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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk Indonesia sebagai penduduk kelima terbanyak di dunia (setelah 

Cina, India, AS, dan Rusia) dengan kondisi perekonomian mayoritas rumah 

tangga menengah ke bawah tersebar di lebih dari 30 provinsi di berbagai pulau. 

Kondisi ini, ditambah faktor kekuatan ekonomi daerah yang kebanyakan rendah, 

membuat gerai-gerai tradisional sebagai tempat berbelanja yang paling cocok. 

Pasar eceran atau pasar ritel di Indonesia merupakan pasar besar dengan 

jumlah penduduk pada awal tahun 2004 sekitar 215 juta jiwa. Dengan jumlah 

penduduk sebanyak itu, total belanja rumah tangga mencapai Rp 600 triliun 

pertahunnya. Belanja tersebut mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga, mulai 

dari kebutuhan sehari-hari seperti gula, sabun mandi, pakaian, hingga kebutuhan 

barang tahan lama seperti kulkas, emas dan mobil.  

Perkembangan demografi merupakan titik awal dalam mengamati potensi 

pasar ritel. Dari jumlah penduduk dan karakteristiknya seperti berapa jiwa tinggal 

di wilayah mana dapat diteruskan untuk mempelajari segmentasi berdasarkan 

kelompok usia, kelas sosial, dan gaya hidup. Selain itu, dari data jumlah 

kependudukan dapat diketahui banyaknya keluarga di suatu wilayah. 

 Jumlah penduduk yang besar membutuhkan barang dan jasa dalam jumlah 

besar. Mereka memerlukan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi dan untuk 

kebutuhan rumah tangga. Pasar ritel dapat terus tumbuh sebagai akibat dari 

perkembangan berbagai bidang. Pasar ritel yang tumbuh secara nasional tidak saja 
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menguntungkan peritel besar atau produsen barang ritel melainkan juga para 

peritel kecil yang melayani masyarakat setempat. Pedagang di pasar tradisional 

termasuk salah satu bentuk peritel kecil yang berusaha mencukupi kebutuhan 

hidupnya dengan berjualan.  

 Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan 

masalah  internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, bangunan dua lantai 

yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan 

sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, sarana dan prasarana 

pasar yang sangat minim, serta buruknya sirkulasi udara. Keadaan tersebut masih 

ditambah dengan kondisi pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan 

retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan 

pedagang pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi, dan minimnya 

bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara 

tidak langsung menguntungkan supermarket. 

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar 

tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, 

yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang 

disebabkan jaminan (collateral) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala 

ekonomi (economies of scale), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok 

besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk 

menyesuaikan dengan keinginan konsumen (Wiboonpongse dan Sriboonchitta, 

dalam Poesoro; 2007). 

Pasar tradisional tidak mampu menyediakan lingkungan yang bersih dan 

lahan parkir yang tertib dan aman, apalagi jika musim hujan tiba lantai menjadi 
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becek, tanahnya bercampur dengan sampah Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 

Kondisi ini memang tidak nyaman bagi pengunjung pasar. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Masayoshi dan Le (2007) bahwa pasar tradisional juga 

memiliki beberapa kelemahan yaitu: 

“Weakness of traditional markets: 

All the disadvantages of the traditional bazaar system (dirty, crowed, 

unorganized, noisy and prevalence of counterfeits) became an important 

catalyst for city urban consumers to shift away from traditional bazaars. 

No less important is the matter of consumer confidence regarding 

products. The fear of being cheated facilitated a shift away from 

traditional bazaars. Searching for a certain product is considered by 

some as being a wasteful activity, and so some buyers might be willing to 

pay a higher price for a service that does the search for them. 

Supermarkets provide that kind of service. “ 

Pada tahun 2000, menurut perhitungan BPS, para konsumen Indonesia 

menghabiskan sekitar US$ 100 per orang per tahun untuk belanja di ritel 

tradisional atau sekitar Rp. 150 triliun setelah perhitungan kurs yang berlaku dan 

jumlah penduduk. Untuk belanja pada bisnis ritel modern, menurut pimpinan 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pengeluaran konsumen 

mencapai Rp. 25 Triliun. Totalnya berarti Rp. 175 Triliun. (Bisnis Indonesia, 

2001 dalam Ma’ruf, 2006) 

 Berbicara mengenai perkembangan bisnis ritel di Indonesia, dapat 

dikatakan bahwa bisnis ritel tradisional sebelum tahun 1997 masih dominan, 

kurang lebih porsinya masih 80% dari total pasar. Perubahan terjadi ketika 
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pemerintah membuka akses untuk mengundang investor asing masuk ke industri 

ini dengan mengizinkan kepemilikan saham sampai dengan 100%. Porsi pasar 

tradisional kian hari kian menurun, terjepit karena serbuan peretail modern seperti 

Carrefour, Matahari, Ramayana, Hero, Indomaret, Alfa dan Sogo.  

 Menjelang akhir tahun 2001, sebuah badan riset mengestimasikan belanja 

di gerai modern tahun itu sebesar Rp. 36,7 Triliun. (Bisnis Indonesia, 2001 dalam 

Ma’ruf, 2006). Menurut badan riset tersebut, pertumbuhan pasar ritel modern 

akan tumbuh pada kisaran 23 % - 26 % per tahun sampai 2005. Pasar ritel 

Indonesia pada tahun 2003 diperebutkan oleh pengecer modern dan pengecer 

tradisional yang menurut perkembangan pangsanya dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Pangsa Pasar Gerai Ritel (Bukan Posisi Akhir Tahun, dalam%) 
 2000 2001 2002 2003 

Hypermarket / Supermarket 

Minimarket 

Pasar Tradisional  

16,7 

3,4 

79,8 

20,5 

4,6 

74,9 

20,2 

4,9 

74,9 

21,1 

5,1 

73,8 

Sumber:  

AC Nielsen (sisipan Bisnis Indonesia ”arah Bisnis & Politik” Desember 2003) 

(Ma’ruf, 2006) 

  

Pada tahun 2003, supermarket menguasai pangsa pasar sebesar 21,1 % 

atau sama dengan Rp. 56,1 Triliun. Pasar Ritel nasional tumbuh cukup baik yang 

dimanfaatkan oleh pengecer modern. Selain supermarket yang menikmati 

kenaikan pangsa pasar, minimarket juga turut menikmati kenaikan. Pertumbuhan 

pangsa pasar minimarket tumbuh dari 3,4 % di tahun 2000 menjadi 5,1 % di tahun 

2003. Pasar tradisional, dalam wujud warung, toko, pasar, mengalami penurunan 

pangsa pasar dari 79,8 % menjadi 73,8 %. Jumlah gerai di Indonesia menurut 

penelitian AC Nielsen adalah ritel modern (yang mencakup hypermarket, 

supermarket, departement store, minimarket, dan minimart) 5.079 gerai dan  pada 
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ritel tradisional (yang mencakup pasar, toko, dan warung) 1.745.598 gerai. 

(Ma’ruf, 2006). 

 Coopers dalam Poesoro (2007) memprediksi bahwa penjualan 

supermarket akan meningkat sebesar 70% dari periode 2004 hingga 2007. Salah 

satu penyebab meningkatnya jumlah dan penjualan supermarket adalah urbanisasi 

yang mendorong percepatan pertumbuhan penduduk di perkotaan serta 

meningkatnya pendapatan per kapita. Dari 1998 hingga 2003, supermarket di 

seluruh Indonesia tumbuh 27% per tahun, dari delapan menjadi 49 gerai. 

 Liberalisasi sektor perdagangan eceran pada 1998 telah mendorong 

munculnya berbagai supermarket asing di Indonesia. Dengan semakin 

menjamurnya supermarket asing ke berbagai kota, timbul pendapat dari beberapa 

kalangan bahwa di era globalisasi pasar tradisional menjadi korban utama 

persaingan. Bahkan ada pihak-pihak yang menganggap perlu adanya pembatasan 

keberadaan supermarket, terutama di lokasi yang berdekatan dengan pasar 

tradisional, agar tidak merebut konsumen pasar tradisional. 

Pesatnya pembangunan supermarket dirasakan oleh banyak pihak 

berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, supermarket 

dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap; di sisi lain, pasar 

tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang 

kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. supermarket dan pasar 

tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua 

produk yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di supermarket.  
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Gambar 1.1 Perkembangan Pasar Modern (1997 – 2003) 

Sumber: DRI, 2003, Visidata, 2003 dalam Poesoro (2007). 

 

Berdasarkan penelitian AC Nielsen terbaru, hypermarket, supermarket, 

hingga minimarket, setiap tahunnya tumbuh 31,4 persen, dengan penetrasi hingga 

ke daerah-daerah kecil. Sedangkan pertumbuhan pasar tradisional minus 8 persen, 

sehingga dengan hitungan tersebut diperkirakan dalam delapan tahun ke depan 

seluruh pasar tradisional akan habis (Pikiran Rakyat, 2006). Hal tersebut nampak 

pada Gambar 1.2. 

Jika itu terjadi, ratusan juta jiwa penduduk Indonesia terancam kehilangan 

penghidupannya dan jatuh dalam kemiskinan absolut. Pada Juni 2006 di Indonesia 

terdapat 13.650 pasar tradisional, melibatkan 12,6 juta pedagang di dalamnya. 

Jika rata-rata pedagang punya 2 pegawai dan 4 anggota keluarga, maka 118,2 juta 

jiwa rakyat Indonesia akan masuk dalam kemiskinan jika pasar tradisional 

musnah (Pikiran Rakyat, 2006). 
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Gambar 1.2 

Pertumbuhan Pasar Traditional Market vs. Modern Market (2005-2006) 

 
Sumber: AC Nielsen 2007 (Kartono, 2007) 

  

 Pedagang tradisional yang terkena imbas langsung dari keberadaan 

supermarket adalah pedagang yang menjual produk yang sama dengan yang dijual 

di tempat tersebut. Meskipun demikian, pedagang yang menjual makanan segar 

(daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain) masih bisa 

bersaing dengan supermarket mengingat banyak pembeli masih memilih pergi ke 

pasar tradisional untuk membeli produk tersebut. Keunggulan supermarket atas 

pasar tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual produk yang relatif sama 

dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan 

beragam pilihan cara pembayaran. supermarket juga menjalin kerja sama dengan 

pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini yang 

menyebabkan mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala 

ekonomi yang besar. 
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 Hypermarket/Supermarket melakukan beberapa strategi harga dan 

nonharga, untuk menarik pembeli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryadarma, Poesoro, Budiyati, Akhmadi, dan Rosfadhila (2007), 

Hypermarket/Supermarket melakukan berbagai strategi harga seperti strategi limit 

harga, strategi pemangsaan lewat pemangkasan harga (predatory pricing), dan 

diskriminasi harga antar waktu (inter-temporal price discrimination). Misalnya 

memberikan diskon harga pada akhir minggu dan pada waktu tertentu. Sedangkan 

strategi nonharga antara lain dalam bentuk iklan, membuka gerai lebih lama, 

khususnya pada akhir minggu, bundling/tying (pembelian secara gabungan), dan 

parkir gratis. 

Fenomena ini lebih terasa di kota Jakarta. Sudah banyak kios pada pasar 

tradisional yang harus tutup karena sulit bersaing dengan pasar modern. Data dari 

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) pada tahun 2005 

seperti dikutip website Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, bahwa 

sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup usaha setiap tahun, terkena dampak 

persaingan dengan pasar modern yang semakin kuat (Indra Kh, 2007). 

Berdasarkan data PD pasar Jaya, jumlah pasar tradisional di kawasan DKI Jakarta 

saat ini mencapai 151 pasar dengan 100.000 toko serta 100.000 orang pedagang 

kecil. Kondisi toko dan pedagang di pasar tradisional kini semakin terjepit oleh 

peritel modern, termasuk supermarket. Karena itu masyarakat mengharapkan 

pemerintah berpihak pada masyarakat dengan memperhatikan nasib pasar 

tradisional dan tidak membiarkan atau melepas izin supermarket.   

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) 

mengingatkan kepada pemerintah agar membuat regulasi yang berpihak kepada 
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pasar tradisional antara lain tidak melakukan pemberian izin pendirian pasar 

modern, khususnya supermarket. Sikap pemerintah yang enggan untuk 

menghentikan sementara pemberian izin pendirian pasar modern yang justru akan 

dimanfaatkan oleh pemodal besar. Mereka akan berupaya untuk mengantongi izin 

sebanyak-banyaknya sebelum penerbitan Peraturan Presiden tentang perpasaran. 

Masyarakat sangat mengharapkan pembuatan Peraturan Presiden segera rampung, 

sehingga masalah di sektor ritel ini tidak berlarut-larut karena semakin merugikan 

pedagang kecil. 

Pemerintah diharapkan jangan mematikan usaha yang sudah mendapat izin 

dengan memberikan izin baru. Selama ini pemerintah pusat dan daerah kurang 

memiliki keseriusan dan komitmen. Dicontohkan, di Kota Bandung, sekalipun ada 

SK Wali Kota Bandung Nomor 820/1992 yang melarang pusat perdagangan/ 

grosiran berdiri dalam radius kurang dari 10 km dari lokasi pasar induk, 

kenyataannya supermarket bisa didirikan dalam jarak kurang dari 3 km (dikutip 

dari pendapat Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jabar, 

H.M. Dadang Suganda, di Bandung) (Pikiran Rakyat, 2006). 

Pemerintah telah mengeluarkan SKB Menperindag RI dan Mendagri RI 

No. 145/ MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 tahun 1997 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar dan Pertokoan, juga Kep. Menperindag RI No. 261/MPP/ 

Kep/7/ 1997 dan Kep Menperindag RI No. 420/MPP/Kep.10/1997, tapi 

kesemuanya itu tidak jalan. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) 

menyampaikan lima hal sebagai masukan terhadap Peraturan Presiden yang akan 

dibuat, yaitu: masalah sertifikasi terhadap pengelolaan pasar, melakukan 

modernisasi pasar yang bersahabat, menetapkan lokasi supermarket pada batas-
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batas kota, menetapkan syarat pada pengusaha retail modern agar tidak 

mematikan pemasoknya, dan mengajak pedagang pasar dalam investasi serta 

pengelolaan pasar (Pikiran Rakyat, 2006). 

Pemerintah seharusnya melihat pengalaman di Bangkok yang awalnya 

memiliki 22 pasar tradisional, namun kini hanya tersisa dua pasar karena terdesak 

oleh kehadiran 20 supermarket (Indra Kh, 2007). Terkait dengan serapan investor 

maupun tenaga kerja, pasar tradisional juga menarik investasi dan menyerap 

tenaga kerja yang sedikit, dan banyak pedagang yang gulung tikar. Pemerintah 

menyatakan pengaturan masalah supermarket termasuk masalah yang sensitif 

karena didalamnya tidak hanya menyangkut pasar modern dan tradisional, tapi 

juga sejumlah rantai ekonomi. Pemerintah Daerah diharapkan tidak salah dalam 

mengambil kebijakan sehingga kehadiran supermarket atau hypermarket tidak 

mematikan pasar tradisional, karena kedua pasar tersebut mempunyai konstribusi 

besar terhadap perekonomian nasional yang diharapkan mampu menyediakan 

cukup barang dan jasa yang harganya dapat dijangkau oleh 220 juta penduduk 

Indonesia. Peningkatan infrastruktur yang baik akan menekan harga jual sehingga 

mengakibatkan pasar dalam negeri menjadi efisien. (Menkokesra, 2007) 

Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Harus ada aturan tata 

ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. 

Misalnya tentang berapa jumlah supermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah 

di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika 

pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan 
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pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang 

sehat antara keduanya. 

Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah merubah ”wajah” pasar 

tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar 

rakyat ini tampaknya lebih sering mengedepankan kepentingan investor 

ketimbang kepentingan para pedagang sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa 

kompromi kerap membuat pedagang alergi mendengar kata pembenahan. 

Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang 

lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar 

tradisional.  

Dari penjelasan di atas tampak bahwa perkembangan pasar modern sedikit 

demi sedikit akan menggeser peran pasar tradisional. Semakin menjamurnya toko-

toko ritel, minimarket, supermarket dan hypermarket yang berada di Kota Malang 

juga dianggap mulai mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional. Di Kota 

Malang terdapat 2 supermarket yaitu Matos dan Giant, 8 supermarket (Mitra, 

Plaza Araya, Sarinah, Ramayana, Carrefour Express Blimbing, Ratu Gajahmada 

Plaza, Matahari Pasar Besar, Giant Kawi) dan minimarket seperti Indomart dan 

Alfamart yang berada di berbagai tempat di pelosok kota. Jika dibiarkan terus 

bertambah, otomatis akan mematikan pasar-pasar tradisional. Kelebihan 

pelayanan dan fasilitas yang dimiliki oleh toko-toko berskala menengah dan besar 

itu memang tidak bisa ditandingi oleh pasar tradisional. 

Semakin meningkatnya jumlah supermarket yang terdapat di Kota Malang 

memberikan dampak yang kurang baik terhadap upaya peningkatan pertumbuhan 

pasar-pasar tradisional. Adanya dampak yang kurang baik tersebut dikarenakan 
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dengan banyaknya supermarket maka masyarakat atau konsumen akan 

mendapatkan produk sesuai dengan harapan dengan jumlah variasi yang lebih 

banyak, dan hal tersebut merupakan keunggulan dari supermarker. Penulis 

memilih lokasi penelitian yaitu di kota Malang dengan obyek penelitian giant 

supermarket dan enam pasar tradisional yaitu pasar Kasin, pasar Mergan, pasar 

Oro-oro Dowo, pasar Bareng, pasar Besar, pasar Klojen 

 Seperti yang kita ketahui, kota Malang adalah sebuah kota di propinsi 

Jawa Timur Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, 

terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh 

kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan 

dikenal dengan julukan kota pelajar. Dengan luas 110,06 km² kota Malang 

memiliki jumlah penduduk 780.000 (tahun 2006) dan kepadatan penduduk 

berkisar 6.171 jiwa/km² (Wikipedia,2007). 

Pada tanggal 27 Desember 2007, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun terdapat 

beberapa hal yang kurang tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. 

Memang telah terdapat aturan mengenai penataan pasar modern, namun 

supermarket telah ada sebelum peraturan ini dibuat. Akan timbul berbagai 

masalah bagaimana cara menerapkan aturan ini, jika dilihat dari lokasi 

supermarket sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2007 tersebut. Tentunya tidak mungkin merelokasi letak dari 

supermarket tersebut. Jadi, meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tetap menyebabkan pedagang di 

pasar tradisional terkena imbas dari keberadaan supermarket ini.  

 Dengan melihat fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan 

terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 belum 

dapat membawa perbaikan bagi pasar tradisional. Hal ini disebabkan persaingan 

antara pasar modern dan pasar tradisional akan tetap terjadi, dengan kata lain 

supermarket tetap akan berada di lokasinya.  Untuk itu penulis tertarik meneliti 

dampak keberadaan supermarket terhadap pedagang pasar tradisional yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi pedagang di pasar tradisional 

terhadap keberadaan supermarket di kota Malang dan sehingga akan memberikan 

masukan pada pihak pasar tradisional untuk dapat menghadapi persaingan dengan 

supermarket dan agar mampu bertahan untuk tetap eksis di dunia perdagangan.  

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah lokasi supermarket, harga produk dan promosi secara simultan 

mempengaruhi omzet penjualan di pasar tradisional. 

2. Apakah lokasi supermarket, harga produk dan promosi secara parsial 

mempengaruhi omzet penjualan di pasar tradisional. 

3. Variabel apakah yang dominan mempengaruhi omzet penjualan di pasar 

tradisional. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis lokasi supermarket, harga produk dan promosi secara 

simultan mempengaruhi omzet penjualan di pasar tradisional. 

2. Menganalisis lokasi supermarket, harga produk dan promosi secara parsial 

mempengaruhi omzet penjualan di pasar tradisional. 

3. Untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi omzet penjualan 

di pasar tradisional. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek 

yaitu: 

1. Aspek akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu pemasaran mengenai penjualan pada sektor 

perdagangan dan dapat memperkaya temuan-temuan yang sudah ada, serta 

sebagai masukan bagi mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan 

penelitian pada bidang yang sama. 

2. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pedagang pasar tradisional 

dan pasar modern yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan untuk mengembangkan strategi pemasarannya, 

serta bagi Pemerintah Kota juga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan agar dapat menjaga 

kelangsungan hidup dua jenis pasar yang berbeda ini. 
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