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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pekanbaru merupakan suatu kota metropolitan yang dihuni oleh berjuta-

juta penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang terdapat di Provinsi Riau 

ataupun daerah sekitarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2017 lalu menjelaskan bahwa jumlah penduduk Pekanbaru sekitar 1. 064.566 

jiwa. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk yang berasal dari berbagai 

kalangan, status sosial, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya semua itu akan 

memberkan dampak kepadatan penduduk bagi kota Pekanbaru itu sendiri. 

Semakin bertambanhnya penduduk, maka semakin banyak resiko pengangguran, 

pemukiman kumuh, pergaulan bebas, narkoba, begal, perampokan dan banyak 

lagi. Karena penduduk yang datang ke Pekanbaru tersebut tidak tertampung 

dengan baik oleh lowongan pekerjaan yang ada. Sehingga mau tidak mau harus 

bisa bertahan hidup bersaing dengan ekonomi yang semakin sulit dan kebutuhan 

pun serba mahal. 

Kota Pekanbaru memiliki bebera Kecamatan. Dari sekian banyaknya 

kecamatan tersebut dihuni oleh berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai 

profesi yang ada. Setiap sudut kecamatan dipadati oeh penduduk yang tidak 

terhitung jumlahnya, setiap hari terus bertambah sehingga ledakkan pendudu tidak 

bisa dihinari sampai detik ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.



2 
 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pekanbaru 

No. Kecamatan Jumlah 

1. Tampan 175. 634 

2. Payung Sekaki    9.917 

3. Bukit Raya 106.161 

4. Marpoyan Damai 141.569 

5. Tenayan Raya 142.519 

6. Limapuluh   43.982 

7. Sail   22.956 

8. Pekanbaru Kota   27.059 

9. Sukajadi   49.336 

10. Senapelan   38.183 

11. Rumbai   73.231 

12. Rumbai Pesisir    7.297 

Sumber: Badan Pusat Statistik Pekanbaru 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bisa kita lihat bahwa terdapat 12 kecamatan 

yang ada di Pekanbaru. Sama-sama kita perhatikan juga bahwa Kecamatan yang 

terpadat di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan yang memang merupakan 

salah satu Kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian penulis saat ini. Kecamatan 

tampan memang dihuni oleh penduduk terbanyak se Pekanbaru, karena banyak 

dihuni oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan yang berasal dari 

berbagai wilayah, suku dan kebudayaan yang dianutnya. 

Kepadatan penduduk selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi 

masyarakat, karena persaingan sekonomi semakin sulit mengharuskan masyarakat 

untuk berusaha bekerja lebih giat lagi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Berbagai macam usaha harus dilakukan untuk dapat bertahan hidup 

dalam himpitan ekonomi. Mayoritas penduduk yang tinggal di Pekanbaru baik itu 

penduduk tetap maupun pendatang banyak yang membuka usaha berdagang 
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seperti rumah makan, ampera, gorengan, jasa dan sebagainya mereka kebanyakan 

berasal dari Provinsi sebelah yaitu Sumatera Barat (SUMBAR). Para pedagang 

membuka usahanya ini ada yang dipasar, jalanan, kios-kios kecil, pokoknya 

semua tempat yang dianggap mereka bisa berjualan serta menghasilkan uang dan 

keuntungan yang banyak. 

Pekanbaru sebagai kota Metropolitan sudah barang tentu memiliki pusat 

perekonomian yang tinggi khususnya dalam bidang perdagangan. Perdagangan 

yang dimaksud disini yaitu para pedagang yang berdagang atau melakukan 

kegiatanekonomi di pasaran yang terdapat disekitaran kota Pekanbaru yang 

memang dipadati penduduk dari berbagai daerah. Pasar sebagai wadah terjadinya 

transaksi antara pedagang dan pembeli sewaktu-waktu. Berdasarkan data Pasar 

bahwa terdapat 6 buah pasar yang terdapat dikota Pekanbaru. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Daftar Pasar di Kota Pekanbaru 

No Nama Pasar Keterangan Lokasi 

1. Pasar Agus Salim Jln. Agus Salim 

2. Pasar Cik Puan Jln. Tuanku Tambusai 

3. Pasar Rumbai Rumbai 

4. Pasar Limapuluh Jln. Sultan Syarif Kasim 

5. Pasar Labu Baru Labu Baru 

6. Pasar Simpang Baru Jln. HR. Soebrantas 

Sumber: Data Lapangan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tergambar jelas bahwa ada 6 pasar besar yang 

terdapat d Kota Pekanbaru. Diantaranya yang pertama: ada yang namanya pasar 

Agus Salim, yang letak lokasinya berada di jalan Agus Salim, Sukaramai, 
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Pekanbaru. Kawasan jalan Agus Salim yang semrawut kini telahdibersihkan dari 

para pedagang kaki lima (PKL). Selanjutnya kawasan ini akan disulap Pemerintah 

Kota (Pemkot) Pekanbaru menjadi city walk sepeti Malioboro di Yogyakarta. 

Pasar Agus Salim sendiri sebenarnya bukanlah pasar. Sebutan itu muncul karena 

sejak lama selalu padat ole pedagang yang datang dari berbagai sudut kota. Agus 

Salim sebenarnya adalah nama salah satu jalan di kawasan pusat di kecamatan 

Pekanbaru Kota. 

Sejak puluhan tahun silam, jalan itu seperti gang buntu yang tidak bisa 

dilewati kendaraan jenis apapun, karena tertutup padatnya lapak pedagang yang 

berjualan sejak pahi hingga sore hari. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri sejak 

puluhan tahun lalu bukan tidak pernah mencoba menertibkan. Namun entah 

bagainana bisa bahwa pedagang yang kemudian pergi, selalu kembali dnan 

kembali lagi. Jumlah pedagang yang tertampung oleh pasar Agus Salim ini ada 

sekitar 150 orang yang berjualan, belum lagi PKL dan pedagang jenis lainnya. 

Kedua, ada yang namanya Pasar Cik Puan. Pasar ini berlokasi di Jalan 

Tuanku Tambusai, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru.Pasar Cik Puan ini merupakan 

salah satu pasar yang memiliki lokasi yang strategis, karena berada ditepi 

keramaian lalu lintas, secara otomatis banyak pengunjung yang akan berbelanja 

disini. Namu, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa masih 

banyaknya keluhan daripedagang, salah satunya besarnya punguta pengelola pasar 

yang dibebankan kepada mereka. Hal ini dikarenakan paska kebakaran yang 

melanda Pasar Sukaramai sebelumnya, maknya biaya sewa kios bisa mencapai 

Rp. 35 Juta per meternya. Padahal sesuai kesepakatan tidak ada retribusi karena 
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dikembalikan ke Pemerintah Kota, tapi nyatanya kebalikannya. Jumlah pedagang 

dipasar ini terbilang ramai, seperti pasar kebanyakan lainnya bahwa pasar Cik 

Puan ini masih banyak yang harus diperbaiki. 

Ketiga, Pasar Rumbai. Pasar ini terletak di jalan Sekolah, Meranti Pandak, 

Rumbai Pesisi Pekanbaru. Gedung Pasar Rumbai berdiri megah di Jalan Sekolah, 

sebuah ruas jalan yang padat lalu lintas. Pasar Rumbai ini berdiri sejak tahun 

1980-an. Di pasar ini terdapat 210 kios, dimana kios ini telah dibeli oleh sebagian 

pedagang kepada oknum pemerintah beberapa tahun silam. Sebanyak 40 kios 

yang berada di lantai 1 dan 2 di pasar Rumbai disegel dan diambil oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru. Kios tersebut sebelumnya ditutup dan diduga kuat 

pemiliknya adalah oknum dengan sengaja membiarkan kios tersebut untuk 

gudang. Di pasar ini sebagian ada yang menyewakan kios yang tealah dibeli 

sebelumnya kepada penyewa lain dengan sewa yang lebih mahal, makanya kios-

kios dyang terdapat di pasar Rumbai ini dijadkan sebagai pusat bisnis. 

Keempat, yiatu pasar Limapuluh Pekanbaru. Pasar Limapuluh yang berada 

di jalan Sultan Syarif Kasim ini diresmikan oleh Walikota Fisdaus, MT dan 

wakilnya Ayat Cahyadi pada tahun 2016 lalu. Kios yang terdapat di Pasar 

Limapuluh ini sekitar 102 kios. Tetapi sangat disayangkan sekali bahwa walaupun 

pasar dihuni oleh ratusan pedagang dan dikunjungi banyakpengunjung, namun 

pasar ini masih jauh dari harapan masyarakat sekitar. Atap yang bocor disaat 

hujan, jalan yang berlobang sehingga kalau hujan menyebabkan becek dan susah 

berjalan bagi pengunjung. Banyak hal yang harus dibenahi. 
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Kelima, pasar Labu Baru. Pasar Labu Baru merupakan salah satu pasar 

yang banyak dikunjungi. Selain dipasar ini banyak menyediakan kebutuhan 

pokok, perlengkapan rumah dan sebagainya, harganya juga bisa terbilang murah. 

Pasar yang hanya buka pada hari rabu da minggu ini kerap sekali mengganggu 

arus lintas. Banyak pengunjung yang berdatangan dikarenakan harganya yang 

murah, barang yang disediakan beragam. Makanya masyarakat banyak yang 

tertarik untuk berdatangan kepasar ini.  

Terakhir, Pasar Simpang Baru. Dari ke 6 buah pasar, Pasar Simpang Baru 

inilah yang merupakan objek penelitian penulis kali ini, karena memang 

Kecamatan Tampan merupakan lokasi dimana pasar Simpang Baru ini berada 

yang dikelilingi oleh ratusan ribu penduduk. Pasar ini merupakan salah satu 

tempat yang banyak dijadikan wadah oleh para pedagang untuk berjualan di Kota 

Pekanbaru yaitu Pasar Simpang Baru Panam. Simpang Baru merupakan wilayah 

yang terdapat dimnana wilayah ini terletak di jantung Kecamata Tampan, Panam 

Kota Pekanbaru. Pasar Simpang Baru memiliki luas wilayah ± 150 M². Pasar ini 

dihuni oleh banyak jenis pedagang. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel beriku. 

Tabel 1.3 

         Data Pedagang Tetap di Pasar Simpang Baru Pekanbaru 

No Kelompok Pedagang Jumlah 

1. Pedagang Pecah Belah 10 

2. Pedagang Ikan 20 

3. Pedagang Sayur 50 

4. Pedagang Pakaian Jadi 30 

5. Pedagang Harian  25 

Jumlah 135 

Sumber Data: Data Lapangan tahun 2018 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa pasar Simpang Baru ditempati oleh 135 

orang pedagang dari berbagai jeni dagangan yang diperjual belikan. Pasar 

Simpang Baru beroperasi padatnya yaitu pada hari Selasa saja yang puncak 

keramaiannya berkali lipat. Kalau hari biasa selain hari Selasa pasar Selasa tidak 

seramai hari H-nya. Kalau kita berbicara mengenai pasar Selasa sekilas bagi kita 

yang pernah berbelanja kesitu akan terlihat dengan jelas bahwa padat sekali 

masyarakat yang datang berbelanja, apalagi mahasiswa yang kuliah di Pekanbaru 

hampir semuanya berbelanja ke Pasar Selasa tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa 

harga sayur mayur serta kebutuhan pokok lainnya lebih murah dari hari biasanya. 

Maka dari itu pasar Selasa ini ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat yang 

tinggal disekiran Panam dan sekitarnya. Karena pada hari pasar tersebut siapapun 

bisa membeli apa saja kebutuhan untuk seminggu kedepannya bisa menghemat 

pengeluaran. 

Namun, jika kita perhatikan dengan jelas ada beberapa bagian penting 

yang cukup menjadi perhatian dipasar Selasa tersebut yaitu masalah ketertiban 

dan kebersihan pasar. Dalam hal ketertiban seperti pengaturan tempat jualan, 

parkiran jauh dari standar pasar sesungguhnya, dimana tempar berjualan pedagang 

selain yang menetap kiosnya dipasar tersebut mereka menggunakan bagian jalan 

untuk berjualan sehingga pasar menjadi, sempit, sumpek, berdesak-desakan, 

kesannya masih jauh dari kata nyaman bagi pembeli yang belanja. Kemudian, 

tempat parkir roda dua maupun roda empat berantakan tidak teratur, sampai-

sampai parkiran mobil memakai badan jalan lalu lintas Soebrantas yang 
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menyebabkan lalu lintas semeraut tidak terkendalikan mengganggu pengendara 

lainnya yang melintas. 

Berhubungan dengan itu bahwa suatu pasar harus memiliki ketertiban, 

kebersihan serta kenyamanan bagi para pengunjung yang datang berbelanja ke 

pasar selasa tersebut sehingga pengunjung merasa nyaman, bukan hanya sekedar 

harganya murah tetapi kenyamanan termasuk daya tarik tersendiri dari pasar itu 

sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan sekali kerjasama dati para petugas pasar agar 

bekerja lebih giat lagi guna memajukan pasar untuk kepentingan bersama. Bukan 

hanya sekedar merauih keuntungan materi saja, dibalik itu juga sangat diperlukan 

kerjasama antar petugas pasar, kekompakkan, solidaritas sehingga menghasilkan 

kinerja yang baik dalam mengelola pasar baik dibidang ketertiban, kebersihan 

maupun kenyamanan pasar yang tedapat di pasar Selasa, Panam Pekanbaru. 

Ketertiban dan kebersiham merupakan bagian penting dalam penelitian 

kali ini. Dimana mengenai masalah ketertiban yang terdapat di Pasar Simpang 

Baru, begitu juga dengan masalah kebersihan yang masih menjadi perbincangan 

hangat di Kota Pekanbaru. Ada apa dan entah kenapa Pasar ini sampai sekarang 

belum dijadikan sebagai pasar semenisasi, masih jauh dari standarisasi yang 

seharusnya. Ketertiban terutama parkir serta keramaian lalu lintas disekitar pasar 

belum terratus, kemudian para pedagang yang berjualan mendirikan lapak 

terkadang ada yang menghalangi pembeli untuk lewat berbelanja, masih banyak 

hal yang harus dibenahi mengenai pasar Simpang Baru tersebut.  
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Semua yang berkaitan dengan ketertiban maupun kebersihan pasar 

merupakan kewenangan dari Disperindag bidang pasar Kota Pekanbaru. Dimana 

sekitar 95 orang pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

yang bertugas dalam menangani semua pasar yang terdapat di Kota Pekanbaru 

yaitu menenai ketertiban dan kebersihan yang terdapat di pasar. Dari sekian 

banyaknya jumlah pegawai tentu kinerjanya harus bagus pula dalam menjalankan 

tugas yang ada, dimana kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap kualitas 

kerja itu sendiri. Namun, harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada 

bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bidang pasar 

belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. 

Dua hal yaitu ketertiban dan kebersihan pasar Selasa belum terpenuhi 

Disperindag bidang pasar sampai sekarang. Walaupun begitu, pengunjung tetap 

ramai berbelanja ke pasar Selasa Simpang Baru, Panam. Seharusnya dari antusias 

masyaraat Panam dan sekitarnya berbeanja ke pasar Selasa petusgas pasar baik itu 

petugas ketertiban dan kebersihan lebih meningkatkan serta menyediakan 

pelayanan bagi pengunjung sehingga bisa menarik pengunjung lebih ramai lagi 

dari biasanya. Namun, belum juga ada kiat-kiat, tindakan maju yang diambil oleh 

petugas pasar belum nampak sampai detik ini. Pengemasan lebih ditingkatkan lagi 

agar memberikan kepuasan bagi pengunjung yang datang ke pasar tersebut. 

Dari semua permasalahan yang ada, maka pokok permasalahan yang 

terdapat pada pasar Selasa Simpang Baru yaitu: 
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1. Masalah ketertiban kendaraan (parkir, tempat berjualan) masih belum 

tertatur secara baik, sementara para petugas yang bekerja dipasar 

banyak. Sehingga para pengunjung kesulitan dalam memarkirkan 

kendaraan dikarenakan tempar parkir, bagian jalan terpakai untuk 

berjualan oleh pedagang. Lalu lintas juga jadi macet karena tidak 

tertata dengan rapi 

2. Masalah kebersihan pasar (sampah) belum begitu bagus, toh sampah 

dibutuhkan untuk tempat pembuangan sampah sisa jualan yang tidak 

terjual atau sejenis sampah lainnya. 

Berdasarkan semua fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih detai lagi penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pegawai 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pekanbaru Bidang 

Pasar dalam Mengatasi Kebersihan dan Ketertiban di Pasar Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pemerintah Kota Pekanbaru bidang  Pasar dalam mengatasi kebersihan 

dan ketertiban pasar Simpang Baru? 

2. Apa saja faktor penyebab pasar Simpang Baru belum bersih dan 

tertib?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Pemerintah Kota Pekanbaru bidang pasar dalam 

mengatasi kebersihan dan ketertiban pasar Simpang Baru. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab faktor penyebab pasar Simpang 

Baru belum bersih dan tertib. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Administrasi Negara 

Kegunaan teoritis penelitian ini nantinya diharapkan mampu 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk Ilmu 

Administrasi Negara yang berkaitan dengan kinerja pegawai 

Disperindag bidang pasar dalam mengatasi ketertiban dan kebersihan 

pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan, Pekanbaru. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti secara khusus dalam menyelesaikan tugas akhir 

untuk mendapatkan gelar sarjana dan bermanfaat bagi sesama. 
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b. Kegunaan Praktis 

  Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam memberikan 

sumbanagan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhunungan 

dengan masalah ketertiban dan kebersihan pasar serta untuk membantu 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah,   

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap 

penelitian ini, teori analisis, kinerja, pasar, ketertiban, kebersihan, 

pegawai, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, defenisi 

konsep, konsep operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 

subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berisikan tentang sejarah berdirinya Disperindag  Kota 

Pekanbaru, Visi dan Misi Disperindag, Struktur Kepegawaian 

Disperindag, Sejarah Berdirinya Pasar Simpang Baru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisikan pembahasan mengenai kinerja Disperindag bidang 

pasar dalam mengatasi masalah ketertiban dan kebersihan Pasar 

Simpang Baru Kota Pekanbaru. 

BAB VI : PENUTUP 

  Berisikan Kesimpulan dan Saran dalam penelitian. 

 

 

 


