepada 300 pedagang sudah dilakukan dan sangat
disambut baik oleh pedagang.
Berkaitan dengan daya saing pasar di Cihaurgeulis, nampak bersaing diantara
pedagang yang ada di pasar, terutama di lokasi yang kurang strategis atau di lantai 2, yang
akhirnya berpindah ke luar pasar menjadi pasar tumbah dan PKL. Persaingan lainnya yang
berpengaruh adalah karena dampak dari toko modern yang tumbuh dan dengan jarak yang
berdekatan dengan pasar tradisional, khususnya untuk momoditas keringan. Keinginan
untuk meningkatkan daya saing pasar melalui peran pemerintah dalam mengupayakan
supplier ke pasar tradisional dengan harga yang bersaing atau murah. Revitalisasi pasar
diharapkan tidak hanya berorientasi pada bangunan fisik saja, juga menyangkit perilaku
konsumen, pola pikir pedagang dan manajemen, serta masyarakat secara umum.
Pasar Palasari
Secara fisik pasar tradisional di kota Bandung, memiliki tantangan ke depan yang
terus harus dibenahi dan diselesaikan oleh PD. Pasar Bermartabat. Pasar palasari
merupakan pasar yang berada di tengah kota, yang menjual berbagai jenis komoditas
seperti basahan, keringan, buku, dan bunga. Harga yang berlaku di pasar Palasari termasuk
kategori mahal dibandingkan pasar tradisional lain, karena posisi yang di tengah kota dan
memilki segmen menengak ke atas. Upaya pembangunan atau revitalisasi pasar Sarijadi
mengalami penundaan, karena pertimbangan akan dibangunnya Transportasi MRT, yang
salah satu jalurnya melintasi pasar Palasari, dan rencana pembangunan Apartemen/Rusun
bagi PNS, sehingga menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pihak Pemerintah Kota
Bandung.
Namun saat ini lahan parkir mulai di tata apalagi memiliki areal luas yang bisa
menamping parkir motor dan mobil.
Berdasarkan uraian di atas secara umum upaya peningkatan daya saing pasar
tradisional di Kota Bandung, khususnya Pasar Sarijadi, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar
Palasari memerlukan pengangan yang berbeda-beda, karena memiliki karakteristik dan
kondsi pasar yang berbeda. Hal ini dipengaruhi pula oleh lingkungan sekitar yang berbeda,
termasuk karakteristik pedagang dan pembelinya.
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Faktor-Faktor Penentu daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung
Dalam penelitian ini diperoleh deskripsi persepsi konsumen dan pedagang tentang daya
saing pasar tradisional sebagai berikut :
Persepsi Konsumen
Uraian
Persepsi Konsumen
Karakteristik Konsumen yang membeli di Umumnya adalh wanita dengan Usia di atas
pasar tradisional
40 tahun, kecuali pasar Palasari khususnya
pembeli buku adalah kalangan pelajar dan
mahasiswa
Jarak tempat tinggal ke pasar
Umumnya dekat dengan lokasi pasar yaitu
0-1 Km, kecuali pasar palasari 5 Km, karena
berada di pusat kota.
Kuantitas kunjungan berbelanja di pasar Kunjungan tidak bersifat rutin/tiap hari,
tradisional
tetapi kadang-kadang.
Alasan berbelanja di pasar tradisional
Dekat, Murah, dan lengkap
Harapan tentang pasar radisional
Bersih, Nyama, sarana prasarana yang
lengkap dan memadai
Harapan tentang pemerintah terhadap pasar Penataan lingkungan, dan Transportasi ke
tradisional
pasar.
Persepsi Pedagang
Uraian
Pasar tradisional potensial untuk tempat
usaha
Berdagang di pasar tradisional mudah dan
menguntungkan
Masalah
persaingan
usaha
menjadi
hambatan berdagang di pasar tradisional

Pasar tradisional cukup strategis untuk
tempat berdagang

Pasar tradisional nyaman dan mampu
bersaing dengan pasar lainnya.
Pasar
tradisional
memerlukan
perbaikan/pembangunan pasar
Pesaing utama pasar tradisional adalah
toko/pasar modern
Adanya perbedaan penetapan harga grosir
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Persepsi Pedagang
Pasar tradisional sangat potensial sebagai
tempat berdagang/usaha
Berdagang di pasar menguntungkan,
meskipun
jumal
pengunjung
telah
berkurang
Terutama persaingan harga, sehingga
terpaksa menjual dengan harga lebih murah,
karena khawatir tidak ada yang membeli
bila harga mahal
Umumnya pasar cukup strategis, namun
pasar sarijadi tidak dilintasi akses angkutan
umum. Strategis, karena pedagang boleh
memilih tempat sesuai selera dan feeling, di
mana lokasi yang paling tepat
untuk
berjualan
pasar tradisional merupakan tempat
berdagang yang nyaman dan mampu
bersaing dengan pasar lainnya
Pasar
sudah
terlalu
tua
dan
mengkhawatirkan, kumuh, becek, bau
sehingga perlu segera di bangun.
Pedagang pasar tradisional menyatakan
bahwa pesaing utama adalah toko atau pasar
modern.
Sulit menerapkan konsep demand dan

dan eceran di pasar tradisional

supply karena kita tidak bisa mengetahui
besarnya stok di pasaran dan permintaan
sesungguhnya
Terjamin keamanan dan kebersihannya,
dibandingkan di supermarket yang hanya
bagus kemasannya saja.
Mengharapkan
profesionalisme
dan
komitmen pengelola pasar
Ketersediaannya cukup memadai namun
perlu didukung disiplin pedagang dan pihak
lain di pasar

Kualitas produk yang dijual di pasar
tradisional terjamin keamanan dan
kesehatannya
Sarana dan prasarana pasar tradisional
lengkap
Pengelolaan sampah di pasar tradisional
memadai

Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan temuan
penelitian, adapun Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung,
yang diharapkan mampu mewujudkan terciptanya pasar tradisional yang memiliki
keunggulan bersaing baik dalam skala nasional maupun global, dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung memiliki peran penting,
dimana eksistensi pasar tradisional penting untuk terus dipertahankan sebagai salah satu
ciri khas ekonomi rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
2. Dalam upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung, yang
berada di bawah pengelolaan PD Pasar Bermartabat, telah memiliki visi, misi, tujuan
dan komitmen yang jelas untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung, khususnya pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan pasar Sarijadi yang menjadi
objek dalam penelitian ini, disamping untuk meningkatkan PAD Kota Bandung.
3. Dalam implementasinya, peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung
tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi
dalam peningkatan daya saing pasar tersebut, seperti persepsi konsumen, pedagang,
manajemen pengelolaan pasar, serta lingkungan lain yang mempengaruhi. Namun hal ini
pun dipengaruhi oleh masing-masing karakteristik pasar rsdisional yang berbeda-beda.
4. Berdasarkan persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya, frekuensi
pembelian di pasar tradisional adalah terbatas dan pola pembeliannya yang tidak tentu.
Hal ini dipengaruhi oleh adanya alternatif berbelanja yang semakin banyak selain pasar
tradisional, yaitu toko-toko modern.
5. Berdasarkan pandangan Pedagang, mereka relatif masih bisa bertahan dengan
kondisi penjualan yang menurun, dengan pertimbangan tidak ada sumber pendapatan lain
selain berdagang di pasar tradisional. Mereka berpendapat penurunan diakibatkan karena
bermunculannya toko-toko modern yang terus menerus hingga saat ini.
6. Manajemen Pengelolaan pasar telah dipuyakan melalui revitalisasi pasar dan
pembangunan pasar, seperti kenyaman bagi pengunjung, inovasi pasar, kebersihan,
keamanan, dan sarana prasarana lainnya. Namun perlu diperhatikan kendala adanya pasar
tumpah, PKL, perilaku pedagang, serta persepsi konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan
bahwa revitalisasi pasar tidak cukup melalui revitalisasi bangunan saja, tetapi penting
diperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap daya saing pasar seperti yang
diuraikan sebelumnya, termasuk dampak dari tumbuhnya toko-toko modern.
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7. Aspek akademis dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran melalui
penelitian pasar tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna
meningkatkan daya saing pasar tradisional, khususnya di Kota Bandung. Di samping itu
menjalin hubungan antara peran akademik, pemerintah dan pelaku usaha guna
meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan bisnis guna memperoleh nilai
tambaht serta inovasi dalam peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung.
8. Model Peningkatan Daya saing Pasar Tradisional di Kota Bandung, dapat
digambarkan sebagai berikut :

PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH

PELAKU USAHA

PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG

Manajeme Pengelolaan
pasar tradisional

REVITALISASI
PASAR
TRADISIONAL

Daya Saing pasar
Tradisional
- Perpers RI No.112 Th.2007 tentang
Penataan dan
Pembinaan
Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern
- Permendag
RI
No.53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan,dan
Toko Modern
- PP KBB N0. 21 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan
pasar,
Retribusi
pelayanan pasar dan retribusi Pasar
Grosirdan/atau pertokoan

INOVASI

ADAPTIF/
DINAMIS

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di
Kota Bandung, khususnya di Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis dan pasar sarijadi, maka dapat
diuraikan kesimpulan sebagai berikut :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kondisi eksisting pasar tradisioal di Kota Bandung khususnya Pasar Sarijadi, Pasar
Cihaurgeulis, dan Pasar palasari menunjukkan adanya penururnan jumlah pengunjung
atau konsumen yang berbelanja di pasar tradisional di Kota Bandung.
Kondisi Pasar Sarijadi, telah dilakukan Revitalisasi pasar dan inovasi dalam pengelolaan
pasar, khususnya untuk lebih menarik minat pembeli ke pasar. Hal ini dikembangkannya
konsep sekolah pasar, promo-promo, cafe, wifi, dan lain-lain. Namun dihadapkan pula
pada jumlah pedagang yang hanya bertahan 20 pedagang.
Kondisi pasar Cihaurgeulis secara fisik sudah sangat menglhawatirkan, seperti masalah
TPS, pasar tumpah, Pedagang di Lantai 2 kosong, dan lain-lain. Namun akan dilakukan
revitalisasi pasar yang sudah memasuki tahap sosialisasi ke pedangan dan lelang
manajemen konstruksi, yang realisasinya pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun
2018.
Kondisi Pasar Palasari menunjukkan paling dominan berkurangnya pembeli, selain
kondisi pasar yang sudah tua dan lahan parkir yang belum nyaman. Namun upaya
revitalisasi belum bisa dilakukan karena adanya rencana pembangunan MRT dan
Perumahan/Apartemen PNS yang berdampak pada lokasi pasar, sehingga membutuhkan
koordinasi dengan Pemerintah Kota.
Upaya revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan khususnya di Pasar Sarijadi, dan
revitalisasi pasar akan akan dilakukan di pasar Palasari dan Pasar Cihaurgeulis sangat
disambut baik oleh masyarakat baik pedagang maupun pembeli.
Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pasar
tradisional, hasil penelitian menunjukkan kurang mampu meningkatkan daya saing pasar
tradisional, khususnya karena dampak tumbuhnya toko-toko modern dan perubahan
perilaku konsumen.
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ABSTRAT
Keberadaan pasar tradisional di Kota Bandung, perlu dipertahankan eksistensinya.
Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi, pertumbuhan ekonomi, teknologi, perubahan
sosial dan budaya masyarakat, serta pertumbuhan pasar modern atau toko modern seperti mini
market, supermarket, dan lain-lain..
Tujuan penelitian ini adalah : Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional di
Kota Bandung, Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di kota
Bandung, dan menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota
Bandung. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi eksplorasi (exploratory research)
dan studi deskriptif (descriftive research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus
Group Discussion (FGD), dan penyebaran angket.
Peningkatan Daya saing pasar tradisional di Kota Bandung diperlukan suatu model
yang memberikan langkah-langkah yang strategis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan
persepsi masyarakat, organisasi, sumber daya manusia, produk, aspek pasar, kebijakan
pemerintah, dan aspek persaingan. Disamping itu peningkatan daya saing pasar tradisional
memerlukan manajemen pengelolaan pasar yang profesional, melalui inovasi pasar, sehingga
perkembangan pasar tradisional mampu memiliki daya saing yang kompetitif.
Kata Kunci : Daya Saing, Pasar Tradisional.
PENGANTAR
Pasar Tradisional merupakan salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat dalam
melakukan aktivitas pembelian kebutuhan hidup sehari-sehari, di samping salah satu sektor
pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional saat ini tidak
bisa dipungkiri dituntut untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Hal ini di dorong oleh
adanya pertumbuhan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya masyarakat, serta pengaruh
lingkungan global. Di samping pertumbuhan pasar modern atau toko modern seperti mini
market, supermarket, dan lain-lain.
Pasar tradisional merupakan ruang publik yang menjadi identitas kota Bandung. Pasar
tradisional yang dianggap berhasil adalah pasar yang ramai oleh aktivitas ekonomi dan sosial,
yang ditandai dengan tersedianya ruang-ruang yang nyaman, aksesibel, dan menjadi wadah
aktivitas sosio-kultural.
Keberadaan pasar tradisional di kota Bandung sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk
mempertahankan eksistensinya sehingga mampu sejajar dengan toko modern dan tetap
menjadi pilihan masyarakat kota Bandung. Pertumbuhan pasar modern lambat laun
menjadikan beberapa pasar tradisional terancam gulung tikar. Perubahan nilai serta
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pandangan masyarakat akan pasar tradisional juga menjadi hambatan akan keberadaan pasar
tradisional.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi keterpurukan pasar tradisional telah dilakukan
seperti adanya regulasi pembatasan jumlah pendirian pasar modern, regulasi tentang perijinan
pasar modern, dan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia, begitu pun di kota Bandung.
Dalam revitalisasi pasar tradisional
di kota Bandung,
pemerintah tidak hanya
memperhatikan kondisi pasar, volume perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan
pasar, desain rencana perbaikan pasar, melainkan juga membatasi tumbuhnya pasar modern.
Dalam hal ini pemerintah juga harus berani menata keberadaan pasar modern. Pendirian pasar
modern harus jauh dari keberadaan pasar tradisional, serta bagaimana pemerintah melalui
badan terkait juga memperhatikan persaingan harga. Persaingan harga perlu dikelola dengan
baik agar tidak merugikan pihak lain. Pedagang kecil yang menggunakan pasar tradisional
tentunya akan kehilangan pelanggannya, karena mereka memilih berbelanja ke pasar modern
dengan harga lebih murah.
Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung di rasa
masih kurang. Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena
semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket,
supermarket dan toserba pada skala retail menurunkan daya saing pasar tradisional. (Daniel
Suryadarma, 2007).
Penelitian Lembaga Penelitian SMERU terhadap pasar-pasar tradisional di kawasan
Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Bandung memperoleh informasi bahwa pesaing
terberat dari para pedagang pasar tradisional adalah sesama pedagang di dalam pasar,
kemudian diikuti dengan berturut-turut supermarket dan para Pedagang Kaki Lima (PKL)
((Daniel Suryadarma, 2007).
Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar modern merupakan
penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. Hampir seluruh pasar
tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya
manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai
sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang
mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi
pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern. (Adri
Poesoro, 2007).
Sektor perdagangan Kota Bandung yang di topang oleh keberadaan pasar-pasar tradisional,
terdapat masalah sehubungan daya saing pasar tradisional di kota Bandung tersebut, yaitu :
a. pasar tradisional terdesak oleh semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta
untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Jumlah
retail/ toko swalayan yang semakin banyak menggeser keberadaan pasar tradisional
dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern
tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang
terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar.
b. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang ada justru
berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya sebagian pedagang
terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL.
c. Revitalisasi pasar tradisonal sebagai upaya agar pasar menjadi sarana ekonomi warga
yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas dan Penataan berbagai jenis
usaha ritel kecil–menengah-besar yang dilakukan pemerintah belum mampu menjadi
sumber ekonomi masyarakat, sehingga terjadi kontraproduktif dengan kehidupan dan
kenyamanan warga masyarakat.
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Permasalahan daya saing pasar tradisional di kota Bandung antara lain :
1. Belum profesionalnya pengelolaan pasar tradisional, meskipun pemerintah telah
melakukan revitalisasi pasar tradisional.
2. Pengunjung pasar tradisional semakin menurun karena daya saing pasar modern jauh
lebih nyaman dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk tempat berbelanja.
3. Daya saing harga di pasar tradisional cukup rendah, lokasi, serta kenyamanan yang
dirasakan memiliki ketimpangan yang tinggi di bandingkan kondisi di pasar modern.
Sehubungan hal tersebut diperlukan peningkatan daya saing pasar tradisional sehingga
diharapkan eksistensi pasar tradisional dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko
penjualan modern atau pasar modern.
TUJUAN
1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di Kota Bandung.
3. Menghasilkan Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
5. Menghasilkan rekomendasi terkait Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung.
METODOLOGI
Metode yang digunakan
Studi ini menggunakan pendekatan studi ekplorasi (exploratory research) dan studi deskriptif
(descriftive research). Studi eksplorasi digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan,
alternatif keputusan atas suatu masalah dan variabel-variabel yang paling relevan yang perlu
diperhatikan sebagai suatu solusi permasalahan (Aaker dkk, 1995:73).. Studi deskriptif, yaitu
cara pengumpulan data untuk menemukan suatu gambaran akan suatu objek penelitian (Aaker
dkk, 1995:73).
Populasi dan sampel
Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Selanjutnya, sampel penelitian untuk pasar
tradisional dilakukan disesuaikan dengan pasar tradisional yang telah dan akan direvitalisasi.
Dengan pertimbangan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung adalah dengan dilakukan revitalisasi. Adapun pasar yang telah direvitalisasi pada
Tahun 2017 di Kota Bandung adalah Pasar Sarijadi. Sedangkan pasar yang dalam waktu dekat
yaitu tahun 2018 yag akan direvitalisasi adalah pasat Cihaurgeulis dan Pasar Palasari Kota
Bandung. . (Hasil wawancara dan Observasi, 2017). Selanjutnya jumlah Sampel ditetapkan
berdasarkan Teknik aksidental, yaitu data kuesioner dikumpulkan dari pedagang di pasar
tradisional dan konsumen yang berhasil ditemui dan bersedia mengisi pada saat penyebaran
angket dilakukan.
Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :
1. Observasi atau pengamatan terhadap obyek pasar tradisional di Kota Bandung,
khususnya Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar Sarijadi.
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2. Wawancara, dilakukan dengan Pengelola pasar tradisional, yaitu Kepala Pasar
Palasari, Pasar Cihaurgeulis, serta Pasar Palasari Kota Bandung berdasarkan pedoman
wawancara.
3. Kuesioner, yaitu disebarkan kepada pedagang dan konsumen yang berhasil ditemui
selama penelitian berlangsung di Pasar Palasari, Cihaurgeulis, dan Pasar Sarijadi Kota
Bandung, sesuai instrumen yang telah disiapkan.
4. Focus Group Discussion (FGD), yang dihadiri PD Pasar Bermartabat (Pimpinan
Humas dan Staf Pemasaran), Pengelola Pasar Sarijadi, Pasar Palasari, Pasar
Cihaurgeulis, dan Para akademisi.
5. Studi Litaratur, yaitu mengkaji berdasarkan sumber-sumber yang relevan dengan
penelitian, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber laninya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar Sarijadi
Pasar Tradisional di Kota Bandung secara eksistensi khususnya pasar Sarijadi
dibilang unik, dulu pedagangnya banyak. Namun setelah dibangun pedagang banyak yang
pindah berdagang di Pasar Cibogo. Pasar Cibogo ini merupakan pasar tumpah yang
terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat, yang sebetulnya bukan peruntukan untuk
pasar, namun RTH. Setelah sarijadi dibangun dan telah diresikan oleh Walikota Bandung,
saat ini bertahan hanya 20 pedagang. Pasar ini emiliki bangunan berlantai 4 dengan konsep
tematik, yaitu basahan, sayuran, buah-buahan, olahan, serta ruang dagang yang berbeda.
Bahkan menurut Walikota Bandung, Pasar Sarijadi ini merupakan pasar yang keren,
bersih, bangunannya memiliki sirkulasi yang baik, serta merupakan alternatif pasar
modern dan tradisional.
Tradisional, karena tetap memuliki cara tawar-menawar, tidak menggunakan lift
dan tetap ramah khususnya untk kaum difabel, lansia, anak-anak, sebagai salah satu yang
akan menjadi daya tarik semua kalangan. Di samping itu dilengkapi Kafe, Wifi, berada di
lingkungan masyarakat menengah ke atas, memiliki potensi pengunjung 20.000
mahasiswa.
Secara khusus pasar Sarijadi memiliki Strategi untuk meningkatkan Daya Tarik
konsumen, melalui kegiatan :
 Promo-promo/Voucher belanja, Undian
 Senam jantung sehat
 Check kesehatan gratis,
 BPJS, Samsat, AHASS cek gratis
Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pasar
tradisional/pasar sarijadi adalah milik masyarakat. Pasar Sarijadi pun berkembang menjadi
pasar Destinasi wisata, yaitu menerima kinjungan-kunjungan dari sekolah seperti TK, SD
(Sekolah Pasar).
Manajemen Pengelolaan pasar Sarijadi sendiri telah memperhatikan faktor
kebersihan, keamanan, Sarana dan prasarana seperti Parkir, Toilet, dan akan dilengkapi
CCTV, serta Woro-woro. dengan konsep modern.
Upaya lain yang dilakukan untuk menarik pedagang dengan melakukan koordinasi
dan
musyawarah dengan Paguyuban pedagang cibogo, karena tidak memiliki
kewenangan lain/lebih. Bagi pedagang Cibogo yang akan berpindah ke pasar Sarijadi
dengan ketentuan DP 1 Juta Rupiah , dimana pedagang di pasar cibogo saat ini berjumlah
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280 pedagang. Bahkan ke pedagang saat ini belum dikenakan biaya/ belum menarik biaya
apa pun. Pasar Sarijadi membutuhkan pengelolaan khusus, dengan dukungan SDM yang
memadai , karena saat ini masih terbatas dan akses transportasi khusnya angkutan umum
belum ada atau tidah melintasi daerah pasar. Selanjutnya pasar Sarijadi ini diharapkan
menjadi pasar dengan konsep one stop shopping yang buka selama 24 jam.
Pasar Cihaurgeulis
Pasar Cihaurgeulis termasuk pasar tradsional yang akan segera di bangun, atau di
rehab, yang realisasi tahun 2017 ini telah memasuki tahap pelelangan manajemen
konstruksi. Fasilitas di pasar Cihaurgeulis sudah sangat mengkhawatirkan , seperti tentang
pengelolaan TPS, pasar di lt 2 sudah ditinggalkan pedagang dan kosong. Pembangunan
akan dilakukan di Tahun 2018, dengan nama yang akan berubah menjadi “Pasar Geulis”.
Pembangunan pasar direncanakan yang ramah dengan pengunjung khususnya kaum
difabel , memperhatikan tata cahaya, dan peraturan atau persyaratan lain untuk pasar akan
dipenuhi atau diperhatikan. Sosialisasi kepada 300 pedagang sudah dilakukan dan sangat
disambut baik oleh pedagang.
Berkaitan dengan daya saing pasar di Cihaurgeulis, nampak bersaing diantara
pedagang yang ada di pasar, terutama di lokasi yang kurang strategis atau di lantai 2, yang
akhirnya berpindah ke luar pasar menjadi pasar tumbah dan PKL. Persaingan lainnya yang
berpengaruh adalah karena dampak dari toko modern yang tumbuh dan dengan jarak yang
berdekatan dengan pasar tradisional, khususnya untuk momoditas keringan. Keinginan
untuk meningkatkan daya saing pasar melalui peran pemerintah dalam mengupayakan
supplier ke pasar tradisional dengan harga yang bersaing atau murah. Revitalisasi pasar
diharapkan tidak hanya berorientasi pada bangunan fisik saja, juga menyangkit perilaku
konsumen, pola pikir pedagang dan manajemen, serta masyarakat secara umum.
Pasar Palasari
Secara fisik pasar tradisional di kota Bandung, memiliki tantangan ke depan yang
terus harus dibenahi dan diselesaikan oleh PD. Pasar Bermartabat. Pasar palasari
merupakan pasar yang berada di tengah kota, yang menjual berbagai jenis komoditas
seperti basahan, keringan, buku, dan bunga. Harga yang berlaku di pasar Palasari termasuk
kategori mahal dibandingkan pasar tradisional lain, karena posisi yang di tengah kota dan
memilki segmen menengak ke atas. Upaya pembangunan atau revitalisasi pasar Sarijadi
mengalami penundaan, karena pertimbangan akan dibangunnya Transportasi MRT, yang
salah satu jalurnya melintasi pasar Palasari, dan rencana pembangunan Apartemen/Rusun
bagi PNS, sehingga menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pihak Pemerintah Kota
Bandung.
Namun saat ini lahan parkir mulai di tata apalagi memiliki areal luas yang bisa
menamping parkir motor dan mobil.
Berdasarkan uraian di atas secara umum upaya peningkatan daya saing pasar
tradisional di Kota Bandung, khususnya Pasar Sarijadi, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar
Palasari memerlukan pengangan yang berbeda-beda, karena memiliki karakteristik dan
kondsi pasar yang berbeda. Hal ini dipengaruhi pula oleh lingkungan sekitar yang berbeda,
termasuk karakteristik pedagang dan pembelinya.
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Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan temuan
penelitian, adapun Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung,
yang diharapkan mampu mewujudkan terciptanya pasar tradisional yang memiliki
keunggulan bersaing baik dalam skala nasional maupun global, dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung memiliki peran penting,
dimana eksistensi pasar tradisional penting untuk terus dipertahankan sebagai salah satu
ciri khas ekonomi rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
2. Dalam upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung, yang
berada di bawah pengelolaan PD Pasar Bermartabat, telah memiliki visi, misi, tujuan
dan komitmen yang jelas untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di kota
Bandung, khususnya pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan pasar Sarijadi yang menjadi
objek dalam penelitian ini, disamping untuk meningkatkan PAD Kota Bandung.
3. Dalam implementasinya, peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung
tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi
dalam peningkatan daya saing pasar tersebut, seperti persepsi konsumen, pedagang,
manajemen pengelolaan pasar, serta lingkungan lain yang mempengaruhi. Namun hal ini
pun dipengaruhi oleh masing-masing karakteristik pasar rsdisional yang berbeda-beda.
4. Berdasarkan persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya, frekuensi
pembelian di pasar tradisional adalah terbatas dan pola pembeliannya yang tidak tentu.
Hal ini dipengaruhi oleh adanya alternatif berbelanja yang semakin banyak selain pasar
tradisional, yaitu toko-toko modern.
5. Berdasarkan pandangan Pedagang, mereka relatif masih bisa bertahan dengan
kondisi penjualan yang menurun, dengan pertimbangan tidak ada sumber pendapatan lain
selain berdagang di pasar tradisional. Mereka berpendapat penurunan diakibatkan karena
bermunculannya toko-toko modern yang terus menerus hingga saat ini.
6. Manajemen Pengelolaan pasar telah dipuyakan melalui revitalisasi pasar dan
pembangunan pasar, seperti kenyaman bagi pengunjung, inovasi pasar, kebersihan,
keamanan, dan sarana prasarana lainnya. Namun perlu diperhatikan kendala adanya pasar
tumpah, PKL, perilaku pedagang, serta persepsi konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan
bahwa revitalisasi pasar tidak cukup melalui revitalisasi bangunan saja, tetapi penting
diperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap daya saing pasar seperti yang
diuraikan sebelumnya, termasuk dampak dari tumbuhnya toko-toko modern.
7. Aspek akademis dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran melalui
penelitian pasar tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna
meningkatkan daya saing pasar tradisional, khususnya di Kota Bandung. Di samping itu
menjalin hubungan antara peran akademik, pemerintah dan pelaku usaha guna
meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan bisnis guna memperoleh nilai
tambaht serta inovasi dalam peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung.
8. Model Peningkatan Daya saing Pasar Tradisional di Kota Bandung, dapat
digambarkan sebagai berikut :
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PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH

PELAKU USAHA

PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG

Manajeme Pengelolaan
pasar tradisional

REVITALISASI
PASAR
TRADISIONAL

Daya Saing pasar
Tradisional
- Perpers RI No.112 Th.2007 tentang
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern
- Permendag
RI
No.53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan,dan
Toko Modern
- PP KBB N0. 21 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan
pasar,
Retribusi
pelayanan pasar dan retribusi Pasar
Grosirdan/atau pertokoan

INOVASI

ADAPTIF/
DINAMIS

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di
Kota Bandung, khususnya di Pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis dan pasar sarijadi, maka dapat
diuraikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kondisi eksisting pasar tradisioal di Kota Bandung khususnya Pasar Sarijadi, Pasar
Cihaurgeulis, dan Pasar palasari menunjukkan adanya penururnan jumlah pengunjung
atau konsumen yang berbelanja di pasar tradisional di Kota Bandung.
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2.

3.

4.

5.

6.

Kondisi Pasar Sarijadi, telah dilakukan Revitalisasi pasar dan inovasi dalam pengelolaan
pasar, khususnya untuk lebih menarik minat pembeli ke pasar. Hal ini dikembangkannya
konsep sekolah pasar, promo-promo, cafe, wifi, dan lain-lain. Namun dihadapkan pula
pada jumlah pedagang yang hanya bertahan 20 pedagang.
Kondisi pasar Cihaurgeulis secara fisik sudah sangat menglhawatirkan, seperti masalah
TPS, pasar tumpah, Pedagang di Lantai 2 kosong, dan lain-lain. Namun akan dilakukan
revitalisasi pasar yang sudah memasuki tahap sosialisasi ke pedangan dan lelang
manajemen konstruksi, yang realisasinya pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun
2018.
Kondisi Pasar Palasari menunjukkan paling dominan berkurangnya pembeli, selain
kondisi pasar yang sudah tua dan lahan parkir yang belum nyaman. Namun upaya
revitalisasi belum bisa dilakukan karena adanya rencana pembangunan MRT dan
Perumahan/Apartemen PNS yang berdampak pada lokasi pasar, sehingga membutuhkan
koordinasi dengan Pemerintah Kota.
Upaya revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan khususnya di Pasar Sarijadi, dan
revitalisasi pasar akan akan dilakukan di pasar Palasari dan Pasar Cihaurgeulis sangat
disambut baik oleh masyarakat baik pedagang maupun pembeli.
Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pasar
tradisional, hasil penelitian menunjukkan kurang mampu meningkatkan daya saing pasar
tradisional, khususnya karena dampak tumbuhnya toko-toko modern dan perubahan
perilaku konsumen.
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