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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Persaingan Usaha 

1. Persaingan Usaha Secara Umum 

Kebijakan mengenai hukum persaingan usaha bukanlah hal yang 

baru diakui oleh negara-negara di dunia. Di Amerika serikat sudah lama 

sekali berlaku undang-undang yang melarang praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Sebelum berlakunya undang-undang itu, 

yaitu sebelum adanya Sherman Act pada tahun 1890, putusan-putusan 

pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai 

larangan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

berdasarkan common law. Bahkan satu tahun ke belakang, yaitu sejak 

tahun 1889, Kanada sudah mengundangkan Canada Combines Act, yang 

di dalamnya memuat ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Larangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat diatur dalam berbagai undang-undang yang disebut Antitrust Law. Di 

Amerika Serikat, selain Sherman Act, dikenal pula Clayton Act, Robinson-

Patman Act, dan Federal Trade Commission Act. Sherman Act 

diundangkan sehubungan dengan meluasnya kartelisasi (cartelization) dan 

monopolisasi (monopolization) dalam ekonomi Amerika Serikat. Pasal 1 

dari undang-undang itu melarang dilakukannya pembuatan perjanjian-
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perjanjian (contract), penggabungan (combination) dalam bentuk trust 

atau bentuk lainnya, atau melakukan persekongkolan (conspiracy) yang 

bertujuan menghambat kegiatan usaha para pesaingnya, yaitu tindakan 

yang lazim disebut sebagai restraint of trade
1
. 

Dengan adanya Sherman Act, pemerintah memperoleh kekuasaan 

atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan 

yang ditujukan untuk mengekang kekuasaan monopoli. Dengan adanya 

Sherman Act, kekuasaan pasar dari berbagai konglomerasi swasta yang 

besar dan kuat, yang di masa itu dipandang sangat dominan dalam 

perekonomian dapat dikontrol dari perilaku-perilaku diskrminatif yang 

merugikan konsumen akibat kekuatan monopolisitik atau oligopolistik 

yang mereka peroleh dari posisi dominan di pasar. Sebagaimana 

didefinisikan oleh Mahkamah Agung AS, undang-undang Antitrust adalah 

“suatu perjanjian komprehensif yang bebas dan tidak terganggu sebagai 

prinsip utama perdagangan. Seperti dikemukakan oleh Eleanor M. Fox dan 

Lawrence A. Sullivan yang mengutip pendapat hakim dalam kasus United 

States v. Topco Associates, yang menyatakan bahwa Antitrust Law di 

Amerika Serikat adalah Magna Carta bagi sistem free enterprise
2
: 

 Antitrust Law in general, and the Sherman Act in particular are the 

Magna Carta of free enterprise. They are as important to the preservation 

of economic freedom and  our free-enterprise system as the Bill of Rights 

                                                           
1 Sutan Remy Sjahdeini, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli, 

Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19, 2002, hlm. 6 
2 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 

2006, hlm. 405 
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to protection of our fundamental personal freedoms. And the freedom 

guaranteed each and every business, no matter how small, is the freedom 

to compete- to assert with vigor, imagination, devotion, and ingenuity 

whatever economic muscle it can muster. Implicit in such freedom is the 

notion that it cannot be foreclosed with respect to one  sector of  the 

economy because certain private citizens or groups believe that such 

 foreclosure might promote greater competition in a more important sector 

of the economy 

 Pada tahun 1914 kongres mengundangkan Clayton Act untuk 

memperkuat Sherman Act dan khususnya ditujukan kepada praktik-praktik 

yang bersifat ofensif (offensive practices) termasuk diskriminasi harga. 

Section 2 dari undang-undang ini melarang penjual melakukan 

diskriminasi harga terhadap para pembeli yang membeli barang-barang 

yang sama kualitasnya apabila perbuatan itu mengakibatkan secara berarti 

berkurangnya persaingan atau dapat menimbulkan praktik monopoli. 

Tujuan dari Section 2 ini adalah untuk melindungi para pengusaha kecil 

terhadap penetapan harga yang rendah yang dilakukan oleh mereka yang 

memiliki posisi dominan yang bertujuan untuk menyingkirkan para 

pengusaha kecil. 

Kebutuhan untuk mengatur larangan mengenai praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan erat dengan atau seringpula 

dikatakan berazaskan konsepsi mengenai ekonomi pasar bebas (free 

market economy) yang diperkenalkan oleh Adam Smith lewat bukunya 
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,”The Wealth Of Nation”. Konsepsi mengenai ekonomi pasar bebas tadi 

dilahirkan oleh Smith sebagai resistensinya terhadap kondisi 

perekonomian di Inggris yang lebih mengedepankan customary economy 

ketimbang market economy. Pada waktu itu pasar dikendalikan oleh raja-

raja, ratu-ratu, dan anggota parlemen, serta bangsawan-bangsawan yang 

mendapatkan hak istimewa berdasarkan garis keturunan maupun tradisi. 

Hal tersebut berdampak pada maraknya praktik monopoli yang memiliki 

ekses terhadap diskriminasi-diskriminasi di bidang ekonomi, terutama 

yang amat dirasakan oleh pedagang kecil dan menengah. 

Teori ekonomi pasar bebas atau sering pula disebut sebagai laissez 

faire yang dikembangkan saat itu antara lain beranggapan bahwa hukum 

tidak boleh mencampuri kebebasan berusaha sekalipun apabila mereka 

bersama-sama menaikkan harga-harga. Menurut teori tersebut, sepanjang 

perjanjian di antara mereka dibuat secara sukarela tanpa tekanan, pasar 

akan dengan sendirinya mampu memperbaiki distorsi yang terjadi
3
.  

Teori ekonomi pasar bebas yang diperkenalkan oleh Adam Smith 

tadi berkaitan erat dengan kondisi pasar yang kompetitif atau biasa dikenal 

sebagai pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, 

terdapat banyak perusahaan yang beroperasi untuk menjual barang dengan 

karakteristik yang serupa. Kemampuan mereka untuk mengatur harga 

pasar hampir tidak ada karena mekanisme penawaran (supply) dan 

permintaan (demand) sendirilah yang akan menentukan harga terbaik yang 

                                                           
3 Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992, Jakarta: 

Gramedia, 2004,  hlm.  215 
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bisa dicapai oleh pasar (price equilibrium), dalam artian ketika mereka 

menaikkan harga maka kemungkinan mereka akan kehilangan sejumlah 

pembeli yang mencari perusahaan atau penjual yang menjual dengan harga 

lebih murah. Selain itu, karakteristik lain dari kondisi pasar yang bersaing 

secara sempurna adalah informasi dengan luas tersedia kepada penjual 

maupun pembeli, mudah masuk dan keluar dari pasar, eksternalitas di luar 

pasar yang dapat berujung menganggu kinerja pasar terbatas, infrastruktur 

di dalam pasar layak, dan kontrak yang dibuat antara penjual dan pembeli 

dapat dengan mudah dilaksanakan (contracts can be enforced easily). 

Ketika karakteristik-karakteristik ini terpenuhi, maka sebuah pasar akan 

bekerja secara efisien dan akan tercapai maksimalisasi keuntungan baik 

dari sisi penjual maupun pembeli (total welfare)
4
.  

Antitesis dari pasar persaingan sempurna adalah pasar 

monopolistik. Inti perbedaan antara suatu perusahaan kompetitif dan suatu 

monopoli adalah kemampuan suatu monopoli untuk mempengaruhi harga 

pasar dari biaya yang dijualnya. Suatu perusahaan di dalam pasar 

persaingan sempurna terhitung relatif kecil terhadap pasar di mana 

perusahaan tersebut beroperasi, sehingga harus menerima harga 

sebagaimana diberikan oleh kondisi-kondisi pasar. Sebaliknya, karena 

suatu monopoli adalah produsen satu-satunya di pasarnya, monopoli dapat 

mengubah harga barangnya dengan menyesuaikan jumlah barang yang 

ditawarkan pada pasar. Maka, perusahaan di pasar persaingan sempurna 

                                                           
4 Ibid, hlm. 208 
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sering disebut sebagai penerima harga (price taker), karena menerima 

harga pasar sebagaimana adanya, sedangkan perusahaan monopoli disebut 

pembuat harga (price maker), karena membuat standar harga barang yang 

dijualnya menurut standarnya sendiri. 

Kemampuan perusahaan monopoli sebagai pembuat harga tadi 

seringkali disalahgunakan untuk membuat pembeli membeli dengan harga 

yang teramat tinggi. Perusahaan monopoli juga sangat mungkin untuk 

melakukan diskriminasi-diskriminasi harga terhadap pembeli. Ada pula 

kemungkinan monopoli di pasar tadi dilahirkan dari dilakukannya 

perjanjian-perjanjian tertentu antara beberapa pelaku usaha yang bertujuan 

mematikan persaingan (anticompetitive arrangements) seperti misalnya 

membentuk pembentukan kartel yang bersama-sama sepakat menentukan 

harga (price-fixing cartels). Tentunya pihak yang paling dirugikan dari 

perilaku-perilaku tadi adalah pembeli yang harus membayar harga yang 

terkadang tidak masuk akal
5
.  

Berlandaskan dari kebutuhan untuk mereduksi ekses negatif yang 

mungkin timbul dari perusahaan monopoli, tujuan yang hendak dicapai 

dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-

negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya 

seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk menjaga kelangsungan 

persaingan (competition). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi 

                                                           
5 Stephen Martin, Industrial Economic: Analysis and Public Policy New Jersey: Prentice 

Hall, 2003,  hlm. 15 



 

 

30 
 

tercapainya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap 

perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk 

melakukan kegiatan usahanya dengan sefisien mungkin agar dapat 

menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya 

dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi 

pesaingnya di pasar, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap 

konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar 

yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, 

pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi 

masyarakat konsumen.             

 

2. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Definisi kebijakan persaingan usaha disamping melingkupi hukum 

persaingan usaha, juga melingkupi perihal deregulasi, penanaman modal 

asing secara langsung (foreign direct investment), serta kebijakan lain 

yang ditujukan untuk mendukung persaingan usaha seperti pengurangan 

pembatasan kuantifikasi impor dan juga melingkupi aspek kepemilikan 

intelektual (intellectual property). Latar belakang langsung dari 

penyusunan UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang dilakukan 

antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik 

Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF 

menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Republik Indonesia 

sebesar $US 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, 

akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi sistem 



 

 

31 
 

ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan 

diperlukannya undang-undang antimonopoli
6
. 

Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan 

satu-satunya alasan penyusunan UU No. 5 Tahun 1999. Sejak 1989, telah 

terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-

undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan 

khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam 

jangka waktu sepuluh tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap 

sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh 

keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan 

menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha 

yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin 

penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. 

Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan 

undang-undang, contohnya melalui penciptaan kartel semen, kaca, kayu, 

kertas serta penetapan harga semen, gula, dan beras, penentuan akses 

masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa 

untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor 

industri pesawat dan mobil. Dengan latar belakang demikian, maka 

disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan 

perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu 

perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar 

                                                           
6
 Ayudha D Prayoga et al, ed., Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di 

Indonesia, Jakarta: ELIPS, 1999, hlm.125 
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pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu bahwa 

justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan 

akhirnya cederung mematikan persaingan usaha karena menghindarkan 

dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau 

penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta 

menyalahgunakan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku 

usaha yang lebih kecil. UU No. 5 Tahun 1999 hadir dengan adanya 

keperluan bahwa negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha 

terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusunkan undang-

undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan 

oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan persaingan swasta. 

Adapun asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam 

pasal 2 adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan 

oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, 

dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok 

tersebut termuat dalam pasal 2, yang dikaitkan dengan Huruf a dan huruf b 

dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi 

menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi. 

Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan 

persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh 

karena itu terdapat tiga sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut, 

yaitu: 
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a. Sistem persaingan gontok-gontokan tanpa aturan (free fight liberalism) 

yang didengungkan oleh Soekarno; 

b. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan 

perkembangan ekonomi; 

c. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala 

monopoli akan merugikan rakyat 

Hanya perundang-undangan antimonopoli yang dapat mencegah 

timbulnya ketiga sistem tersebut, karena melindungi proses persaingan 

usaha, menjamin tata persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi 

pasar. 

Berkaitan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999, perlu dipahami 

bahwa perundang-undangan di bidang antimonopoli tidak bertujuan 

melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. 

Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama 

undang-undang antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas 

dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 

semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang 

menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak 

ada (Huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas. Tujuan ini ditegaskan 

dalam huruf b dan c dari bagian pembukaan. Selain itu, Pasal 3 

menyebutkan tujuan sekunder udnang-undang antimonopoli, yang ingin 

dicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil: 
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kesejahteraan rakyat dan suatu sitem ekonomi yang efisien (huruf a dan d), 

tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalam huruf a dan b bagian 

pembukaan. Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan 

kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi 

para konsumen. 

Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan 

usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi 

faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling 

efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan  

metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyedian 

barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur 

persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, 

kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong 

persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja 

pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi)
7
.  

  

B. Konsep dan Pemaknaan Tentang Pasar 

1. Definisi Pasar 

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah 

penjualan lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, 

pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya. Pasar tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun  dan  

                                                           
7
 Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-

Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999, hlm.105 
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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 sekala kecil  modal  kecil  dan  

dengan  proses  jual  beli  barang dengan  melalui tawar-menawar
8
. 

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat 

bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. 

Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi 

tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di 

dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.
 
Pasar dalam arti 

luas adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan 

keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar berupa uang 

atau dengan alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaran 

yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam konteks 

perekonomian pasar menurut W.J. Stanton adalah sekumpulan orang 

yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang 

untuk belanja (disposable income) serta kemauan untuk 

membelanjakannya
9
. 

 

 
                                                           
8
 Peraturan   presiden   RI.112,   Penataan   dan   Pembinaan   pasar   tradisional,   pusat 

perbelanjaan dan toko modern, 2007 
9
 Kasmir, Kewirausahaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 156 
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2. Macam-macam Pasar 

a. Pasar Barang Konsumsi 

Barang-barang konsumsi adalah barang yang langsung 

digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya
10

. Jadi, barang konsumsi terkait langsung 

dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh seorang konsumen. 

Pembeli barang konsumsi tersebut umumnya adalah pemakai atau 

konsumen akhir, bukan pemakai industri, karena barang itu hanya 

dipakai sendiri atau disalurkan orang lain untuk dipakai atau 

dikonsumsinya dan tidak untuk diproses lagi. Pasar barang konsumsi 

ditandai oleh ciri dari para konsumennya serta motif dan kebiasaan 

dalam pembelian dan perilaku pembelinya. Di antara jenis-jenis 

barang konsumsi adalah sebagai berikut: 

1) Barang Convenience 

Barang yang termasuk golongan ini adalah barang 

yang ingin dibeli oleh konsumen dengan usaha yang 

minimum pada toko-toko atau warung terdekat. Biasanya 

barang seperti ini dibeli dalam jumlah unit yang kecil, tetapi 

dengan frekuensi pembelian yang sering/banyak, dan 

pembelian dilakukan segera setelah ada gagasan pembelian 

dalam pikiran si konsumen itu. 

2) Barang Shopping 

                                                           
10

 Prof.  Dr.  Sofjan  Assauri,  M.B.A.,  Manajemen  Pemasaran  (Dasar,  Konsep  dan 

Strategi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 98-99 
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Barang yang termasuk dalam golongan ini adalah 

barang yang ingin dibeli oleh para konsumen dengan usaha-

usaha yang membutuhkan waktu untuk membanding-

bandingkan satu macam atau merek barang dengan macam atau 

merek barang lainnya dalam hal kualitas, harga dan gayanya 

pada beberapa toko. 

3) Barang Khusus (Specialty Goods) 

Barang yang termasuk dalam golongan ini adalah 

barang yang mempunyai daya tarik tertentu bagi si konsumen, 

sehingga ia ingin atau bersedia bepergian ke mana saja, 

asalkan ia dapat membeli atau menemukan barang yang 

diinginkannya itu pada tempat tersebut. 

4) Barang yang Tidak Dicari (Unsought Goods) 

Barang yang Tidak Dicari adalah barang yang enggan 

dibeli oleh si konsumen. Barang yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah ensiklopedi, asuransi, dokter gigi dan jasa 

pemakaman. 

 

b. Pasar Barang Industri 

Barang industri adalah barang yang tidak langsung 

dikonsumsi oleh individu atau anggota masyarakat, tetapi diolah 

terlebih dahulu oleh perusahaan industri. Barang industri dapat 

diklasifikasikan ke dalam lima kelompok barang yang berbeda, 

yaitu: 
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1) Bahan Baku 

Bahan baku merupakan barang yang seluruh atau 

sebagiannya masuk menjadi bahan fisik dari produk yang 

diproduksi dan tidak membutuhkan proses pengolahan lebih 

lanjut dalam pemasarannya. Yang termasuk barang sebagai 

bahan baku antara lain adalah tepung terigu/gandum, benang, 

karet mentah, biji besi dan tembaga. 

2) Komponen atau Parts dan Bahan Baku Olahan/Fabrikasi  

Komponen atau Parts dan Bahan Baku 

Olahan/Fabrikasi merupakan barang yang sebagian atau 

seluruhnya masuk menjadi fisik dari produk yang diproduksi, 

tetapi barang tersebut telah mengalami   pengolahan   terlebih   

dahulu   sebelum   dipasarkan. Barang  seperti  ini  adalah  

barang  tenunan,  tekstil,  barang  kulit, motor listrik dan rantai 

kemudi mobil/motor. 

3) Perlengkapan Operasi 

Perlengkapan operasi bukan merupakan bagian dari 

produk akhir, tetapi digunakan untuk menunjang 

pengoperasian suatu perusahaan. Perlengkapan seperti ini 

berumur pendek, habis dalam waktu singkat (tidak melebihi 

satu tahun), seperti perlengkapan kantor, sapu dan pembersih 

lantai, bahan bakar dan jarum pada mesin pemintal. 
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4) Mesin dan Peralatan 

Mesin dan peralatan merupakan instalasi yang tidak 

menjadi bagian dari produk akhir, tetapi cirinya berlainan 

dengan perlengkapan operasi, karena dipakainya hanya setelah 

penggunaan yang berulang-ulang. Barang yang termasuk dalam 

jenis ini adalah mesin tekstil, dapur api pengering, mesin cetak 

dan turbin. 

5) Peralatan Pelengkap 

Peralatan pelengkap hampir sama dengan kelompok instalasi 

mesin dan peralatan, yang merupakan barang yang tidak 

termasuk bagian dari produk akhir, tetapi dipakai hanya 

sebagai pelengkap dari kegiatan operasi yang penggunaannya 

berulang-ulang. 

 

3. Klasifikasi Pengecer 

Pengecer/ritail dapat digolongkan menurut: (a) luasnya lini 

produk (LP); (b) bentuk pemilikan; (c) penggunaan fasilitas; dan (d) 

ukuran toko. 

a. Luasnya Lini Produk 

Lini Produk adalah sekelompok barang yang memiliki 

tujuan penggunaan yang sama, misalnya alat-alat rumah tangga, 

alat-alat olah raga, makanan dan minuman, dll, dari sebuah toko 
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serba ada. Berdasarkan luasnya LP, pengecer dapat dibagi ke 

dalam beberapa kategori sebagai berikut. 

1) Toko khusus, yaitu toko yang menjual satu macam barang atau 

LP yang lebih sempit dengan ragam yang lebih banyak 

dalam lini tersebut. Contoh pengecer khusus adalah toko alat-

alat olah raga, toko pakaian, toko hukumnya berbentuk usaha 

perorangan, firma atau CV. Toko khusus dapat 

diklasifikasikan lagi menurut tingkat kekhususan LP-nya. 

Toko pakaian merupakan toko lini tunggal; toko pakaian pria 

merupakan toko sangat khusus. Di Indonesia saat ini toko 

khusus yang berkembang pesat dalam beberapa tahun 

belakangan ini adalah AGIS (PT Artha Graha Investama 

Sentral) sebagai salah satu retail yang mengkhususkan menjual 

barang- barang elektronik. Lainnya yang masuk kelompok ini 

adalah Cosmo yang hanya menjual produk-produk Jepang 

dan toko roti Holland Bakery yang hanya jual roti. 

2) Toko Serba Ada, yaitu toko yang menjual berbagai macam 

LP. Biasanya toko seperti ini mempunyai volume usaha 

yang besar, kondisi keuangannya lebih kuat, dan badan 

hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau paling tidak 

berbentuk CV. Misalnya Ramayana dan Sarinah. 

3) Pasar Swalayan, yaitu toko yang merupakan operasi relatif 

besar, berbiaya rendah, margin rendah, volume tinggi, 
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Swalayan yang dirancang untuk melayani semua kebutuhan 

konsumen seperti makanan, cucian, dan produk-produk 

perawatan rumah tangga. 

4) Toko Convenience, yaitu toko yang relatif kecil dan terletak 

di daerah pemukiman atau di jalur high traffic, memiliki jam 

buka yang panjang (24 jam) selama tujuh hari dalam 

seminggu, dan menjual LP convenience yang terbatas seperti 

minuman, makanan ringan, permen, rokok, dll., dengan 

tingkat perputarannya yang tinggi. Jam buka yang panjang 

dan karena konsumen hanya membeli di toko ini hanya 

sebagai “pelengkap” menyebabkan toko ini menjadi suatu 

operasi dengan harga tinggi. 

5) Toko Super, Toko Kombinasi dan Pasar Hyper. Toko Super 

rata- rata memiliki ruang jual 35.000 kaki persegi dan 

bertujuan memenuhi semua kebutuhan konsumen untuk 

pembelian makanan maupun bukan makanan secara rutin. 

Mereka biasanya menawarkan pelayanan seperti cucian, 

membersihkan, perbaikan sepatu, penguangan cek, dan 

pembayaran tagihan, serta makan siang murah. Toko kombinasi 

merupakan diversifikasi usaha pasar swalayan  ke  bidan  obat-

obatan,  dengan  luas  ruang  jual  sekitar 55.000 kaki persegi. 

Masuk dalam kelompok ini mulai dari yang konvensional 

seperti Naga SM dan Bila hingga yang lebih modern dan besar 
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seperti Hero dan Top‟s. Pasar hyper lebih besar lagi, 

berkisar antara 80.000 sampai 220.000 kaki persegi. Pasar ini 

tidak hanya menjual barang-barang yang rutin dibeli tetapi juga 

meliputi meubel, perkakas besar dan kecil, pakaian, dan 

banyak jenis lainnya, seperti Carrefour dan Mega M. 

6) Toko Diskon, yaitu toko yang menjual secara reguler barang- 

barang standar dengan harga lebih murah karena mengambil 

marjin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang 

lebih tinggi. Umumnya menjual merek nasional, bukan barang 

bermutu rendah. Pengeceran diskon telah bergerak dari barang 

dagangan umum ke khusus, seperti toko diskon alat-alat olah 

raga, toko elektronik, dan toko buku. 

7) Pengecer Potongan Harga. Kalau toko diskon biasanya 

membeli pada harga grosir dan mengambil margin yang 

kecil untuk menekan harga, pengecer potongan harga membeli 

pada  harga yang lebih rendah daripada harga grosir dan 

menetapkan harga pada konsumen lebih rendah daripada 

harga eceran. Mereka cenderung menjual persediaan barang 

dagangan yang berubah- rubah dan tidak stabil sering 

merupakan sisa, tidak laku, dan cacat yang diperoleh dengan 

harga lebih rendah dari produsen atau pengecer  lainnya.  

Pengecer  potongan  harga  telah  berkembang pesat dalam 

bidang pakaian, asesoris, dan perlengkapan kaki. Contoh dari 
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pengecer potongan harga ini adalah factory outlet, seperti 

Herritage dan Millenia. 

8) Ruang Jual Katalog, yaitu toko yang menjual cukup banyak 

pilihan produk-produk dengan marjin tinggi, perputarannya 

cepat, bermerek, dengan harga diskon. Produk-produk yang 

dijual meliputi perhiasan, alat-alat pertukangan, kamera, koper, 

perkakas kecil, mainan, dan alat-alat olah raga. 

9) 
MOM & POP Store, yaitu toko berukuran relatif kecil yang 

dikelola secara tradisional, umumnya hanya menjual bahan 

pokok/kebutuhan sehari-hari yang terletak di daerah 

perumahan/pemukiman. Jenis toko ini dikenal sebagai toko 

kelontong.
 

10) 
Minimarket, yaitu toko berukuran relatif kecil yang 

merupakan pengembangan dari Mom & Pop Store, dimana 

pengelolaannya lebih modern, dengan jenis barang dagangan 

lebih banyak. Misalnya Indomart.
 

b. Bentuk Pemilikan 

Menurut bentuk pemilikannya, pengecer dapat digolongkan 

ke dalam dua kategori sebagai berikut: 

1) Independent store yaitu toko yang tidak dimiliki oleh 

sekelompok orang, melainkan milik pribadi seseorang yang 

juga merupakan pimpinan dari toko tersebut. Dalam kategori 

ini, pengusaha lebih bebas dalam menentukan kebijaksanaan 
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dan strategi pemasarannya 

2) Corporate chain store yaitu beberapa toko yang berada di 

bawah satu organisasi, dan dimiliki oleh sekelompok orang. 

Masing- masing toko menjual LP yang sama dan struktur 

distribusinya juga sama. 

c. Penggunaan Fasilitas 

Pengecer dapat digolongkan menurut penggunaan fasilitas 

dalam memasarkan produk mereka ke konsumen, yakni toko 

pengecer dan pengecer tanpa toko. Toko pengecer dapat dijumpai 

di mana- mana, seperti yang telah disebut di atas. Sedangkan 

pengecer tanpa toko terdiri dari tiga jenis yaitu penjualan dari 

rumah ke rumah (door to door saleman), penjualan melalui pos 

(mail order selling) atau elektronik, dan penjualan dengan mesin 

otomatis (automatic vending machine). 

d. Ukuran Toko 

Menurut ukuran toko, pengecer dapat digolongkan ke dalam 

dua kelompok, yakni pengecer kecil dan pengecer besar. 

Pembedaan ini dapat didasarkan pada banyak faktor, diantaranya 

volume penjualan, manajemen, kegiatan promosi, kondisi keuangan, 

pembagian tenaga kerja, fleksibilitas dalam operasi, merek 

pengecer, integrasi horisontal dan vertikal dan lainnya. 
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4. Minimarket dan Pasar Tradisional  

Pasar modern (Minimarket) adalah pasar yang dikelola dengan 

manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai 

penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik 

kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke 

atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, 

shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko 

serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi 

jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar 

modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual 

mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui 

penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang 

rijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara 

kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di 

gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label 

harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan 

pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan 

adanya pendingin udara tempat parkir yang aman dan tempat yang 

bersih dan nyaman. 

Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern 

sesungguhnya tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau 

manajemen pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan 

tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi 
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ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, 

seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam 

perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, 

sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk 

sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju 

masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi 

yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam 

kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik 

dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling 

mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat 

kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. 

Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk 

mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan 

masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk 

mendapatkan laba maksimum. 

Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai 

sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan 

pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat 

kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas. 

Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan 

bebas antara produsen dan konsumen 11. Jika keputusan produsen 

ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, 

                                                           
11

 Sastradipoera, Komaruddin, “Pasar Sebagai Etalase Harga Diri”, Jakarta: Yayasan 

Kebudayaan Rancage, 2003, hlm. 109  
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maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus 

tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta faktor individual 

(minat, kebutuhan, dan lainnya). Dalam masyarakat prakapitalistik, 

sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan individual. Pasar dalam 

masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan 

kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk 

mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan 

konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihnya. 

Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang 

konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat 

kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciri cirinya tampak 

dalam kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, 

kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat 

bertemunya penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa 

kultural yang menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal 

antara penjual dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas „langganan’), 

serta kedekatan hubungan sosial (yang ditandai konsep „tawar-menawar 

harga‟ dalam membeli barang atau konsep „berhutang‟). Karakteristik 

semacam ini pada kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam 

masyarakat perdesaan sebagaimana ditesiskan Boeke, tapi juga dalam 

masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di Indonesia. 

Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme sosial, 

yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang 
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berasal dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup 

dan bertahan di wilayah yang sama. 

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar 

tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun 

merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau 

melakukan diskusi informal atas permasalahan kota 12. Pemaknaan ini 

merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang 

tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan 

yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, 

tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi 

ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural 

pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern 

yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik 

bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun 

menampilkan sisi lain yang individualistis, “dingin”, dan anonim. 

Masuknya nilai-nilai baru, seperti kolektivitas rasional atau 

otonomi individu yang menjadi karakteristik masyarakat kapitalistik 

ternyata tidak diimbangi oleh pelembagaan nilai-nilai ini dalam dimensi 

kehidupan masyarakat. Kebiasaan sosial di kalangan masyarakat 

perkotaan yang seyogianya menampakkan ciri-ciri masyarakat 

kapitalistik, pada kenyataannya masih menunjukkan kebiasaan 

                                                           
12

 Wahyudi dan Ahmadi. “Kasus Pasar Wonokromo Surabaya Cermin Buruknya 

Pengelolaan Pasar”. Kompas, 24 Maret 2003.   
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masyarakat prakapitalistik. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan 

fenomena dualisme, seperti berkembangnya para pedagang kaki lima di 

sekitar mall. Dualisme sosial ini selanjutnya mengarah pada pola relasi 

yang timpang di mana salahsatu pihak mendominasi pihak lain dan 

pihak lain berada dalam posisi termarginalkan, baik dalam kerangka 

struktural maupun kultural. Friedman dalam Sastradipoera,13 

menjelaskan bahwa kesenjangan dalam pola relasi tersebut disebabkan 

oleh ketimpangan dalam basis kekuasaan sosial. Kemiskinan yang 

berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar menawar di 

pasar terutama disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan untuk 

mengakumulasikan basis kekuasaan sosial tersebut. Beberapa 

penyebabnya adalah ketidaksamaan untuk memperoleh modal atau 

aktiva produktif, ketidaksamaan dalam memperoleh sumber-sumber 

finansial, ketidaksamaan dalam memasuki jaringan sosial untuk 

memperoleh peluang kerja, dan ketidaksamaan akses untuk menguasai 

informasi. 

Ketimpangan yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan 

dalam kekuatan tawarmenawar setidaknya memunculkan dua akibat, 

yakni: (1) hilangnya harga diri (self-esteem) karena pembangunan sistem 

dan pranata sosial dan ekonomi gagal mengembangkan martabat dan 

wibawa kemanusiaan; dan (2) lenyapnya kepercayaan pada diri sendiri 

(self-reliance) dari masyarakat yang berada dalam tahapan belum 

                                                           
13

 Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar sebagai Etalase Harga Diri”, Jakarta: Yayasan 

Kebudayaan Rancage. hlm. 112. 
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berkembang karena ketidakmandirian. Kondisi ketidakseimbangan 

dalam hal bargaining position sebagaimana diuraikan di atas juga 

menjadi salahsatu penyebab melemahnya kapasitas pasar tradisional 

dalam persaingan dengan pasar modern. Ruang bersaing pedagang pasar 

tradisional kini semakin terbatas. Bila selama ini pasar modern dianggap 

unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak 

komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik, skala 

ekonomis pengecer, area pasar modern yang cukup luas dan akses 

langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok 

penjualan sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih 

rendah. Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka umumnya 

mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang 

cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Akibatnya, 

keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis. 

Keunggulan pasar tradisional didapat dari lokasi. Masyarakat 

akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. 

Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang 

memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dan 

tersebarnya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi 

juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat 

dijadikan sumber keunggulan bagi pasar tradisional. 

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional 

dengan pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada 
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kebijakan yang mendukung pasar tradisional, misalnya dalam hal 

pembelian produk pertanian tidak ada subsidi dari pemerintah sehingga 

produk yang masuk ke pasar tradisional kalah bersaing dalam hal 

kualitas dengan produk yang masuk ke pasar modern. Bahkan dewasa ini 

berkembang pengkategorian pasar yang cenderung memarginalkan 

masyarakat, seperti pasar tradisional untuk masyarakat berdaya beli 

menengah ke bawah tapi kualitas barang yang dijual tidak sesuai standar, 

sementara pasar modern untuk masyarakat menengah ke atas dengan 

kualitas produk sesuai bahkan melebihi standar minimal. 

Kategorisasi semacam itu memunculkan kesenjangan dan 

kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan pasar 

modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di 

masyarakat. Pembedaan kategori pasar tradisional dan pasar modern 

juga menunjukkan stigmatisasi dan diskriminatif. Padahal konsep pasar 

modern kenyataannya lebih sarat dengan makna konsumtif dibandingkan 

makna sebagai ruang sosial lintas strata masyarakat. 

 


