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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Amsal 1:7 

“Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat 

dan didikan” 

 

1 Korintus 15 : 58 

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah 

selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 

jerih payahmu tidak sia-sia” 

 

 

 “DO YOUR BEST AND LET GOD DO THE REST” 

 

 

PERSEMBAHAN 

Kertas Kerja ini aku persembahkan untuk : 

 My Saviour and Almighty God,  Jesus Christ 

 Kedua keluarga besarku yang tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku  

  



Persepsi Resiko dan Pilihan Konsumen Berbelanja di Pasar Gelap 

 (Penelitian di Pasar Barito, Semarang) 

Robby Surya Wijaya 

Abstract 

Nowadays, a lot of people don’t pay attention to the risk of shopping anywhere and one 

of them is the Barito market Semarang. But it turns out many people who frequent and select 

shopping on the black market rather than a regular market. In this study, researcher want to 

find out the perception of risk and preferences of consumers in shopping in the markets of 

Barito. This study uses qualitative methods with interviews and observations to those 10 

respondes who had gone and once shopping to the market of Barito. The results showed that 

the respondents in the Barito market also have preferences and perception of the risks of such 

different physical risks, financial risks, social risks, psychological risks, and the risk of time 

before deciding to buy an item. 

Keywords: Preference, perception of risk, blackmarket 

Saripati 

Dewasa ini, banyak orang yang tidak memperhatikan resiko berbelanja dimanapun dan salah 

satunya adalah Pasar Maling Barito Semarang. Ternyata banyak orang yang sering dan memilih 

berbelanja di pasar gelap daripada pasar biasa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

persepsi resiko dan preferensi konsumen dalam berbelanja di pasar Barito. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi kepada 10 orang responden 

yang pernah dan sedang pergi ke pasar Barito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

dalam berbelanja di pasar Barito juga memiliki preferensi dan persepsi resiko yang berbeda 

seperti resiko fisik, resiko finansial, resiko social, resiko psikologis, dan resiko waktu sebelum 

memutuskan untuk membeli barang. 

Kata kunci: preferensi, persepsi resiko, pasar gelap 
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Latar Belakang 

Pembeli cenderung menyukai barang yang dibawah harga pasar. Tapi hal ini juga tidak 

bertentangan dengan fakta bahwa mereka juga menyukai barang yang berkualitas. Namun tidak 

semua orang dapat membeli barang yang berkualitas dan lebih memilih menggunakan barang 

yang murah karena daya beli yang rendah. Istilah daya beli harus selalu dikaitkan dengan 

kemampuan seseorang dalam mengarungi kiprah kehidupannya. Daya beli seorang yang kaya 

raya tentu berbeda dengan seorang yang lebih miskin (Kotler, 2005). 

Istilah pasar maling tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Semarang. Pasar 

maling sering disebut juga pasar illegal atau juga bisa disebut pasar gelap. Tetapi banyak orang 

yang tidak menghiraukannya karena barang yang dijual disana dapat dibeli dengan harga yang 

murah. Pasar Barito di Semarang adalah salah satu pasang maling di Indonesia. Dalam istilah 

umumnya pasar maling dikonotasikan sebagai blackmarket (Alliance dalam Lana, 2011). 

Pasar ini berawal ketika Pemerintah Kota Semarang memindahkan beberapa pedagang 

kaki lima dari kawasan Stasiun Tawang, Jl Sendowo, dan Jl. Kartini pada awal dekade 80-an. 

Beberapa pedagang kaki lima tersebut dipindahkan ke tempat yang dianggap tidak terlalu 

mengganggu lalu lintas kendaraan. Maka dipilihlah Jalan Barito sebagai tempat perpindahan 

tersebut. Saat itu Jl.Barito masih berupa jalan kampung yang belum diaspal dan tidak begitu 

banyak kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Namun seiring dengan perkembangan 

pembangunan di Kota Semarang, maka Pedagang kaki lima yang ada semakin bertambah 

banyak. Apalagi setelah Jalan Barito diaspal dan menjadi jalan alternatif yang menghubungkan 

Jalan Brigjend Katamso dengan Jalan Kaligawe (Lukman, 2006). 

Hingga saat ini perkembangan itu telah menjadikan Jalan Barito sebagai ikon bagi Kota 

Semarang sebagai kawasan perdagangan suku cadang otomotif dan barang hasil industri kecil 

untuk rumah tangga. Pada mulanya pasar Barito disebut sebagai pasar maling oleh beberapa 

kalangan di Semarang, namun sekarang banyak orang yang menyebutnya sebagai pasar murah 

tapi ada beberapa juga yang masih menyebut dengan pasar maling. Menurut data survei dari 

Dinas pasar Kota Semarang, diperoleh angka transaksi dari tiap pedagang yang cukup besar, 

dengan pendapatan per hari pedagang di Kawasan ini bisa mencapai lebih dari Rp. 

1.000.000,00. Dari jumlah tersebut, pedagang mendapatkan keuntungan sebesar 10% 

(Lukman, 2006). 
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Namun menurut kebanyakan orang, tempat perdagangan di jalan Barito ini lebih 

dikenal dengan pasar maling yang menjual barang-barang curian. Pada kisaran tahun 80-an 

hingga 90-an, pasar ini pernah jaya dengan perdagangan barang-barang hasil curian. Hingga 

sekarangpun pasar ini juga masih banyak dikunjungi pelanggan karena harganya yang relatif 

murah daripada pasar lokal. Selain itu para pembeli dapat mendapatkan barang bekas dengan 

kualitas yang bagus. Selain keuntungan, tentu ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. 

Salah satunya yaitu; ketidakpastian pada produk yang akan dibeli, ketidakpastian dimana 

produk dibeli, dan ketidakpastian subyektif. Jadi, begitulah kurang lebih sedikit dari 

keuntungan - keuntungan dan kerugian - kerugian pasar gelap yang dirasakan masyarakat 

(Liang dan Huang, 1998) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep persepsi resiko, preferensi, dan 

blackmarket. Namun terdapat perbedaan pengertian pada konsep black market. Black market 

lebih sering dikaitkan dengan black market yang menjual barang curian maupun barang KW. 

Namun dalam pengertian lain, black market juga sering dikaitkan dengan pasar barang 

selundupan. Pada penelitian Davidson (2006) dikatakan bahwa black market dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pada penelitian tersebut, konsep blackmarket 

diartikan sebagai pasar yang menjual barang-barang selundupan. Sementara dalam penelitian 

Radianti & Gonzales (2007), dikatakan bahwa banyaknya blackmarket menyebabkan tingkat 

kejahatan semakin tinggi dan konsep blackmarket yang digunakan adalah pasar yang menjual 

barang illegal lebih mahal dari harga sewajarnya.  Di Semarang banyak barang curian yang 

dijual kembali seperti di Pasar Barito ataupun Pasar Johar. Masyarakat Semarang sering 

mengartikan Pasar Barito dengan pasar maling karena barang-barang yang dijual kebanyakan 

barang-barang curian. Didalam penelitian ini konsep black market yang akan digunakan adalah 

black market yang menjual barang-barang curian. 

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis di pasar Barito menunjukkan fakta yang lain 

yaitu banyak orang membeli disana. Penulis ingin mengetahui apakah mereka mempersepsi 

resiko-resiko pembelian di pasar gelap dan alasan apa saja yang menyebabkan mereka memilih 

berbelanja di pasar Barito. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan persoalan 

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Risiko apa saja yang dipersepsi oleh konsumen yang berbelanja di Pasar Barito 

Semarang? 

2. Bagaimana preferensi konsumen berbelanja di Pasar Barito Semarang? 
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Landasan Teori 

 

2.1. Persepsi risiko 

2.1.1. Pengertian Persepsi 

Schiffman & Kanuk dalam Laila (2009) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses 

dimana individu memilih, menyusun dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam gambaran 

dunia yang berhubungan dan bermakna. Peter & Olson dalam Laila (2009) mengartikan 

persepsi sebagai cara seseorang menerima dan menginterpretasi dunia sekitar mereka. 

Rangsangan dapat masuk melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan dan 

pengecapan. 

 Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan 

proses di mana seseorang menerima, mengenali dan memahami rangsangan yang datang pada 

dirinya, baik lewat indera penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan maupun pengecapan 

menjadi suatu gambaran yang bermakna. 

2.1.2. Pengertian Resiko 

Schiffman & Kanuk dalam Laila (2009) mengatakan konsumen terkadang menghadapi 

suatu situasi yang tidak pasti dalam mengambil keputusan. Situasi ini dapat timbul karena 

keputusan yang dibuat berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini membuat seorang 

konsumen mempersepsikan adanya resiko. 

Konsep resiko yang dipersepsi oleh konsumen ini didefinisikan sebagai suatu perasaan 

konsumen bahwa keputusan yang dibuatnya akan menghasilkan konsekuensi dimana ia tak 

dapat mengantisipasinya dengan suatu perkiraan yang pasti (Schiffman & Kanuk, 2004).  

Keown (2010) mendefinisikan resiko sebagai “perasaan yang tidak disukai pembeli bahwa 

pembeliannya terhadap suatu produk tertentu membawa dampak.” 

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah 

perasaan konsumen bahwa keputusan pembelian yang dibuatnya memiliki kemungkinan 

mendatangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. 

2.1.3. Pengertian Persepsi terhadap resiko 

Berdasarkan berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap 

resiko adalah proses di mana seseorang konsumen menerima, mengenali dan memahami 

rangsangan yang datang pada dirinya, lewat indera-indera yang ada dan menimbulkan perasaan 

bahwa keputusan pembelian yang dibuatnya memiliki kemungkinan mendatangkan 

konsekuensi yang tidak menyenangkan. 
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2.1.4. Macam-macam Resiko 

Ada beberapa macam resiko yang dapat dipersepsi oleh seorang konsumen (Laila, 

2009). Macam-macam resiko tersebut yaitu: 

1. Resiko fungsional 

Resiko fungsional adalah keragu-raguan konsumen bahwa suatu produk akan berfungsi 

sebagaimana yang dingiinkan. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul pada konsumen 

adalah: 

a. Akankan produk itu berfungsi sebagaimana mestinya? 

b. Kapan fungsi produk itu akan habis? 

c. Akankah produk itu bekerja sebanding dengan atau lebih baik dari produk 

saingannya? 

2. Resiko fisik 

Resiko fisik adalah kekhawatiran konsumen bahwa produk dapat menyebabkan bahaya 

fisik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul pada konsumen adalah: 

a. Amankah produk itu digunakan? 

b. Apakah produk itu menyebabkan ancaman fisik tertentu terhadap orang lain? 

c. Apakah produk itu menyebabkan bahaya tertentu bagi lingkungan? 

3. Resiko finansial 

Resiko finansial adalah keragu-raguan konsumen bahwa suatu produk akan 

memberikan manfaat sebanding dengan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk 

memperolehnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul pada konsumen adalah: 

a. Apakah ini yang terbaik yang bisa didapatkan dengan uang yang dikeluarkan ? 

b. Apakah produk berfungsi sesuai dengan uang yang dibayarkan? 

4. Resiko sosial 

Resiko sosial adalah kekhawatiran konsumen bahwa produk yang dikonsumsinya akan 

mendapat respon negatif dari orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering 

timbul pada konsumen adalah: 

a. Akankah keluarga dan teman-teman setuju? 

b. Apakah pilihan ini akan menyenangkan orang-orang yang penting bagi saya? 

c. Apakah sama dengan produk yang digunakan dengan kelompok dimana aku 

bergabung? 

 

 

 



13 
 

5. Resiko psikologis 

Resiko psikologis adalah kekhawatiran konsumen bahwa suatu produk tidak akan 

memenuhi ego atau keinginannya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul pada konsumen 

adalah: 

a. Apakah konsumen akan merasa nyaman menggunakannya? 

b. Apakah mengesankan orang lain pada waktu digunakan? 

6. Resiko waktu 

Resiko waktu adalah kekhawatiran konsumen bahwa waktu yang dihabiskannya dalam 

mencari suatu produk akan sia-sia apabila produk yang dibeli tidak sebagus yang 

diharapkannya. Contoh pertanyaan yang sering muncul adalah “apakah aku harus terus 

melakukan pencarian?” 

2.1.5. Dimensi Resiko 

Schiffman & Kanuk dalam Laila (2009) mengatakan bahwa ada dua dimensi resiko, 

yaitu konsekuensi dan ketidakpastian. Konsekuensi merupakan perkiraan konsumen tentang 

besar kerugian yang dialaminya bila keputusan yang dibuatnya mendatangkan hasil yang tidak 

menyenangkan. Kedua dimensi inilah yang menghasilkan persepsi terhadap resiko. 

2.1.6. Hal-hal yang dapat mempengaruhi timbulnya persepsi terhadap resiko 

Persepsi terhadap resiko dapat timbul karena sebab yang bervariasi (Laila, 2009). 

Sebab-sebab yang bervariasi tersebut adalah: 

a. Tipe konsumen 

Konsumen bervariasi dalam mempersepsi resiko. Ada yang cenderung menerima 

resiko yang tinggi dalam memutuskan sesuatu, ada yang menerima resiko yang 

rendah 

b. Kategori produk 

Misalkan, seorang konsumen menganggap resiko yang diterima lebih besar saat 

membeli komputer daripada saat memilih alat-alat tulis. 

c. Situasi saat berbelanja 

Misalkan, seorang konsumen merasa bahwa berbelanja lewat telepon lebih beresiko 

daripada berbelanja secara langsung. Begitu pula berbelanja dengan e-mail 

mengandung resiko lebih besar daripada berbelanja secara langsung 

d. Budaya 

Ada perbedaan penerimaan resiko ditinjau dari budaya-budaya yang berbeda. 
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2.1.7. Cara konsumen mengatasi resiko yang dipersepsinya 

Schiffman & Kanuk dalam Laila (2009) mengatakan konsumen mengembangkan 

banyak cara dalam mengatasi resiko. Cara ini akan menolong mereka dalam meningkatkan rasa 

percaya diri dalam membuat keputusan, meskipun sebenarnya situasi yang mereka hadapi 

masih tetap tidak pasti Di bawah ini adalah beberapa cara konsumen dalam mengatasi resiko: 

a. Mencari informasi 

Konsumen akan mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya informasi dari 

mulut ke mulut yang bersumber dari teman dan orang-orang yang dipercayanya. 

Bisa juga informasi didapatkan melalui media massa. Cara ini cukup efektif dalam 

mengurangi resiko yang diterima oleh konsumen, karena semakin banyak informasi 

yang diperoleh oleh konsumen, maka akan semakin terprediksi kondisi dari suatu 

produk sehingga dapat mengurangi resiko yang diterima oleh konsumen. 

b. Memilih merek terkenal 

Jika konsumen hendak memilih suatu kategori produk dimana ia tidak punya 

pengalaman sebelumnya, maka ia akan cenderung memilih merek yang sudah 

dikenal banyak orang. 

c. Konsumen bergantung pada citra toko / pasar 

Jika konsumen tidak memiliki wawasan apapun mengenai suatu produk, maka ia 

akan memilih untuk berbelanja di toko / pasar yang terkenal dan memiliki reputasi. 

Asumsinya, reputasi merupakan jaminan bagi barang-barang yang dijual di 

dalamnya. 

d. Konsumen mencari jaminan 

Konsumen yang tidak yakin dengan barang yang dibelinya akan mencari jaminan, 

mungkin melalui perjanjian garansi uang kembali. 

 

2.2. Preferensi 

Preferensi konsumen diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap suatu barang atau jasa yang dikonsumsi. Menurut Kotler (2005) preferensi konsumen 

menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Teori preferensi 

digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila seseorang ingin 

mengkonsumsi produk dengan sumberdaya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga 

nilai guna yang diperoleh optimal. 

Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen terhadap berbagai pilihan 

produk yang ada. Menurut Assael (2002), preferensi terbentuk dari persepsi individu terhadap 
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suatu produk. Konsumen memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang berbeda 

ketika melihat iklan, serta mengevaluasi produk dan jasa. Menurut Kardes (2002), preferensi 

didefinisikan sebagai penetapan evaluasi kepada objek yang beragam (dua objek atau lebih). 

Membandingkan dua objek yang berbeda merupakan hal yang selalu dilibatkan dalam 

preferensi. Terkadang sikap menjadi sebuah fondasi bagi preferensi, dan preferensi terkadang 

menjadi dasar perbandingan antara atribut atau fitur dari dua atau lebih produk. 

Kotler (2005) mengatakan bahwa konsumen memproses informasi tentang produk 

didasarkan pada pilihan merek untuk membuat keputusan terakhir, timbulnya pembelian suatu 

produk terlihat dimana konsumen mempunyai kebutuhan yang ingin dipuaskan. Konsumen 

akan mencari informasi tentang manfaat produk dan selanjutnya mengevaluasi atribut produk 

tersebut. Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk sesuai 

dengan kepentingannya, yang kemudian akan menimbulkan preferensi konsumen terhadap 

merek yang ada. 

 Sedangkan menurut Lilien & Kotler (2005), ada beberapa langkah yang harus dilalui 

sampai konsumen membentuk preferensi : 

1. Diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai sekumpulan atribut. 

2. Tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masing-masing. Konsumen memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam menilai 

atribut apa yang paling penting. Konsumen yang daya belinya terbatas 

kemungkinan besar akan memperhitungkan atribut harga sebagai yang utama. 

3. Konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak produk pada setiap 

atribut. Sejumlah kepercayaan mengenai merek tertentu disebut kesan merek. 

4. Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai dengan perbedaan 

atribut. 

5. Konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda melalui prosedur 

evaluasi. 

Menurut Kardes (2002), preferensi merupakan penilaian evaluatif terhadap dua objek 

atau lebih. Preferensi selalu melibatkan pembuatan perbandingan antara dua objek. Kadang-

kadang sikap berfungsi sebagai pembangun untuk preferensi dan kadang-kadang didasarkan 

pada perbandingan atribut atau fitur dari dua produk ataupun lebih.   

Kardes membagi preferensi menjadi dua, yaitu:  

1. Preferensi berdasarkan sikap  

Preferensi ini merupakan preferensi yang dibentuk berdasarkan sikap konsumen secara 

keseluruhan terhadap dua produk.  Menurut Kotler dan Armstrong (2008), sikap (attitude) 
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menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang konsisten dari sesorang terhadap sebuah 

objek atau ide. Sikap menempatkan orang dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau 

tidak menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. Sikap sulit diubah, 

karena adanya pola dari sikap seseorang sehingga diperlukan penyesuaian yang rumit dalam 

banyak hal. Oleh karena itu perusahaan harus selalu berubah menyesuaikan produknya dengan 

sikap yang sudah ada daripada mencoba mengubah sikap.  Adapun contoh preferensi ini yaitu: 

konsumen dapat membentuk preferensi tentang minuman ringan dengan membandingkan 

sikap mereka terhadap Coca-Cola dan Big Cola. Jika konsumen memiliki sikap yang lebih baik 

terhadap Coca-Cola daripada Big Cola, mereka sepertinya lebih suka Coca-Cola. Dengan 

catataan bahwa konsumen mungkin memiliki sikap yang sangat baik terhadap kedua produk, 

tetapi jika sikap mereka lebih baik terhadap Coca-Cola, mereka sepertinya lebih suka Coca-

Cola.  

2.  Preferensi berdasarkan atribut  

 Preferensi berdasarkan atribut menurut Kardes dibentuk atas dasar membandingkan 

satu atau lebih atribut atau fitur dari dua produk ataupun lebih. Sebagai contoh, jika konsumen 

tidak familiar dengan berbagai merek cat rumah, dia tidak mungkin membentuk sikap terhadap 

merek cat lainnya, sehingga daripada memperhitungkan sikap terhadap merek yang berbeda, 

konsumen mungkin hanya membendingkan merek yang berbeda pada satu atribut atau lebih. 

Jika perhatian utama konsumen pada biaya, maka konsumen akan membandingkan harga dan 

membentuk preferensi pada merek dengan harga terendah (Kardes, 2002). 

 

2.3.  Black Market 

Istilah black market diterjemahkan sebagai pasar gelap oleh kamus “English-Indonesia” yang 

didapat dari situs kamus.ugm.ac.id. Kemudian Mahkamah Agung dalam Keputusan No. 527 

K/Pdt/2006 juga menggunakan istilah black market untuk menyebut suatu perdagangan yang 

tidak resmi. Pasar gelap juga selalu identik dengan ilegalitas di mata masyarakat. Mungkin 

sebagian masyarakat Indonesia menanggapinya dengan positif dan ada juga yang 

menanggapinya negatif dan bahkan ada juga masyarakat yang tidak peduli atau tidak 

mempedulikannya. Pasar gelap memang sudah ada sejak lama di Indonesia. Karena 

kehadirannya yang bersifat tertutup ini, hanya kalangan - kalangan tertentulah yang lebih 

memilih membeli barang melalui pasar gelap ini dan tidak banyak orang yang tahu. Namun 

akhir - akhir ini pasar gelap di Indonesia semakin marak dan merajalela sebagai akibat dari 

perkembangan dan kemajuan teknologi serta pergantian zaman di era informasi 

(http://biunbor.blogspot.com/2011/05/). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F17c02b40fbc2bf6a661e1d2d85999f01%2Fzip&ei=M_AgT9nTMoPyrQfNuZWeCA&usg=AFQjCNGnxwn2FU-4bcapQhGddIeA6xPovQ&sig2
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F17c02b40fbc2bf6a661e1d2d85999f01%2Fzip&ei=M_AgT9nTMoPyrQfNuZWeCA&usg=AFQjCNGnxwn2FU-4bcapQhGddIeA6xPovQ&sig2
http://biunbor.blogspot.com/2011/05/
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa 

penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. 

 

Penelitian kualitatif dipandang lebih sesuai untuk mengetahui dinamika gambaran persepsi 

resiko dan preferensi konsumen berbelanja di pasar Barito Semarang. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Poerwandari (2007) bahwa pendekatan yang sesuai untuk penelitian 

yang tertarik dalam memahami manusia dengan segala kekompleksitasannya sebagai makhluk 

subjektif adalah pendekatan kualitatif. Persepsi dan preferensi adalah hal yang bersifat 

subjektif yang dapat dirasakan setiap individu. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagai metode dalam meneliti persepsi resiko dan preferensi konsumen 

berbelanja di pasar Barito Semarang, sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang luas tentang persepsi resiko dan preferensi konsumen berbelanja 

di pasar Barito Semarang. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian 

exploratif. 

 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengambilan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, hal ini 

disebabkan karena sifat dari penelitian kualitatif yang terbuka dan luwes, disesuaikan dengan 

masalah, tujuan penelitian, serta sifat objek yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan ini 

menggunakan metode wawancara. Alasan dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini 

adalah karena dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan adalah berupa kata-kata yang 

diungkapkan subjek secara langsung, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan perasaan 

subjek penelitian dan mewakili kebutuhan informasi dalam penelitian. 

 Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik 

observasi digunakan untuk memperkuat data. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus 

untuk mengkonfirmasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan 

yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak 

langsung tentang perilaku responden dalam berbelanja. 
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 Wawancara 

Moleong (2007:186) mendeskripsikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik 

yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak 

dapat dilakukan melalui pendekatan lain. 

 

Menurut Stewart dan Cash (2000), wawancara adalah suatu proses komunikasi 

interaksional antara dua orang, setidaknya satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, dan biasanya melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu 

wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara, namun penggunaannya tidak 

seketat wawancara terstruktur.  

 

3.2.  Responden Penelitian 

Karakteristik Responden Penelitian 

 Adapun ciri-ciri responden yang digunakan adalah konsumen yang berbelanja atau 

berada di Pasar Barito Semarang. Alasan peneliti dalam pemilihan responden tersebut, 

disamping mengamati langsung aktivitas jual beli di Pasar Barito, juga untuk menemukan on 

the spot konsumen yang benar-benar berbelanja di pasar tersebut. Dengan demikian wawancara 

yang diadakan dapat benar-benar dilatar belakangi kondisi dan situasi sebenarnya. 

3. Prosedur Pengambilan Responden Penelitian 

Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel 

berdasarkan teori, atau berdasarkan konstruk operasional (theorybased/ operational construct 

sampling). Sampel dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau konstruk operasional 

sesuai studi-studi sebelumnya atau sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar 

sample sungguh-sungguh mewakili (bersifat representative terhadap) fenomena yang 

dipelajari. 

Menurut Patton dalam Poerwandari (2007), desain kualitatif memiliki sifat yang luwes, 

oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti dalam jumlah sampel yang harus diambil untuk 

penelitian kualitatif. Jumlah sampel sangat tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat dan 

dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. 
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Jumlah responden penelitian ini adalah 10 orang konsumen  yang pernah dan sedang 

berbelanja di Pasar Barito Semarang. Pengambilan 10 orang sample dikarenakan jumlah 

tersebut sudah mewakili sifat dan ciri-ciri dari populasi dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 

2010: 183).  Selain itu alasan pengambilan jumlah responden tersebut adalah adanya 

keterbatasan dari peneliti  baik waktu, biaya, maupun kemampuan peneliti sendiri. 

 

Alat Pengumpulan Data 

Menurut Poerwandari (2001), dalam metode wawancara, alat yang terpenting adalah 

peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat umum, yaitu 

pedoman wawancara yang harus mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan 

urutan pertanyaan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai 

aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist) apakah aspek-

aspek relevan tersebut telah dibahas atau dinyatakan (Purwandari, 2001). Adapun aspek yang 

ingin diungkap peneliti melalui wawancara dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan resiko dan preferensi konsumen dalam berbelanja di Pasar Barito 

Semarang. Namun untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti membutuhkan alat bantu. 

 

Alat Bantu Pengumpulan Data 

a. Catatan/ Nota kecil 

 Catatan digunakan untuk menulis atau mempermudah penulis dalam proses 

wawancara.  

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek 

yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara 

juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data.  

 

3.3. Metode Analisa Data 

Penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolute untuk mengolah dan 

menganalisis data (Poerwandari, 2001). Beberapa tahapan dalam menganalisa data kualitatif 

menurut Moelong (2002) yaitu : 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagi sumber yaitu: wawancara pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto, dan lain 

sebagainya 
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2. Mengadakan reduksi data (memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian) 

yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat 

rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses, dan pernyataan yang ada. 

3. Menyusun data hasil reduksi dalam satuan-satuan. 

4. Memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara menjadi teori substantif. 

Dari penjelasan di atas metode analisa yang digunakan oleh penulis dapat digambarkan 

sebagaimana berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan Display Data Reduksi Data 
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Temuan dan Pembahasan 

Menurut hasil observasi peneliti selama 2 hari, peneliti berasumsi bahwa pasar Maling saat ini 

menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Semarang untuk berbelanja karena ramai 

dikunjungi masyarakat, entah itu dari golongan tua maupun muda. Produk yang ditawarkan 

pun kian beragam, namun sebagian besar produk yang ditawarkan di pasar Barito adalah 

produk otomotif. Disana dapat dibeli berbagai macam produk otomotif dengan harga miring.  

 

4.1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah pengunjung didominasi oleh pria. 

Pengunjung pasar Barito lebih banyak pria daripada wanita dengan perbandingan 9:1. Hal ini 

sebenarnya tidak wajar mengingat kegiatan berbelanja biasanya dilakukan oleh wanita. Namun 

mengingat ini adalah pasar Barito yang banyak orang menganggapnya sebagai pasar Maling 

tidaklah aneh bila banyak pengunjung prianya. Berikut merupakan tabel dari 10 responden: 

Tabel 1 

Tabel Karakteristik Responden 

No Nama Jenis 

kelamin 

(L/P) 

Inisial Umur 

(tahun) 

Pekerjaan Pendapatan 

(bulan) 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Febrian Sutejo L A 22  Mahasiswa 1 juta SMA 

2 Susilo  L B 43  Wiraswasta 3 juta SMA 

3 Agus Budi L C 22  Mahasiswa 1.5 juta SMA 

4 Seyati Andita P D 35  Sekretaris 3.5 juta D3 

5 Aldy Santoso L E 20  Mahasiswa 3 juta SMA 

6 Ahmad Adi N L F 32  Supir 1.5 juta SMA 

7 Teguh  L G 57  Wiraswasta 3.5 juta SMA 

8 Muhammad Iqbal L H 38  Satpam 1.4 juta SMA 

9 Ramlan Sucahyo L I 34 Wiraswasta 2.75 juta D3 

10 Dimas Nugroho L J 27  Akuntan 3.5 juta S1 

 

Tidak ada dominasi kelompok usia pada responden yang diwawancarai. Dari 10 responden 

tidak ada yang memiliki usia non-produktif, yaitu penduduk berumur kurang dari 15 tahun atau 

60 tahun ke atas. Responden paling muda yang ditemukan berusia 20 tahun dan responden 

paling tua berusia 57 tahum. Keberagaman usia responden antara usia 20 sampai 57 tahun 
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menunjukkan bahwa segmentasi pasar Barito ini ditujukan bukan untuk kelompok responden 

usia anak-anak maupun orang tua, melainkan untuk penduduk usia dewasa. 

Tingkat pendidikan responden juga tidak jauh berbeda, sebagian besar responden memiliki 

latar belakang pendidikan terakhir SMA dan D3, dengan responden terbanyak merupakan 

tamatan SMA. Dari faktor pendapatan berkisar dari 1 juta – 3,75 juta dan pendapatan dari 

mahasiswa merupakan uang saku dari orang tua. 

 

4.2. Persepsi Resiko 

Resiko Fisik 

Pasar Barito merupakan Pasar Maling yang terkenal di kawasan Semarang dengan 

barang-barangnya yang murah dan banyak yang beranggapan barang curian. Menurut A 

berbelanja di Pasar Barito tidaklah aman karena disana penuh dengan orang-orang yang 

menggantungkan hidupnya pada barang curian dan A juga mengatakan bahwa kebanyakan 

orang-orang yang berbelanja disana berasal dari kalangan menengah ke bawah dan tindak 

kejahatan biasanya dilakukan oleh kalangan tersebut. 

Pasar Barito sekarang merupakan daerah yang cukup dikenal. Di sekitar Pasar Barito 

sudah terdapat petugas keamanan untuk mengatasi tindak kejahatan. Namun beberapa 

responden mengatakan bahwa keamanan disana dianggap kurang, karena masih ada kejadian 

seperti pencopetan walaupun itu jarang terjadi. Menurut C kita harus berjaga-jaga jika mau 

berbelanja disini siapa tahu ada pencopet atau penjahat disekitar pasar. 

Menurut D bagi masyarakat yang sering berbelanja di Pasar Barito tentunya sudah tahu 

tentang seluk beluk di daerah Pasar Barito dan D juga mengatakan bahwa bagi orang sepertinya 

yang sudah sering ke Pasar Barito dapat dibilang aman. Seseorang yang sedang berbelanja 

tentunya tidak nyaman jika kendaraannya dalam keadaan tidak aman akan tetapi kondisi tempat 

parkir di pasar Barito  dikatakan aman oleh beberapa responden karena dapat diparkir didepan 

toko dimana akan membeli barang.  

 

 

Resiko Finansial 

Salah satu bentuk persaingan yang sering mendapatkan perhatian banyak orang adalah 

persaingan dalam harga. Pasar Barito Semarang dikenal masyarakat dengan harganya yang 

murah dan oleh sebab itu banyak orang khususnya kalangan menengah ke bawah beramai-

ramai datang berbelanja untuk menghemat biaya dan mendapatkan barang yang bagus dengan 

uang yang mereka miliki. Menurut H berbelanja di Pasar Barito sangatlah menghemat uang 
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karena biasanya bila beli ditoko hanya dapat 1 namun jika beli disini bisa dapat 2. Sedangkan 

E, F dan G mengatakan mereka berbelanja disini karena barang yang mereka cari susah dicari 

di tempat lain dan meskipun ketemu harganya tidak terjangkau.  

Banyaknya fasilitas online di zaman sekarang ini memudahkan pelanggan untuk 

mendapatkan barang yang mereka cari. J mengatakan bahwa dulu sering berbelanja secara 

online tapi sering tertipu dan barangnya tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan. Hal seperti 

itu tentu saja dapat menyebabkan orang enggan membeli di pasar online dan terlebih lagi 

setelah ada kejadian seperti yang dialami oleh J. 

Kajian Indef (2007) menemukan bahwa, konsumen menganggap ”harga yang murah” 

sebagai pertimbangan pertama (paling penting) di antara atribut layanan yang lain untuk semua 

komoditas di pasar tradisional. Sementara pasar tradisional seperti pasar Barito memiliki 

keunggulan komparatif dalam atribut-atribut: harga murah dan harga dapat ditawar. 

Dalam berbelanja di pasar Barito, tentunya para pembeli dituntut memiliki ketrampilan 

untuk menawar karena penjual satu dan yang lainnya menetapkan harga yang berebda untuk 

produk yang sama. F mengatakan bahwa sewaktu pertama kali berbelanja di pasar Barito dia 

tidak menawar sama sekali dan harganya ternyata sangat mahal dibanding dengan produk yang 

ditawarkan penjual lain. Selain itu produk yang ditawarkan juga berbeda-beda kualitasnya dan 

pembeli harus dapat melihat barang mana yang bagus dan barang mana yang sudah tidak bagus. 

“Apabila pembeli mendapat barang yang rusak tentu saja itu sudah 

menjadi resiko pembeli karena biasanya barang yang sudah dibeli 

tidak dapat dikembalikan lagi”. (Ahmad Adi Nugroho, salah 1 

responden peneliti) 

             Namun A mengatakan selama berbelanja di Pasar Barito belum pernah mengalami 

kekecewaaan sama sekali karena produk-produk yang dibeli berfungsi sebagaimana mestinya 

dan itu tentu sangat bermanfaat karena menghemat biaya dan mendapat produk yang bagus. 

 

Resiko Sosial 

Menurut B, sifat kekeluargaan di dalam pasar tradisional seperti pasar Barito sangat 

kental. Antar penjual di pasar sudah seperti saudara sendiri. Diantara para penjual sering 

bercerita dan mengeluarkan unek-unek atau curhat pada saat menunggu pembeli. Mereka 

saling melengkapi, misalnya jika salah satu dari mereka membutuhkan sesuatu maka penjual 

lainnya akan memberikannya, bahkan mereka sering tukar menukar barang dagangan karena 

memang saling membutuhkan, seperti barter. Diantara penjual dan pembeli pun terjadi 

interaksi kekeluargaan saling tawar menawar dan berakhir dengan transaksi yang saling 
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menguntungkan. Kata-kata seperti “mau beli apa bos?” sangat sering didengar di Pasar Barito. 

Selain itu kadang pembeli menjadi konsumen tetap dan sudah menjadi seperti teman sendiri. 

Namun dalam berbelanja di pasar tradisional seperti pasar Barito sering kali ada pihak 

yang tidak setuju baik keluarga maupun pasangan. H mengatakan bahwa pasangannya tidak 

suka bila diajak ke pasar Barito oleh karena itu setiap pergi ke Pasar Barito dia selalu pergi 

sendiri. Hal seperti ini tentunya tidak aneh pada zaman sekarang karena banyak orang yang 

lebih memilih berbelanja ke mall karena disana sudah serba praktis dan mewah. Menurut C 

dan I berbelanja di pasar Barito juga dapat menimbulkan masalah, dia sering diejek teman-

temannya, sebagai orang yang kurang mampu, orang kalangan bawah dan sebagainya. 

A, D dan J menjelaskan bahwa keluarga tidak begitu mempermasalahkan berbelanja di 

pasar Barito karena itu sudah menjadi kebebasan untuk berbelanja dimana saja. D mengatakan 

bahwa boleh-boleh saja berbelanja dimana saja asal tidak merugikan orang lain. Yang 

dimaksud merugikan orang lain disini adalah jika terjadi hal negatif saat membeli barang di 

pasar maling seperti pasar Barito. Namun ada juga responden yang mengatakan bahwa dia ke 

pasar Barito tidak mengatakan kepada keluarganya dan dia juga bilang lagi bila keluarganya 

tahu dia rasa juga tidak akan marah. 

 

Resiko Psikologis 

Menurut E dan I berbelanja di pasar Barito kurang nyaman karena itu dia jarang 

membeli di Pasar Barito. Dia ke pasar Barito hanya saat memerlukan barang-barang yang 

dirasa tidak ada di tempat lain. Pasar Barito sudah banyak dikenal orang sebagai pasar maling 

dan dari semua responden peneliti juga telah mengetahui bahwa itu dulunya adalah pasar 

maling. Kata pasar maling tentunya memiliki konotasi negatif bagi pendengar bahwa keadaan 

disana pasti kurang baik. Namun hal itu dibantah beberapa responden yang mengatakan bahwa 

belanja disana sangat menyenangkan tidak seperti di mall yang semua terkesan individual. Di 

pasar Barito terdapat berbagai tipe pelayanan penjual dari yang baik hingga yang emosional. 

G mengatakan bila pembeli diketahui penjual sebagai orang baru, biasanya harga yang 

ditawarkan penjual tinggi dan lebih baik dan sebaiknya pembeli berputar-putar mencari 

referensi harga terlebih dahulu karena dalam proses tawar menawar terkadang penjual dapat 

marah.  

Selain itu A juga mengatakan bahwa dalam proses tawar menawar perlu teknik dan dia 

menggunakan yang biasa dilakukan mahasiswa atau orang pada umumnya, yaitu dengan 

menawar dengan patokan harga yang rendah dan bila penjual tidak mau langsung ditinggal 

pergi saja karena kemungkinan besar penjual itu akan memanggil pembeli dan setuju dengan 
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harga yang sudah disepakati tadi. Hal berbeda disampaikan oleh G, yaitu tipe orang yang 

sepertinya tidak dapat menawar dan mau tidak mau harus berputar-putar dahulu sebelum 

membeli barang yang diinginkan. 

Berbelanja di pasar Barito dapat menimbulkan kesan negatif bagi pengunjungnya 

karena jika berbelanja di Pasar Barito responden dapat dicap jelek dan malu. Namun B 

mengatakan bahwa hal seperti itu tidak perlu dihiraukan karena setiap orang punya cara sendiri 

dalam hidupnya. C mengatakan bahwa berbelanja di pasar Barito akan menimbulkan kesan 

positif kepada orang lain, yaitu dia bisa mengajarkan untuk mencari barang dengan kualitas 

bagus tanpa perlu mengeluarkan biaya banyak. Hal serupa juga diutarakan oleh D yang 

mengatakan bahwa banyak temannya yang ikut membeli barang di Pasar Barito. 

 

Resiko Waktu 

Pasar Barito merupakan pasar yang menjual berbagai barang loak yang terletak di 

Kabupaten Semarang. Tidak hanya masyarakat Semarang saja yang berbelanja di Pasar Barito 

melainkan dari daerah Salatiga, Kendal, dan Magelang. A yang berasal dari Salatiga 

mengatakan lebih baik membeli di pasar Barito daripada di online karena saya dapat melihat 

langsung barangnya dan selain itu jarak Salatiga-Semarang hanya 1 jam saja. Responden yang 

berasal dari Semarang seperti B, C, D, E, J juga sependapat dengan mengatakan bahwa untuk 

berbelanja di Pasar Barito tentunya sudah dipersiapkan waktunya jadi tidak mengganggu 

aktifitas lainnya. Namun I yang merupakan responden dari Magelang mengatakan bahwa 

terkadang dalam perjalanan sering macet dan menghambat perjalanan ke pasar Barito. 

Hambatan lain yang sering muncul adalah apabila barang yang dicari tidak ada tentu saja waktu 

yang terbuang menjadi sia-sia. 

“Jika barang yang saya cari tidak ada tentu saja itu sangat 

merugikan karena sudah membuang waktu, tenaga dan bensin 

untuk pergi ke sini”. (Ramlan Sucahyo, salah seorang responden 

yang berasal dari Magelang) 
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Tabel 2 

Persepsi Resiko Konsumen dalam Berbelanja di Pasar Barito (menurut jenis resiko) 

 

NO Jenis Resiko Responden 

1 Resiko Fisik A B C D F 

2 Resiko Finansial A E F G H J 

3 Resiko Sosial B H 

4 Resiko Psikologis E G 

5 Resiko Waktu C, I 

 

Tabel 3 

Persepsi Resiko Konsumen dalam Berbelanja di Pasar Barito (menurut tiap-tiap 

responden) 

 

No Responden Persepsi Resiko 

1 A  Kurang aman  

 Perlu teknik menawar yang baik 

2 B  Kurang dapat membedakan barang yang bagus dan tidak 

 Banyak temannya yang kurang setuju berbelanja di Pasar 

Barito 

3 C  Harus berjaga-jaga  

 Harus pintar-pintar menilai barang 

 Macet dan jika barang yang dicari tidak ada sangat 

membuang waktu  

4 D  Kurang aman dan masih ada beberapa tindak kejahatan 

5 E  Kurang nyaman karena jarang datang ke pasar seperti 

Barito 

 Harganya dari 1 penjual dan penjual lain berbeda 

6 F  Harus dapat menawar dan melihat patokan harga agar tidak 

terkena harga yang mahal 

 Barang yang sudah dibeli dan ternyata rusak menjadi 

kesalahan pembeli 

7 G  Harus mencari referensi harga terlebih dahulu 

 Penjual yang tidak ramah 
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8 H  Selalu sendiri dalam berbelanja karena pasangannya 

enggan diajak ke Pasar Barito 

 Harga yang tidak menentu 

9 I  Jika barang yang dicari tidak ada sangat membuang waktu, 

tenaga dan bensin 

10 J  Harganya dapat berubah sewaktu-waktu 

 Harus mencari referensi harga 

 

Dari tabel diatas persepsi resiko konsumen dalam berbelanja di pasar Barito sangat 

bermacam-macam.Hal ini tidak biasa mengingat tujuan utama konsumen berbelanja biasanya 

adalah hanya mempertimbangkan harga saja.Namun dari penelitian ini, peneliti dapat 

menemukan banyak persepsi mengenai resiko konsumen dalam berbelanja. 

 

Tabel 4  

Pertimbangan dan Alasan Konsumen Berbelanja di Pasar Barito 

No Responden Alasan utama Pertimbangan lain 

1 A  Produk murah 

 Barang langka 

 Waktu yang ditempuh 

hanya 1 jam 

 Bisa eceran 

2 B  Penjual yang ramah 

 Harga dapat ditawar 

 Tempat parkir dapat diawasi 

 Murah 

 Kekeluargaan baik antar 

sesama penjual maupun 

dengan pembeli 

3 C  Produk murah 

 Jaraknya dekat dari rumah 

 Barang banyak yang 

mempunyai kualitas 

bagus 

4 D  Jaraknya dekat dari rumah 

 Ada teman yang berjualan di 

Pasar Barito 

 Parkir aman 

 Tidak pernah 

mendengar berita yang 

kurang baik dari pasar 

Barito 

5 E  ikut teman 

 Barang beragam 

 Dapat ditawar  

 Bagi mahasiswa 

sepertinya dapat 

mencari barang  kualitas 

baik yang susah dicari  

6 F  Murah 

 Harga dapat ditawar 

 Lebih nyaman belanja 

di pasar terbuka  
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7 G  Barang beragam 

 Harga dapat ditawar 

 

 Untuk pedagang 

tertentu barang dapat 

ditukarkan 

8 H  Hemat biaya 

 Bisa beli eceran 

 

 Banyak barang kualitas 

baik dan dapat belajar 

membedakan barang 

yang bagus dan tidak 

9 I  Produk murah dan lengkap 

 

 Di Magelang tidak ada 

pasar seperti Pasar 

Barito 

10 J  Dapat langsung melihat 

barang dan berputar-putar 

 Kendaraan aman 

 Pernah tertipu di pasar 

online 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 10 responden memiliki persepsi yang 

berbeda-beda. Namun faktor harga mendominasi persepsi dari 10 responden. Pada zaman 

sekarang toko dan mall telah mengisi otak konsumen dengan kemewahan dan konsumerisme. 

Banyak orang yang jarang pergi ke pasar tradisional seperti Barito lagi dan juga banyak orang 

yang kurang mampu pergi ke pasar tradisional untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Tingginya marjin laba yang ditetapkan oleh toko-toko dan mall menyebabkan pembeli memilih 

Pasar Barito yang marjin labanya lebih rendah. Tidaklah aneh mengapa harga dapat muncul 

sebagai persepsi utama orang dalam berbelanja di Pasar Barito. 

 

4.3. Preferensi Konsumen 

Variabel preferensi konsumen menggambarkan kecenderungan konsumen dalam 

berbelanja di Pasar Barito. Dalam penelitian ini, atribut-atribut yang digunakan adalah alasan 

dan pertimbangan-pertimbangan orang berbelanja di Pasar Barito. Alasan dan pertimbangan 

responden yang didapat dari hasil wawancara yaitu harga murah, harga dapat ditawar, produk 

bermacam-macam, tempat parkir aman, kualitas produk bagus, jarak yang tidak jauh, pedagang 

ramah, bisa beli eceran, pernah tertipu di pasar online, tidak ada pasar seperti Barito di daerah 

asal, ikut teman, barang sulit dicari, lebih nyaman belanja di pasar Barito, kekeluargaan, citra 

baik pasar Barito. 

 Dari hasil wawancara, banyak responden yang pergi ke Pasar Barito karena telah 

membandingkan dari berbagai pertimbangan dan pertimbangan utama yang dipilih yaitu harga. 

Memang dari segi harga Pasar Barito merupakan pilihan yang tepat bagi para konsumen 

khususnya bagi yang daya belinya kurang. Beberapa responden mengatakan bahwa harga 



29 
 

merupakan alasan utama mengapa mereka berbelanja di pasar Barito. Faktor kedua yang 

mendominasi yaitu harga produk di pasar Barito dapat ditawar sepuasnya oleh pembeli dan 

barang yang ditawarkan di pasar Barito sangat variatif. Banyaknya produk yang dijual dan 

dapat ditawar seenak hati membuat semakin besarnya preferensi konsumen berbelanja di pasar 

Barito. 

Faktor lain yang mempengaruhi preferensi responden berbelanja di pasar Barito yaitu 

kualitas dari produk-produk di pasar Barito tidak buruk. Beberapa responden mengatakan 

meskipun barang yang dijual kadang second namun kondisinya cukup baik dan masih sangat 

layak dipakai. Beberapa responden mengatakan bahwa sebelum pergi ke Pasar Barito, pasar 

online dan toko-toko menjadi tempat berbelanja mereka. Banyak juga responden yang datang 

ke pasar Barito hanya berdasarkan word of mouth saja bahwa Pasar Barito itu merupakan pasar 

yang murah. Pasar Barito juga terletak di dalam kawasan Semarang yang memudahkan bagi 

masyarakat Semarang untuk pergi ke sana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa responden yang 

mengatakan berbelanja di pasar Barito sangat mudah dan tidak sulit menempuh perjalanan ke 

sana.  

Produk yang dijual di pasar Barito rata-rata adalah produk otomotif dari barang baru 

sampai yang second. Ternyata ada juga responden yang lebih memilih berbelanja di pasar 

Barito karena dapat membeli eceran/ tidak sepasang seperti spion kendaraan. Sementara faktor 

yang lain hanya diungkapkan oleh 1 sampai 2 responden.   

Dari persepsi-persepsi resiko yang sudah dinyatakan oleh responden ternyata resiko 

merupakan pertimbangan pilihan konsumen dalam berbelanja di Pasar Barito. Gambar 1 

merupakan model yang akan banyak ditemui dan ternyata banyak model lainnya yang 

ditemukan dengan penelitian ini. 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menjelaskan bahwa banyak responden yang pergi ke Pasar Barito karena diberitahu 

oleh teman atau kerabatnya. Faktor harga menjadi faktor utama yang mendominasi perginya 

banyak orang ke Pasar Barito. Namun pada saat ini harga tidaklah menjadi satu-satunya alasan 

WOM Harga Preferensi 

Persepsi Resiko 
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untuk pergi ke Pasar Barito. Salah satu responden yang beranggapan seperti gambar 1 adalah 

responden C, A. C dan A suka berbelanja ke Pasar Barito karena harganya yang murah. Namun 

beberapa resiko seperti keamanan tempat, kondisi produk yang dijual dan macet menyebabkan 

preferensi berbelanja di Pasar Barito tidak menjadi utama. 

 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 menjelaskan bahwa konsumen yang sangat menyukai barang yang murah 

dan tidak mempertimbangkan resiko dalam membeli barang. Mereka hanya 

mempertimbangkan suatu barang dari harganya saja. Fenomena ini paling banyak terjadi dan 

dibuktikan dari 7 responden yang sangat mengutamakan harga saja. Bahkan beberapa 

responden yang datang ke pasar Barito berasal dari luar Semarang. Salah satu responden yang 

beranggapan seperti gambar 2 adalah responden I yang berasal dari Magelang. Meskipun 

berasal dari luar namun I tetap berbelanja di Pasar Barito. 

 

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 menjelaskan bahwa konsumen yang tidak memiliki kekhawatiran terhadap 

barang yang dibelinya dan ternyata tidak sesuai dengan perkiraan ataupun rusak tentu akan 

timbul kekecewaan dan berhenti belanja. Tindakan yang akan dilakukan yaitu mencari tempat 

Responden Harga murah Tidak peduli 

resiko 

Preferensi berbelanja di Pasar 

Barito 

Responden Murah Tidak peduli 

resiko 

Barang rusak 

Kecewa dan 

berhenti belanja 

Preferensi 

belanja di tempat 

lain 
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belanja yang lain. Namun dari 10 responden yang diwawancarai ternyata hanya 1 orang yang 

pernah mengalami kerusakan pada barang yang dibeli namun hal itu tentu adalah kesalahan 

konsumen karena dia sudah melihat barang secara langsung dan memutuskan sendiri untuk 

membeli. Salah satu responden yang beranggapan seperti gambar 3 adalah responden F. F 

pernah mengalami kekecewaan karena barang yang dibelinya di Pasar Barito ternyata sangat 

jelek dan sejak saat itu dia jarang pergi ke Pasar Barito. 

 

 

Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 menjelaskan bahwa pembeli yang peduli resiko dalam berbelanja di Pasar 

Barito jika terjadi masalah tentu akan kecewa dan terjadi word of mouth negatif kepada teman-

temannya agar tidak membeli disana lagi. Jika tidak terjadi masalah, juga akan terjadi word of 

mouth positif karena dengan resiko-resiko yang ada, dia mendapatkan barang yang bagus dan 

timbul kepuasan tersendiri. Dari hasil wawancara ternyata banyak responden yang puas belanja 

di pasar Barito dan hal itu tidak dilihat dari resiko financial saja. Ada beberapa responden yang 

mengetahui pasar Barito juga dari kerabat dan temannya karena kepuasannya membeli di pasar 

Barito. Salah satu responden yang beranggapan seperti gambar 4 adalah responden F dan A. F 

pernah mengalami ketidakpuasan karena barangnya jelek dan memberi tau kerabatnya 

sedangkan A karena harga di Pasar Barito yang murah, A selalu memberi tahu teman-

temannya.  

 

Responden 
Peduli Resiko 

Masalah 

Kekecewaan WOM 

tidak ada 

masalah 

kepuasan 

Preferensi  berbelanja di 

Pasar Barito 



32 
 

Dari hasil wawancara, banyaknya alasan dan pertimbangan yang diungkapkan oleh 

responden. Ternyata faktor yang membuat banyaknya orang berbelanja di pasar Barito yaitu 

harga dan produk yang ditawarkan. Semakin banyaknya keanekaragaman produk yang 

ditawarkan dan harga yang sudah murah serta dapat ditawar membuat preferensi konsumen 

berbelanja di pasar Barito tinggi. 

 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara 10 orang responden dan observasi penulis, dapat 

dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam situasi yang dihadapi oleh responden. Kondisi itu 

sangat wajar karena tiap-tiap responden memiliki persepsi resiko yang berbeda-beda dalam 

berbelanja di Pasar Barito. Dilihat dari resiko fisik dapat dilihat bahwa Pasar Barito merupakan 

pasar yang dirasa kurang aman menurut beberapa responden. Selain itu tingkat keamanan 

seperti satpam ataupun hansip dirasa responden sangat kurang. 

Dari resiko finansial, banyak responden yang mengeluh karena harga yang ditawarkan 

antar penjual berbeda dari ada yang murah sampai yang diluar jangkauan. Bagi pembeli yang 

sering pergi ke Pasar Barito mungkin hal itu dirasa biasa karena sudah biasa dengan tradisi 

tawar menawar namun bagi pembeli baru akan kesulitan. Selain itu mencari referensi harga 

juga dilakukan oleh beberapa responden agar dapat memprediksi harga suatu produk sehingga 

mereka dapat mengeluarkan uang seminimal mungkin untuk membeli produk tertentu. 

Dari resiko sosial, terdapat responden yang berbelanja di Pasar Barito, dan selalu 

bepergian sendiri karena pacarnya tidak mau diajak ke Pasar Barito. Ada juga yang temannya 

tidak setuju bila responden tersebut pergi ke Pasar Barito dengan alasan bahwa lebih baik 

membeli di toko yang biasa saja daripada membeli disana. Dari hasil wawancara ternyata 

banyak responden yang tidak memperdulikan resiko ini karena pada zaman sekarang 

masyarakat sudah semakin tidak memperhatikan atau peduli terhadap orang lain. Banyak 

responden yang diejek maupun dihina namun juga tidak mempermasalahkannya. Dilihat dari 

resiko psikologis, terdapat beberapa responden khususnya bagi yang jarang ke Pasar Barito 

merasa kurang nyaman dalam berbelanja di Pasar Barito. Selain itu penjual satu dengan yang 

lain memiliki sifat yang berbeda-beda dan bila saat proses tawar menawar berlangsung 

terkadang penjual dapat memarahi pembeli. 

Dari resiko waktu, kebanyakan responden yang berasal dari luar kota Semarang 

mengeluh jika barang yang dicari tidak ada tentunya sangat merugikan. Terlebih lagi macetnya 
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jalan juga menambah resiko responden. Dari resiko-resiko yang dipersepsikan konsumen 

ternyata terdapat beberapa model yang ditemukan peneliti. 

Dalam lingkungan masyarakat, dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang diterima secara 

luas oleh masyarakat. Peneliti melihat bahwa dari 10 orang yang berbelanja di Pasar Barito 

termasuk konsumen yang sangat menyukai barang murah. Banyak dari mereka yang 

mengutamakan harga murah sebagai persepsi utama dan tidak menghiraukan resiko-resiko 

berbelanja di pasar maling seperti itu. 

 

Implikasi Teori 

Persepsi resiko konsumen berbelanja di pasar Barito ternyata sangat bervariasi dari 

resiko fisik, resiko financial, resiko social, resiko psikologis dan resiko waktu. Tiap-tiap 

responden memiliki persepsi dan alasan tersendiri dalam berbelanja di pasar Barito. Sedangkan 

preferensi berbelanja di Pasar Barito ternyata dimiliki oleh orang-orang yang mementingkan 

harga murah dan tidak peduli resiko apapun yang mereka hadapi. Kelas sosial yang menurut 

Schiffman & Kanuk (2004) mempunyai dimensi pendapatan, pendidikan, dan kedudukan, 

mendominasi preferensi berbelanja di Pasar Barito. 

 

Implikasi Terapan 

Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi pembeli berdasarkan masalah-masalah dalam 

berbelanja di pasar Barito, antara lain: 

1. Sebagai pembeli diharapkan tidak hanya melihat harganya saja karena faktor-faktor 

resiko juga perlu dipertimbangkan, sehingga pembeli dapat mendapatkan barang 

dengan resiko minimal. 

2. Pembeli yang akan membeli barang diharapkan dapat mencari referensi harga dari pasar 

satu dengan pasar yang lain, sehingga meminimalkan resiko yang didapat pembeli jika 

mendapat barang dengan harga yang tidak sesuai dengan seharusnya. 
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Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

Pertama, peneliti hanya meneliti persepsi dan preferensi orang-orang yang berbelanja 

di Pasar Barito. Hasil penelitian mungkin akan jauh berbeda dan lebih baik jika dilakukan 

penelitian lain kepada orang yang tahu akan Pasar Barito namun tidak berbelanja disana untuk 

melihat persepsi dan preferensi konsumen dalam berbelanja di Pasar gelap. 

Kedua, dalam penelitian ini responden dipilih langsung tanpa mengetahui orang 

tersebut benar-benar mengetahui kondisi dari Pasar Barito. Hasil penelitian akan lebih baik 

apabila memilih orang yang paham dan telah ke Pasar Barito beberapa kali. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan secara on the spot, jadi keadaan sangat ramai dan 

menyebabkan rekaman menjadi kurang jelas. Namun peneliti menggunakan catatan sebagai 

pedoman untuk menutupi hal tersebut. Hasil penelitian akan lebih baik apabila dilakukan 

ditempat yang tidak ramai sehingga rekaman menjadi jelas. 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Profile responden (nama, umur, gender, alamat) 

2. Seberapa sering ke pasar Barito 

3. Kapan biasa ke pasar Barito 

4. Persepsi resiko 

Resiko fisik 

a. Apakah berbelanja di pasar Barito aman? 

b. Saat berbelanja di pasar Barito apakah ada gangguan seperti copet atau penjahat? 

Resiko finansial 

a. Apakah berbelanja di pasar Barito merupakan hal yang seharusnya dilakukan 

dengan keuangan yang ada? 

b. Apakah produk belanjaan berfungsi sesuai dengan uang yang anda habiskan? 

Resiko sosial 

a. Apakah keluarga dan teman-teman mendukung anda berbelanja di pasar Barito? 

b. Apakah pilihan ini akan menyenangkan pasangan, orang tua, atau anak anda? 

Resiko psikologis 

a. Bagaimana perasaan anda berbelanja di pasar Barito? 

b. Apakah anda memberi kesan positif kepada orang lain bila berbelanja di pasar 

Barito? 

Resiko waktu 

a. Apakah waktu yang dibutuhkan dari rumah untuk pergi berbelanja ke pasar 

Barito efektif? 

 

5. Preferensi 

a. Mengapa lebih memilih berbelanja di Pasar Barito daripada pasar lainnya? 

b. Pertimbangan apa yang anda miliki untuk berbelanja di Pasar Barito? 

 




