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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ritel adalah salah satu jenis usaha jasa yang berkembang di 

Indonesia. Ritel berfokus pada penjualan barang sehari-hari. Hal ini sesuai 

dengan kecenderungan perekonomian global dimana industri ritel mempunyai 

peranan penting sebagai penghubung antara pelanggan akhir dengan produsen. 

Secara garis besar ritel dibagi menjadi menjadi dua, yaitu ritel tradisional dan 

ritel modern. Pengertian ritel tradisional adalah ritel yang sederhana, 

tempatnya tidak begitu luas, barang yang dijual tidak begitu banyak jenisnya, 

sistem manajemen masih sederhana, dan masih terdapat proses tawar-menawar 

dengan pedagang, contoh dari ritel tradisional adalah pasar inpres dan pasar 

lingkungan. Sedangkan ritel modern adalah sebaliknya, menawarkan tempat 

yang luas barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola 

dengan baik, harga sudah tetap (fixed), contoh dari pasar modern adalah 

Alfamart, Hero, Giant. .(Widyonugroho:2003) 

Kecenderungan konsumen untuk berbelanja ke gerai modern 

(termasuk minimarket) setiap tahun meningkat, seiring dengan perubahan pola 

berbelanja. Pertumbuhan ritel di Indonesia tercermin dengan pesatnya 

pertumbuhan mini market pada beberapa tahun terakhir ini.  Jumlah usaha 

gerai ritel  mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 15% per tahun. (www. 

wordpress.com). Pertumbuhan usaha ritel modern yang pesat ini, sayangnya 
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tidak dibarengi dengan pertumbuhan usaha ritel tradisional. Berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh AC Nielsen Indonesia, pertumbuhan ritel modern 

di Indonesia sebesar 17,57% sampai dengan 2012 lalu. Pada saat bersamaan, 

pasar tradisional justru minus 8,1% karena terus terdesak oleh kehadiran pasar 

modern ( www.seputar-indonesia.com ). 

Jika melihat hal tersebut, dimana pangsa pasar minimarket terus 

meningkat, baik dari presentase maupun nilai rupiah. Sementara pasar 

tradisional (termasuk warung dan toko tradisional) secara presentase 

mengalami penurunan.. Tentunya hal tersebut dapat membawa dampak negatif 

maupun positif. Semakin banyaknya mini market akan mematikan ritel-ritel 

tradisional atau setidaknya menurunkan omset penjualan dari ritel-ritel 

tradisional terutama para ritel yang berlokasi di sekitar minimarket. Retail 

tradisional yang pada dasarnya menjual berbagai macam kebutuhan pokok 

merasakan dampak negatif akan keberadaanya Alfamart. Dan hal ini sangatlah 

merugikan bagi pemilik toko, karena dari omset penjualan pedagang bisa 

bertahan hidup. (Hartono Hadi, 2011) 

Yenli (2003) konsumen akan jauh lebih memilih untuk berbelanja 

di minimarket daripada pedagang kecil (tradisional) karena minimarket 

menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan 

sebesar sebuah supermarket. Banyak minimarket yang tersebar di kota bahkan 

sudah memasuki sudut-sudut desa. Sebut saja Alfamart salah satu minimarket 

yang mudah ditemukan diberbagai daerah dan hampir disepanjang jalan sepi 

ataupun rame dapat ditemukan. 

http://www.seputar-indonesia.com/


3 

 

Dengan adanya jarak yang berdekatan membuat para pedagang 

kecil ini resah.  Jika bisnis ritel semakin berkembang dari tahun ketahun tanpa 

adanya peraturan-peraturan yang berlaku maka sangat berpengaruh dengan 

pasar tradisional yang juga akan mengurangi pendapatan dari pasar tradisional 

itu sendiri, karena jarak yang berdekatan tentu konsumen lebih memilih pasar 

modern  dibandingkan pasar tradisional. (Prasetiyo, 2013) 

Harga barang yang relative murah juga berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan dan permintaan terhadap suatu barang. Keberadaan Alfamart 

yang menawarkan barang-barang dengan harga yang relatif murah degan 

diskon khusus atau beli 2 gratis 1 membuat konsumen lebih memilih belanja di 

toko tersebut dari pada belanja di toko- toko tradisional. Karena orang 

membeli suatu barang yang terlebih dahulu dilihat berapa harga dari barang 

tersebut, dan semakin murah harga barang tersebut maka akan semakin bnyak 

pula permitaan akan barang itu. (Gunadarma, 2013) 

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat diikuti 

dengan pertumbuhan bisnis ritel yang semakin pesat. Didukung dengan pola 

gaya hidup konsumen yang modern maka akan beralih untuk berbelaja di pasar 

modern.  Ritel modern yang berbentuk minimarket seperti Alfamart yang 

perkembangannya terus mengalami peningkatan membawa konsekuensi 

bahwa keberadaannya mengancam keberlangsungan usaha para pedagang ritel 

tradisional. Seperti yang terjadi di kota Pati, Jawa Tengah. Salah satu pedagang 

mengeluhkan pendapatannya turun hingga 40 persen. Banyak toko di kawasan 

Pasar Puri juga sepi pembeli setelah bermunculan mini market. ( 
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www.tempo.co.id ). 

Menjamurnya mini market dan berkurangnya pembeli di pasar 

tradisional tersebut tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya 

lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya pasar modern diharapkan pemerintah 

mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. 

Perlu diingat bahwa pasar tradisional memegang peran yang cukup penting 

dalam perekonomian, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat masih 

mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional. Sehingga sudah 

selayaknya pemerintah kota memperhatikan eksistensi pasar tersebut. (Ahmad, 

2013) 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin lebih mengetahui 

lebih jauh mengenai dampak ritel tradisional yang berada dekat dengan 

Alfamart dan ritel tradisional yang  berada jauh dengan Alfamart. Bagaimana 

pengaruh terhadap pendapatan mereka sebelum dan sesudah adanya Alfamart 

yang beroperasi di sekitar wilayah pasar. Hal lain yang menjadi dorongan 

penulis adalah penulis merupakan warga asli Pati dan penulis juga mempunyai 

saudara yang berjualan di sekitar Pasar Puri. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai dampak kehadiran ritel modern Alfamart terhadap ritel tradisonal 

yang berlokasikan di jalan Pemuda Pati. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dampak kehadiran ritel 

http://www.tempo.co.id/
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modern (Alfamart) terhadap ritel tradisional yang berlokasi di sekitar 

Alfamart. Dari perumusan masalah tersebut, dapat di rumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Dampak-dampak apa yang dialami ritel tradisional setelah 

berdirinya ritel modern di sekitar ritel tradisional? 

2. Apakah jarak kedekatan ritel tradisional dengan ritel modern 

(alfamart) membawa dampak yang lebih besar dibanding dengan 

jarak yang lebih jauh? 

3. Strategi-strategi apa yang dilakukan oleh ritel tradisional untuk 

menghadapi keberadaan ritel modern? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada elemen masyarakat di bidang ekonomi khususnya di 

sektor perdagangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


