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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Rent-Seeking 

Rent-Seeking atau yang biasa disebut pencari rente dapat di definisikan 

sebagai upaya seorang individu atau sebuah kelompok untuk meningkatkan 

pendapatan melalui pemanfaatan regulasi atau peraturan pemerintah yang sedang 

berjalan. Seorang individu maupun sebuah kelompok bisnis tersebut mencari rente 

ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat 

penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki Yustika 2006 

(Raharjo, 2015). 

Aktivitas pencari rente dapat dikatan seperti halnya lobi untuk mendapatkan 

lisensi atau surat izin (sebagai contoh pengusaha yang melakukan lobi kepada 

pemerintah untuk diterbitkan izin usahanya), yang nantinya kegiatan tersebut akan 

membuat kondisi perekonomian menjadi tidak stabil terlebih nantinya akan ada 

pihak yang terkena dampak akibat mengabaikan kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Pada umumnya kegiatan pencari rente (Rent-Seeking) dapat dikatakan 

bermakna negatif karena adanya kepentingan antara pengusaha dengan penguasa 

(pemerintah) untuk mengubah kebijakan ekonomi atau mengabaikan kebijakan 

ekonomi tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente, dan nantinya 

akan ada pihak yang akan terkena dampak akibat aktivitas pencari rente tersebut 

(Raharjo, 2015). 
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Menurut Little 2002, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran 

sumber daya  untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menikung kebijakan 

tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Dalam pengertianya, 

Rent-Seeking mempunyai dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah teori rent 

seeking dari prespektif ekonomi klasik dan yang kedua ialah teori  rent seeking 

dari prespektif ekonomi politik. Teori  rent seeking pertama kali di perkenalkan 

oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Pada saat itu Krueger membahas tentang 

praktik untuk memperoleh kuota impor, dimana kuota impor sendiri dimaknai 

sebagai perbedaan perbedaan antara harga batas dan harga domestik (Yustika : 

2012 : 107). 

Rent-seeking diakui cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat 

merusak, berbahaya atau pemborosan. Artinya segi kerusakan lebih besar 

dibandingkan kuntungan. Secara legal terdapat dua kecenderungan dalam rent 

seeking yaitu pertama adanya hukum yang menyokong keistimewaan pasar 

khusus kepada orang-orang dengan mengambil keutamaan orang lain; Kedua, 

adanya hukum pembagian kekayaan. dari tindakan non-voting yang bertujuan 

untuk merubah hukum sehingga seseorang atau kelompok lebih memperoleh 

keuntungan dari pada orang atau kelompok lain.  

Kegiatan rent-seeking dapat didefinisikan sebagai upaya individual atau 

kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi 

pemerintah. Kegiatan rent-seeking dapat didefinisikan sebagai upaya individual 

atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi 

pemerintah (Yustika : 2012 : 107)..  
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2.1.2 Teori Keputusan (Single Person) 

Menurut Rahmawati (2012), teori ini merupakan dasar untuk memahami 

bagaimana individu-individu membuat sebuah keputusan yang rasional dibawah 

kondisi ketidakpastian. Teori ini memungkinkan seseorang untuk mengapresiasi 

konsep informasi, yang memungkinkan pembuatan-pembuatan keputusan untuk 

memperkuat keyakinan-keyakinan subjektif mereka tentang imbalan-imbalan 

(payofft) dimasa datang akibat keputusan-keputusan mereka (Suhairi, 2017) 

Menurut Hanssen teori keputusan dibagi menjadi dua, yaitu : (1) teori 

keputusan normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat 

berdasarkan prinsip rasionalitas, dan (2) teori keputusan deskriptif yaitu teori 

tentang bagaimana  keputusan secara faktual dibuat.Keputusan tidaklah secara 

tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa tahapan proses. Condorcet membagi 

proses pembuatan keputusan menjadi tiga tahap yang antara lain : proses 

mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, proses mengeliminasi 

pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling memungkinkan, serta 

proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan (Hanssen : 2009 : 54). 

Teori keputusan Single Person berpandangan bahwa seseorang harus 

membuat keputusan-keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini 

menganggap bahwa probabilitas kondisi tidak lagi objektif seperti dalam kondisi 

ideal, dan menetapkan suatu prosedur formal dimana seseorang bisa membuat 

keputusan terbaik, dengan pemilihan dari suatu set alternatif-alternatif. Proseder-

prosedur tersebut memerlikan tambahan informasi yang harus diperoleh untuk 

merevisi penelaian subjektif pembuat keputusan tentang probabilitas apa yang 
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mungkin terjadi setelah keputusan dibuat (yakni probabilitas kondisi-state of 

nature) (Rahmawati, dalam Suhairi 2017 ). 

Dalam teori keputusan tentang konsep seseorang rasional berarti bahwa 

dalam pembuat keputusan, tindakan yang dipilih adalah yang menghasilkan 

utilitas (kepuasan) harapan yang tertinggi (pemilihan tindakan yang 

memaksimumkan utilitas (kepuasan) harapan adalah suatu konsekuensi dari 

rasionalitas, bukan rasionalitas itu sendiri). Seseorang akan mencari informasi 

tambahan yang relevan dengan keputusan, mempergunakannya untuk merevisi 

probabilitas keadaan dengan alat teori Bayes (Rahmawati, dalam Suhairi 2017 ). 

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka 

maupun bersifat tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu 

yang bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan seringkali menambahkan 

pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Disisi lain, seorang individu yang 

bersifat tertutup tidak akan menambah pilihan yang telah ada.  

Di kehidupan nyata kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi. 

Seseorang akan mengambil keputusan dikarenakan dimana suatu keadaan yang 

mengharuskan individu mengambil suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan 

individu itu sendiri. Seseorang harus menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan agar tetap bertahan. Maka dari itu seseorang harus mengambil 

keputusan yang tepat untuk dapat bertahan dan menyesuaikan diri lingkungan. 

2.1.3 Lima Kekuatan Persaingan (Michael E. Porter) 

Porter 1980 (dalam Ristiyanti Prasatio : 2005 : 3-5 ), memperkenalkan suatu 

model yang menggambarkan adanya lima kekuatan dalam lingkungan industri 
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dimana dinamika dari kelimanya menentukan intensitas persaingan, dan yang 

kemudian akan sangat berpengaruh pada perusahaan terutama yaitu keuntungan 

(profitability). 

Michael E. Porter menerjemahkan analisa tersebut menjadi strategi 

kompetitif berdasarkan lima kekuatan persaingan yaitu intensitas persaingan 

dalam industri, tekanan penawaran dari pelanggan, tekanan penawaran dari 

pemasok, ancaman dari produk pengganti, dan ancaman dari pendatang baru. 

Gambar 2.1 

Teori Michael E. Porter 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model Lima Kekuatan Kompetitif Porter (1980) 

Kekuatan yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru (threat of new 

entrants). Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang 

telah ada, karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, dimana kapasitas 

tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan 

Pemasok Perusahaan Pelanggan 

 

     Substitusi 

Kompetitor yang 
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turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. 

Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan 

memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang telah ada 

(Ristiyanti: 2005 : 5). 

Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, 

intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Akan tetapi, hambatan untuk 

masuk, dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, 

kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya 

pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merek, besarnya  

kebutuhan akan modal, kurangnya jalur distribusiyang memadai, peraturan 

pemerintah, tarif, kurangnya akses terhadap bahan mentah, kepemilikan paten, 

lokasi yang kurang menguntungkan, serangan balasan dari perusahaan yang sudah 

mapan, dan potensi kejenuhan pasar (Ristiyanti : 2005 : 5). 

Kedua kekuatan tawar-menawar pemasok (Bargaining Power of Suppliers ). 

Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan, jika 

berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Kemudian yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain tingkat konsentrasi pasar, diversifikasi, switching cost, 

organisasi pemasok dan pemerintah (Ristiyanti : 2005 : 5). 

Ketiga Kekuatan tawar-menawar pembeli (Bargaining Power of Buyers), 

dimana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal 

ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pengembalian laba serendah 

mungkin. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih 

baik serta harga yang murah, dimana hal ini mendorong persaingan antar 
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perusahaan dalam suatu industri. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 

lain differensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat pendapatan, pilihan 

kualitas produk, akses informasi, dan switching cost. Keempat ancaman produk 

subtitusi (Threat of Substitute Products ), Apabila harga yang ditawarkan produk 

pengganti tersebut akan lebih murah/rendah dan mutu serta kemampuan kinerja 

produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. Hal ini 

ditentukan oleh harga produk subtitusi, switching cost, dan kualitas produk 

(Ristiyanti : 2005 : 7). 

Kelima Persaingan kompetitif di antara anggota industri (Rivalry Among 

Competitive Firms ), dimana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya 

untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Pencapaian hal-hal 

tersebut, menuntut keberhasilan yang relatif terhadap para pesaing, dengan 

demikian persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut 

distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan 

atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar 

mereka. Karena perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, 

tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya. 

Persaingan di dalam industri, yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu 

pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, switching cost, 

pengalaman dalam industri, dan perbedaan strategi yang diterapkan (Ristiyanti : 

2005 : 5). 

Model lima kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter, memperluas 

bidang untuk analisis bersaing. Secara historis, pada saat mengamati lingkungan 
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persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan yang menjadi pesaing 

langsung mereka. Tetapi pada saat ini, persaingan dipandang sebagai kelompok 

cara alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan daripada 

hanya sebagai pesaing langsung. Secara umum, semakin kuat dorongan bersaing, 

akan semakin rendah laba yang mungkin dapat dicapai perusahaan dalam industri 

tersebut. 

 

2.2. Pengertian Pasar 

Pengertian pasar berdasarkan ”Kamus Umum Bahasa Indonesia”, ada 

beberapa, antara lain : 

1) Tempat orang berjual-beli ; pekan, tempat berjual beli yang diadakan oleh 

perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma.  

2) Tempat berbagai pertunjukan yang diadakan malam hari untuk beberapa hari 

lamanya. 

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli 

yang saling melakukan transaksi jual beli. Di dalam pasar lah kegiatan transaksi 

tawar menawar maupun jual beli terjadi. Pasar adalah suatu tempat fisik dimana 

pembeli dan penjual berkumpul untuk mepertukarkan barang dan jasa (Kotler, 

2002 : 73). 

Menurut Handri Ma’aruf (2005 : 36) kata “pasar” memiliki dua  pengertian:  

1) Pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya para penjual  atau 

produsen dengan pembeli atau konsumen.  
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2) Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran” , yaitu pasar sebagai 

tempat terjadinya transaksi jual beli.  

2.2.1 Jenis-jenis Pasar 

Adapun jenis-jenis pasar  pada umumnya dapat dibedakan dam beberapa 

kategori yaitu sebagai berikut : 

2.2.1.1 Pasar menurut fungsi 

1) Fungsi Distribusi 

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara 

konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi 

distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen. 

2) Fungsi Pembentukan Harga 

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga 

antara penjual dan pembeli. 

3) Fungsi Promosi 

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan 

promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan 

brosur, membagikan sampel, dll. 

2.2.1.2  Pasar menurut Fisik 

1) Pasar kongkret/riil,  

Merupakan pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan 

barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Ciri-cirinya: transaksi tunai, 
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barang dapat  langsung dibawa,barang yang diperjualbelikan benar-benar 

ada dan penjual pembeli bertemu langsung. 

2) Pasar abstrak  

Adalah pasar di mana penjual dan pembali tidak bertemu secara langsung 

dan barang yang diperjua lbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-

cirinya: transaksi berlandaskan rasa percaya, penjual pembeli berada di 

tempat yang berbeda, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia. 

3) Pasar menurut waktu terjadinya 

a. Pasar harian, pasar yang penyelenggaraannya setiap hari. 

b. Pasar mingguan, penyelengggaraanya setiap seminggu sekali. 

c. Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraanya sebulan sekali. 

d. Pasar tahunan, pasar penyelenggaraannya setahun 

4) Pasar menurut barang yang diperjual belikan 

a. Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang 

yang secara langsung dapat dikonsumsi. 

b. Pasar barang produksi,  adalah pasar yang memperjualbelikan barang 

produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar 

mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja. 

 

2.2.2 Pasar Modern 

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang 

diperjual belikan dengan harga pas dan denganm layanan sendiri. Tempat 

berlangsungnya pasar ini di tempat-tempat modern. Definisi pasar modern yang 
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lain adalah pasar ini penjual dan konsumen tidak melakukan transakasi secara 

langsung, melainkan konsumen melihat label harga yang sudah tertera pada 

barang, pasar ini berada dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara 

swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga. Barang yang dijual umumnya 

memiliki kualitas. 

Menurut Sinaga (2006), mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang 

dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, 

sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada 

konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern 

antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, toko 

mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang 

dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-

barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual 

mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 

terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi 

persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya 

mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar 

modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah 

dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan 

adanya pendingin udara (Susilo, 2010). 

Ciri-ciri Pasar Modern : 

1) Tidak bisa tawar-menawar harga. 

2) Harga sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode. 
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3) Barang yang dijual beranekaragam dan berkualitas  baik. 

4) Berada dalam bangunan atau ruangan  

5) Layanan yang baik dan biasanya memuaskan. 

6) Tempatnya bersih dan nyaman, ruangan ber-AC. 

7) Pembayarannya dilakukan dengan membawa barang ke Kasir dan 

tentunya tidak ada tawar-menawar lagi. 

 

2.2.3 Pasar Tradisional 

Pengertian pasar tradisional menurut peraturan Menteri perdagangan RI, 

(2007): Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal 

kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.  

Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional (turun-menurun), 

tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-barang yang 

diperjualbelikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen). Menurut 

Sinaga (2008), pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana 

dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem tawar-menawar 

secara langsung dimana fungsi utamanya untuk melayani kebutuhan masyarakat 

baik di desa, kecamatan, dan lainnya (Purwanti, 2013). 
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Dapat dikatakan pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaanya bersifat 

sesederhana mungkin, yang tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya 

kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar - 

menawar harga. 

Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok 

keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. 

Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan kios. Toko semi permanen umumnya 

digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. 

Adapun kios-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, 

daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak 

ber-AC. Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak 

berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau. 

Adapun ciri-ciri Pasar Tradisional : 

1) Proses jual beli barang dll. melalui proses tawar menawar harga. 

2) Barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur dan rumah 

tangga. 

3) Harga barang yang di perjualbelikan relatif murah dan terjangkau. 

4) Area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka. 

 

2.2.4 Struktur Pasar 

Penentuan keseimbangan dipasaran barang bergantung kepada struktur 

pasar dari barang yang di perjual belikan.  Sadono Sukirno (2005), dalam bukunya 
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menjelaskan struktur pasar barang dibedakan empat bentuk yaitu, Pasar 

persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. 

2.2.4.1 Pasar Persaingan Sempurna 

 Menurut Sadono Sukirno (2005 : 232), Pasar Persaingan sempurna dapat 

didefenisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual 

dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapatmempengaruhi 

keadaan dipasar. 

Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis pasar yang paling 

ideal  dalam struktur pasar. Pasar persaingan sempurna termasuk kedalam jenis 

pasar yang dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar tersebut terdapat 

banyak penjual yang menjual satu jenis produk tertentu. Pasar persaingan 

sempurna memiliki lima ciri yaitu diantaranya : 

1) Terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar  

2) Barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis  

3) Penjual Tidak dapat mempengaruhi harga atau penjual sebagai price  

taker.  

4) Informasi di dalam pasar yang jelas dan sempurna.  

5) Kemudahan bagi penjual untuk keluar masuk pasar.  

2.2.4.2 Pasar Monopoli 

Menurut M.N. Siddiqi,1992 (M.Nur Rianto, 2010 : 242),, monopoli adalah 

“...as a firm producting as product whose cross-elasticity of demand is small”. 

Sementara, Qardhawi (1997) mengartikan monopoli adalah menahan barang 

untuk tidak beredar di pasar supaya naik harga. Meskipun Qardhawi menegaskan 
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bahwa tindakan monopoliadalah haram jika dilihat dari pandangan islam . sebab 

monopoli merupakan salah satu dari unsur penopang kapitalisme selain riba. 

Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis 

barang tertentu. Pada umumnya produsen monopoli memperoleh laba melebihi 

normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar serta di dalam pasar 

monopoli produsen adalah sebagai price maker.  

Ada pun ciri-ciri dari pasar monopoli :  

1) Hanya ada satu penjual  

2) Penjual dapat mempengaruhi harga pasar 

3) Terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar bagi produsen baru  

Menurut Sadono Sukirno, (2005 : 267), menerangkan ciri-ciri dan faktor 

yang menimbulkan pasar monopoli sebagai berikut : 

1) Pasar monopoli adalah industri atau suatu perusahaan  

2) Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip (close subtitue) 

3) Tidak dapat kemungkinan masuk ke dalam industri 

4) Dapat mempengaruhi penentu harga (price setter) 

5) Promosi iklan kurang diperlukan 

Terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar 

(perusahaan) monopoli, antara lain ; 

1) Perusahaan monopoli mempunyaisuatu sumber daya tertentu yang unik 

dan tidak dimiliki oleh perusahaan atau orang lain. 

2) Perusahaan atau pasar monopoli pada umumnya dapat menikmati skala 

ekonomi (ecomomies of scale) hingga ke produksi tinggkat yang tinggi. 
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3) Monopoli  wujud dan berkembang melalui undang-undang , yaitu 

pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan 

2.2.4.3 Pasar monopolistik 

Menurut Sadono Sukirno (2005 : 297) , menjelaskan pasar persaingan 

monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara dua jenis pasar 

yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu sifat-

sifatnya mengandung unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar 

persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik  dapat didefenisikan sebagai 

salah satu pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang 

yang berbeda corak (differentiated products).  

Pada tahun 1933 model pasar persaingan monopolistik diperkenalkan oleh 

Chamberlin dan Joan Robinson. Sadono Sukirno menjelaskan ciri-ciri dari pasar 

persaingan monopolistik sebagai berikut :  

1) Terdapat banyak penjual  

2) Barangnya bersifat berbeda corak 

3) Penjual mempunyai sedikit kemampuan untuk mempengaruhi harga 

4) Kemasukan ke dalam industri relatif mudah 

5) Persaingan mempromosi penjualan sangat aktif 

2.2.4.4 Pasar Oligopoli 

 Menurut M.Nur Rianto Al Arif (2010 : 254 - 256). Ologopoli adalah 

keadaan dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik 

secara independen maupun secara diam-diam.Model oligopoli yang ada yaitu 
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Model Duopoli Cournot; First-adantage Stackelberg; Kinked Demand Model ; 

Kepemimpinan Harga; Dilemma Napidana.  

Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil yang dimana  

merupakan pasar yang terdiri atas beberapa penjual untuk satu jenis barang 

tertentu. Terdapat dua jenis di dalam pasar oligopoli yaitu :  

1) Oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan 

output berbeda. 

2) Oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan 

output yang sama. 

Sadono Sukirno (2005 : 315), menjelaskan oligopoli merupakan pasar 

yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal 

yang relatif besar, barang yang dihasilkannya bersifat berbeda corak(seperti 

produsen mobil) atau barang serupa (seperti perusahaan perminyakan). Adapun 

ciri-ciri pasar oligopoli yaitu : 

1) Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak 

2) Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat 

tangguh 

3) Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara 

iklan 

2.2.5 Dasar Hukum Pasar Tradisional dan Modern 

Minimarket, dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam 

pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam 



30 

 

 

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). 

Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah 

toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara 

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat disekitar, serta jarak antara 

toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 

112/2007).  

Serta  Peraturan daerah Pekanbaru No.9 tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Swalayan yang menjelaskan bahwa antara 

toko swalayan satu dengan toko lain  tidak boleh berdekatan minimal berjarak 350 

meter. Meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan 

peerturan untuk mengatur dalam hal ini akan tetapi pada kenyataannya peraturan 

tersebut tidak diikuti secara rill. 

 

2.2.6 Minimarket (Ritail) 

Menurut Hendri ma’ruf (2005 : 84) pengertian minimarket adalah: “Toko 

yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang 

dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau 

warung. ”Pengertian Minimarket Secara Kata merupakan gabungan dari kata, 

“mini” dan “market”. Mini berarti “kecil” sedang market berarti “pasar”.  Jadi 

minimarket adalah sebuah pasar yang kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat 
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yang kecil tapi menjual barang-barang bervariatif dan lengkap seperti di dalam 

pasar. Minimarket menjual segala macam barang dan makanan, perbedaan nya 

disini biasa nya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir point of sale 

untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket.  

Minimarket menerapkan seperti sistem swalayan, dimana pembeli 

mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan 

membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak 

berhutang. Luas minimarket sekitar 50m² sampai 200m² dengan tataruang yang 

lebih teratur dan modern. Beberapa Minimarket yang sering dijumpaidan bisa 

dikatakan disetiap daerah Indonesia terdapat Alfamart dan Indomaret terutama 

dikota-kota besar. Alfamart dan Indomaret merupakan format usaha waralaba 

(Franchise).  

Waralaba atau Franchise adalah suatu lisensi/izin yang dijual oleh pemilik 

usaha waralaba (franchisor) kepada pihak yang berminat dengan usaha waralaba 

(Franchise) untuk memproduksi atau menjual produk sesuai spesifikasi bentuk 

dan kondisi (Kismono : 2011 : 173). Indomaret dan Alfamart termasuk dalam 

kategori Waralaba Distribusi Produk (Product Distribution Franchising). Pada 

tipe ini franchisee memperoleh hak untuk distribusi Produk atau barang  di 

wilayah tertentu  

Kota Pekanbaru pada saat ini telah dipenuhi dengan berbagai minimarket 

dan toko modern baik yang berada dijalan protokol maupun dipemukiman 

penduduk. Pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru 

cukup pesat dan dikhawatirkan semakin lama akan semakin memberikan dampak 
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buruk bagi kedaan lingkungan ekonomi sekitar.  Adapun jumlah pesebaran 

minimarket Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru di Kec. Tampan menurut 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru sampai Bulan Desember 2016 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Jumlah Minimarket  

Indomaret dan Alfamart Kec.Tampan Kota Pekanbaru 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru 2016 

 

 

2.2.7 Pedagang  Tradisional  

2.2.7.1  Pengertian Pedagang Tradisional 

Pedagang tradisional adalah suatu industri kecil yang dilakukan masyrakat 

dengan cara menjual barang dan berbagai produk kebutuhan sehari-hari kepada 

konsumen. Usaha tradisional termasuk kategori pedagang eceran yang dimana 

menjual berbagai macam produck secara langsung kepada konsumen. Usaha 

tradisional biasanya beranggotakan keluarga saja. 

Pedagang tradisional bisa berbentuk warung, gerai, kios, serta toko 

kelontong dengan modal usaha yang relatif murah untuk mendirikan usaha 

tersebut. Bentuk dari usaha tradisional ini tidak memerlukan modal besar dan 

lebih bersifat sederhana dengan perlengkapan, lokasi, tempat dan pelayanan 

Kelurahan 
Jumlah Minimarket 

Indomaret Alfamart 

Simpang Baru 15 11 

Tuah Karya 11 6 

Delima 12 5 

Sidomuliyo Barat 8 5 

Total 73 
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seadanya. Pedagang tradisional termasuk dalam kategori pasar Monopolistik 

dimana salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen  yang 

memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan 

dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap 

produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang 

membedakannya dengan produk-produk lainnya. Keuntungan maksimum pada 

pasar persaingan monopolistik MR = MC akan terpenuhi pada tingkat produksi 

dan penjualan sebesar Q dan tingkat harga sebesar P. P lebih tinggi dari pada MC 

dan juga AC tetapi tidak setinggi monopoli (Pardiana, 2011). 

2.2.7.2 Karekteristik Pedagang Tradisional 

Adapun karekteristik dari pedagang tradisional dapat dikatakan sebagai 

berikut : 

1) Bentuk pedagang tradisional seperti Warung, Gerai, Kios, Toko 

Kelontong. 

2) Luas bangunan relatif kecil 

3) Terletak didaerah pemukiman penduduk 

4) Jam buka (operasional) setiap hari  

5) Dan menjual produk-produk lini, termasuk bahan pokok, 

perlengkapan mandi, perlengkapan dapur serta semua kebutuhan 

sehari-hari. 

2.2.7.3 Fungsi Pedagang Tradisonal 

Menurut Davidson, Sweeney dan Stampte ( Bob Fuster, 2008 ) fungsi 

pedagang eceran sebagai berikut 
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1) Menciptakan tersedianya pilihan barang atau jasa sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen; 

2) Memberikan penawaran produk atau jasa pelayanan dalam unit yang 

cukup kecil, sehingga memungkinkan untuk memenuhi hebutuhan. 

3) Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk; dan 

4) Mengadakan transaksi dengan para konsumennya 

5) Perantara antara distribusi dengan konsumen akhir 

 

2.2.8 Keuntungan 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba 

secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut. Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005) mendefenisikan 

“Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas 

perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk 

periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba 

di dapat” (Ningsih, 2010). 

Keuntungan merupakan salah satu elemen dari laba. Yang dimana laba 

terdiri dari beberapa elemen yaitu  pendapatan (revenue), beban (expense), 

keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Keuntungan (gain) adalah peningkatan 

dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi 

sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya 

yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau 
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investasi pemilik.  Yang dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board 

(Stice dan Skousen : 2004  dalam Ningsih, 2010). 

Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya 

berbeda pada setiap jenis industri, baik perusahaan yang bergerak di bidang 

tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lain-lain. Menurut Arifin 

Sitio 2001 terdapat beberapateori yang menerangkan perbedaan ini sebagai 

berikut (Pradiana, 2011). 

a.  Teori Laba Menanggung Resiko (Risk-Bearing Theory of Profit). 

Menurut teori ini, keuntungan ekonomi diatas normal akan diperoleh   

perusahaan dengan resiko di atas rata-rata. 

b.  Teori Laba Friksional (Frictional Theory of Profit). 

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari 

friksi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium). 

c.  Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory of Profit). 

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan 

monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi 

daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. 

Dengan demikian perusahaan menikmati keuntungan. Kekuatan monopoli 

ini dapat diperoleh melalui Penguasaan penuh atas supply bahan baku 

tertentu, Skala ekonomi, Kepemilikan hak paten, atau Pembatasan daerah 

Pemerintah. 

d.  Teori Laba Inovasi (Innovation Theory of Profit). 

Menurut teori ini, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam 
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melakukan inovasi. 

e.  Teori Laba Efisiensi Manajerial (Managerial Efficiency Theory of Profit). 

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan 

memperoleh laba diatas rata-rata laba normal. 

Keuntungan diperoleh dari hasil mengurangkan berbagai biaya yang 

dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh (π=TR-TC). Keuntungan yang 

diperoleh seorang pemilik usaha setiap hari, minggu, bulan bahkan tahun selalu 

mengalami perubahan. Perubahan pada keuntungan tersebut bisa perubahan 

keuntungan yang meningkat atau perubahan keuntungan yang menurun (Pardiana, 

2015). 

Pada penelitian ini akan mengukur perubahan keuntungan pedagang 

tradisional sebelum dan sesudah dari keberadaan minimarket Indomaret dan 

Alfamart. Peneliti menduga keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart 

berdampak pada keuntungan usaha tradisional. Keuntungan bisa diperhitungkan 

selisih antara pendapatan dengan biaya, apabila pendapatan melebihi biaya yang 

dikeluaarkan maka hasilnya adalah laba bersih atau keuntungan yang diperoleh 

usaha tradisional. Satuan untuk keuntungan ditetapkan dalam rupiah setiap 

bulannya (Roharjo, 2015). 

 

2.2.9 Omset Penjualan 

Pardiana Wijayanti dalam penelitiannya menjelaskan kata Omset berarti 

jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari 
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laba/pendapatan. Jadi omset penjualan akan berarti Jumlah penghasilan/laba yang 

diperoleh dari hasil menjual barang/jasa (Pardiana, 2011). 

Winardi (2005) menyatakan : penjualan adalah proses dimana si penjual 

atau produsen memastikan mengaktifkan dan memuaskan kebutuhan atau 

keinginan pembeli/konsumen agar dicapai mufakat dan manfaat baik bagi si 

penjual maupun si pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah 

pihak. Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah 

keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjulan suatu barang/jasa 

dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1993) memberikan pengertian omzet 

penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang 

dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara 

terus menerus atau dalam satu proses akuntansi (Pardiana, 2011). 

Dari beberapa defenisi diatas dapat dikatakan bahwa omset penjualan adalah 

total dari jumlah penjulan baik berupa barang maupun jasa dalam periode tertentu 

yang telah ditetapkan yang dapat dihitung berdasarkan jumlah uang yang 

diperoleh dari bisnis/usaha. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu 

meningkatkan omset penjualan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari 

bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam 

mengatur modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat 

terjamin kelangsungannya. 

Omset penjualan adalah total barang dagangan yang terjual oleh pedagang 

kelontong setiap bulan ataupun harinya (Hutabarat, 2009). Adapun pendekatan 

untuk mengetahui omset penjualan adalah dengan mengalikan jumlah barang 
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yang terjual dengan harga. Satuan untuk omset penjualan ditetapkan dalam rupiah 

setiap harinya (Roharjo, 2015). 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur perubahan omset penjualan 

pedagang tradisional. Peneliti berpendapat bahwa terdapat perbedaan omset 

penjualan Usaha Tradisional antara sebelum dan sesudah dari keberadaan 

minimarket Indomaret dan Alfamart disekitar usaha tradisional. Hal ini akan 

adanya persaingan antara Pedagang Tradisional dengan minimarket Indomaret dan 

Alfamart. Semakin banyak minimarket Indomaret dan Alfamart maka omset 

penjualan usaha tradisional pasti akan berubah.  

 

2.2.10 Produk 

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau 

jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan 

menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Sedangkan menurut Gugup Kismono 

(2011), produk adlah bentuk fisik barang yang ditawarkan dengan seperangkat 

citra (image) dan jasa (service)  yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. 

Produk dibeli konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau memberi manfaat 

tertentu (Kismono : 346 : 2011). 

Jadi dapat dikatakan produk adalah suatu benda yang memiliki nilai guna 

manfaat yang dijual perusahaan kepada konsumen. Produk yang dibeli konsumen 

akan dikonsumsi langsung sendiri. Produk iti akan digunakan sebagai kebutuhan 

sehari-hari. Konsumen bisa memilih dimana toko yang akan dikunjungi dengan 

mempertimbangkan lengkap tidaknya produk yang diperjual belikan. Minimarket 
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Indomaret dan Alfamart menyediakan produk-produk yang merupakan kebutuhan 

sehari-hari yang pada umumnya sering dibeli oleh konsumen dengan jumlah yang 

tidak terhitung lagi.  Produk kebutuhan sehari-hari merupakan produk yang 

biasanya sering dan cepat dibeli oleh pelanggan. 

Usaha tradisional juga menjual barang-barang yang diperjual belikan 

Minimarket Indomaret dan Alfamart, maka disini akan terjadi persaingan diantara 

keduanya. Minimarket Indomaret dan Alfamart memiliki produk yang lebih 

lengkap dibandingkan dengan usaha tradisional. Maka dari itu usaha tradisional 

harus melakukan diversifikasi produk. Fandy Tjip 1997 menjelaskan diversifikasi 

adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau 

keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, 

profitabilitas, dan fleksibilitas. Dan diversifikasi dapat dilakukan usaha tradisional 

yaitu diversifikasi horizontal, dimana usaha tradisional menambah produk-produk 

baru yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada 

pelanggan yang sama (Pradiana, 2011). 

Mempunyai produk yang berbeda dengan minimarket dan memiliki 

keunggulan yang lebih, akan meningkatkan omset penjualan dari pedagang 

tradisional. Dimana peningkatan omset tersebut juga dapat meningkatkan tingkat 

keuntungan usaha pedagang tradisional. Dengan kata lain, bila pedagang 

tradisional memiliki diversifikasi produk dengan minimarket, maka keuntungan 

yang diperoleh warung lebih besar daripada warung yang tidak memiliki 

diversifikasi produk dengan minimarket (Pardiana, 2011). 
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Oleh karena itu semakin banyak produk maka entitas Persaingan meningkat 

yang di karenakan konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Bagitu 

juga dengan pedagang tradisional, jika produk di usaha tradisional berubah dalam 

arti kata melengkapi maka akan memiliki kemungkinan untuk mampu bersaing 

dengan minimarket Indomaret dan Alfamart. Dalam memenangkan persaingan 

harus ada sesuatu yang berbeda atau menyamai dengan usaha lain. Sehingga 

peluang untukn mendapatkan  keuntungan yang diharapkan lebih besar. Karena 

konsumen pasti akan mempertimbangkan dalam memilih barang, ketika 

kebutuhan konsumen tersedia berbagai pilihan konsumen pun leluasa untuk 

membeli. Dalam penelitian ini akan meneliti perbedaan jumlah produk usaha 

tradisional sebelum dan sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart. 

 

2.2.11 Jam Kerja  

Menurut Su’ud tahun 2007, jam Kerja adalah waktu untuk melakukan 

pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Merencanakan 

pekerjaan-pekerjaan yang akan datang merupakan langkah-langkah memperbaiki 

pengurusan waktu. Apabila perencanaan pekerjaan belum dibuat dengan teliti, 

tidak ada yang dapat dijadikan  panduan untuk menentukan bahwa usaha yang 

dijalankan adalah selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya 

pengurusan kegiatan-kegiatan yang hendak dibuat, sesorang itu dapat menghemat 

waktu dan kerjanya (Harahap, 2014).  

Menurut Kosasih tahun 2009 pada dasarnya standar tenaga kerja disusun 

dalam 4 cara yaitu (Harahap, 2014): 
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1) Berdasarkan Pengalaman 

Dengan cara ini standar kerja ditentukan berdasarkan pengalaman dimana jam 

kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas ditentukan oleh 

pengalaman seseorang di masa lalu. Cara ini sangat mudah dan tidak mahal. 

2) Berdasarkan Kajian Waktu (Time Studies)  

Cara ini dikembangkan Taylor dengan menggunakan stopwatch yang disebut 

sebagai time studies. Sebelum waktu standar ditetapkan rata-rata waktu siklus 

ditetapkan lebih dulu. Dengan menentukan faktor rating maka waktu normal 

bisa dihitung. Waktu standar dihitung dengan cara membagi waktu normal 

dengan satu dikurangi faktor allowance.  

3)  Penentuan Waktu Standar (Pre Determined Time Standard)  

Penentuan awal waktu standar adalah membagi cara kerja manual menjadi 

elemen-elemen dasar yang kecil yang telah memiliki waktu yang establish 

kemudian faktor waktu ditambahkan kedalam elemen-elemen dasar tersebut. 

4. Pengambilan Sampel Kerja (Work Sampling)  

Cara ini untuk menestimasi presentase dari waktu yang di pergunakan oleh 

seorang pekerja untuk melaksanakan berbagai tugas.  

Jam Kerja Usaha adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan. Menentukan jam kerja merupakan faktor yang sangat penting yang 

perlu dipertibangkan dalam menjalankan suatu usaha.  Hal ini berkaitan dengan 

pembeli, semakin lama jam buka usaha maka kemungkinan  semakin banyak 

konsumen yang membeli produk yang dijual. Jam kerja usaha akan dipengaruhi 
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oleh pesaing yang ada, hal ini berkaitan untuk merebut pangas pasar atau pembeli 

yang diharapkan.  

Jam kerja pedagang tradisional ditentukan oleh pemilik sesuai dengan 

kemampuan yang mereka sudah perhitungkan.  Semakin lama jam buka usaha 

maka semakin tinggi peluang untuk mendapat kan konsumen. Dengan harapan 

setelah menambahkan jam kerja maka akan memperoleh keuntungan yang lebih. 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur perbedaan Jumlah jam buka usaha 

tradisional dari keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart. Peneliti ingin 

membedakan jam kerja usaha tradisional sebelum dan sesudah adanya Indomaret 

dan alfamart tersebu. Satuan untuk jumlah jam kerja ditetapkan berapa jumlah jam 

kerja setiap hari di usaha tradisional. 

 

2.3 Pandangan Bisnis dalam Islam 

Realita bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan 

etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Pelaku 

bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga 

para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret. Adanya pelaku monopoli-

oligopoli semakin memperparah kondisi. Diharapkan etika bisnis al-Qur’an 

melalui kajian yang dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpensi atas nilai-nilai 

dasar al-Qur’an tentang aktivitas manusia dalam bidang bisnis memberi kontribusi  

bagi pengembangan etika bisnis Islam maupun memberikan cakrawala baru bagi 

dunia bisnis menuju dunia bisnis yang bersih ddan menyejukkan (Muhammad R. 

Lukman Fauroni : 2002 : 2 - 4). 
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Kata bisnis dalam Al-Quran yang digunakan al-tijarah, al-bai„u, 

tadayantum, dan isytara’. Tetapi sering kali kata yang digunakan adalah dalam 

bahasa arab al-tijarah, berasal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajran wa tijaratan 

yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghin Al-Asfahani dalam 

al-mufradat fi gharib al-qura’, at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk 

mencari keuntungan (Muhammad R. Lukman Fauroni : 2002 : 29-30). 

Adapun bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis 

dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan 

hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan 

dan pegunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Allah SWT berfirman : 

 

 

 

 

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari 

pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui.‛ (QS. Al-Baqarah: 188) 

Sebenarnya konsep perdagangan telah diatur dalam Al-Qur’an, tetapi 

manusia tidak menghiraukan apa yang telah tetapkan oleh Allah SWT. 

Seharusnya manusia harus menjalankan kehidupan berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadis’t. Dan Allah SWT kembali menjelasakan tentang bagaimana tatacara dalam 

perniagaan yang semestinya dilakukan surah An-Nisa ayat 29 : 
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Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali gengan jalan 

perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu". 

 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti / 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian Sumber 

 

1 

 

 

Anne 

Marie 

Doherty 

Nicholas 

Alexander 

/ 2006 

 

“Power and 

control in 

international 

retail 

franchising” 

Eropean 

Journal of 

marketing, vol. 

40 Iss 11/12 

pp. 1292 -

1316 

 

 

  

Di dalam waralaba 

memerlukan kontrol 

dalam kekuasaaan ritail 

internasional yaitu 

control kontrak waralaba, 

kontrol hubungan 

waralaba, dan kontrol 

wilayah waralaba, serta 

kontrol pengendalian 

merk waralaba 

 

Jurnal 

Internasional 

(Emerald) 
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2. 

 

Pradiana 

Wijayanti 

/ 2011 

 

Analisis 

Pengaruh 

Perubahan 

Keuntungan 

Usaha 

Tradisional 

Dengan 

munculnya 

Minimarket  

Studi Kasus : 

Pedurungan 

Kota 

Semarang 

 

Omset 

Penjualan, 

Harga, 

Disertivikasi 

produk. 

 

Hasil Penelitian adalah 

keberadaan minimarket 

akan berpengaruh 

negative terhadap 

warung tradisional. 

Semakin dekat jarak 

antar minimarket dengan 

warung tradisional maka 

keuntungan akan 

berkurang.  

 

 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

 

3. 

 

Roharjo 

Aditiya 

Reza/ 205  

 

Analisis 

Pengaruh 

Keberadaan 

minimarket 

Modern 

Terhadap 

Kelangsungan 

Usaha Toko 

Kelontong di 

Sekitarnya” 

 

Keuntungan, 

omset, 

jumlah 

pembeli, jam 

kerja 

 

Hasil Penelitian  terdapat 

dampak yang cukup 

signifikan, yaitu adanya 

perubahan tingkat omset, 

keuntungan, jumlah 

pembeli, dan jam buka. 

Perubahan tersebut 

adalah berupa penurunan 

tingkat omset, 

keuntungan, dan jumlah 

pembeli. Serta para 

pedagang mengubah jam 

buka tokonya guna 

mencapai pendapatan 

yang maksimal akibat 

munculnya minimarket 

modern di sekitar toko 

kelontong tersebut. 

 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

4. Marthin 

Rapael 

Hutabarat 

/ 2009  

Dampak 

Kehadiran 

Pasar Moder 

Brastagi 

Supermarket 

Terhadap 

Pasar 

Tradisional 

Sei Sikambing 

di Kota Medan 

Jam Buka 

Toko, 

Margin Laba 

Perkembangan pasar 

modern yang cukup pesat 

menimbulkan dampak 

bagi pasar tradisional di 

Kota Medan. Variabel 

Jam Buka Toko, Margin 

Laba, pedagang tidak 

berbeda signifikan antara 

sebelum dan sesudah ada 

pasar modern.  

Skripsi USU 

Medan 
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Sumber : Data diolah penulis (2017) 

2.5 Pengembangan Hipotesis  

Kehadiran minimarket merupakan kemajuan serta perkembangan di bidang 

usaha di era globalisasi. Hal ini merupakan sesuatu yang bersifat positif, akan 

tetapi keberadaan minimarket  tersebut memiliki dampak terhadap usaha 

tradisional seperti perubahan keuntungan, omset penjualan, jumlah produk, dan 

peningkatan jam kerja usaha tradisional tersebut. Hipotesis penelitian (research 

hypothetical) berkenaan dengan pertanyaan penelitian yang dilakukan untuk 

memprediksi kemungkinan yang terjadi dan merupakann jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti (Trianto : 2015 : 18). Dibawah ini akan di bahas 

mengenai hipotesis atau dugaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

2.5.1 Dampak Keberadaan minimarket Terhadap Perubahan Keuntungan 

PedagangTradisional  

Keuntungan diperoleh dari hasil mengurangkan berbagai biaya yang 

dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh (π=TR-TC). Keuntungan yang 

diperoleh seorang pemilik usaha setiap hari, minggu, bulan bahkan tahun selalu 

 

5. 

 

Melita 

Iffah, 

Fauzul 

Rizal 

Sutikno, 

Nindya 

Sari / 2011 

 

Pengaruh 

Toko Modern 

Terhadap 

Toko Usaha 

Kecil Skala 

Lingkungan ( 

Studi Kasus: 

Minimarket 

Kecamatan 

Blimbing, 

Kota malang)  

 

Jam Buka 

Usaha, 

 Lokasi 

usaha, 

Fasilitas 

Usaha  

Harga 

Barang  

Kelengkapa

n Barang  

 

 

Hasil penelitian adalah. 

Dapat diketahui bahwa 

semakin besar jangkauan 

minimarket, maka akan 

semakin banyak toko 

yang terfriksi dengan 

jangkauan pelayanannya. 

dan semakin dekat toko 

usaha kecil dengan 

minimarket, maka 

pengaruh yang sangat 

besar terjadi pada jumlah 

konsumen yang datang 

setiap harinya.  

 

Jurnal 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 
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mengalami perubahan. Perubahan pada keuntungan tersebut bisa perubahan 

keuntungan yang meningkat atau perubahan keuntungan yang menurun Hasil 

penelitian Padiana 2011 dari analisis Ordinary Least Square menjelaskan 

pengaruh perubahan keuntungan usaha warung tradisional dengan munculnya 

minimarket di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa perubahan omset penjualan (0,0000) dan jarak (0,0653)* 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan keuntungaan usaha (Pardiana,2011). 

Sedangkan pada penelitian Raharjo, 2015 dari hasil uji beda berpasangan 

(Paired Sample t-test) dari 90 responden berdasarkan 3 kecamatan yang diteliti 

terlihat bahwa tingkat signifikansi yang menunjukan <0,05 artinya terdapat 

dampak yang cukup signifikan, yaitu adanya perubahan tingkat keuntungan yang 

di sebab akibat dari munculnya minimarket modern di sekitar tempat berdirinya 

toko kelontong (Roharjo, 2015). 

Dari beberapa penelitian di atas maka dapat dikatakan dari keberadaan 

minimarket berpengaruh pada keuntungan. Dengan adanya pengaruh ini tentunya 

akan terjadi perbedaan keuntungan antara sebelum dan sesudah keberadaan 

minimarket. Dimana perbedaan ini bisa terjadi kenaikan dan penurunan. Dengan 

demikian peneliti menduga terdapat perbedaan keuntungan pedagang tradisional 

antara sebelum dan sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart di 

Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga peneliti  menetapkan hipotesis berikut : 

H1 : Terdapat  perbedaan  keuntungan pedagang tradisional sebelum dan sesudah     

keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart disekitar pedagang 

tradisional secara signifikan. 
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2.5.2 Dampak Keberadaan minimarket Terhadap Omset Penjualan 

Pedagang Tradisional 

Omset penjualan adalah total barang dagangan yang terjual oleh pedagang 

kelontong setiap bulan ataupun harinya. Adapun pendekatan untuk mengetahui 

omset penjualan adalah dengan mengalikan jumlah barang yang terjual dengan 

harga barang. Satuan untuk omset penjualan ditetapkan dalam rupiah setiap 

harinya (Raharjo, 2015). 

Pada penelitian Pardiana 2011 “Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan 

Usaha Tradisional Dengan munculnya Minimarket”  dari analisis Ordinary Least 

Square menjelaskan pengaruh perubahan keuntungan usaha warung tradisional 

dengan munculnya minimarket di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan omset penjualan (0,0000) dan 

jarak (0,0653)* berpengaruh signifikan terhadap perubahan omset penjualan 

usaha warung tradisional (Pardiana, 2015).  

Sedangkan pada penelitian Raharjo, 2015 dari hasil uji beda berpasangan   

(Paired Sample t-test) dari 90 responden berdasarkan 3 kecamatan yang diteliti 

terlihat bahwa tingkat signifikansi yang menunjukan <0,05 artinya terdapat 

dampak yang cukup signifikan, yaitu adanya perubahan tingkat omset yang di 

sebab akibat dari munculnya minimarket modern di sekitar tempat berdirinya toko 

kelontong (Roharjo, 2015). Dengan demikian peneliti menduga terdapat 

perbedaan omset penjualan Pedagang tradisional antara sebelum dan sesudah 

keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart di Kec.Tampan Kota Pekanbaru. 

Sehingga peneliti  menetapkan hipotesis berikut : 
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H2 : Terdapat  perbedaan  omset penjualan  pedagang  tradisional sebelum dan   

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar 

pedagang tradisional secara signifikan. 

2.5.3 Dampak Keberadaan minimarket Terhadap Jumlah Produk Pedagang 

Tradisional 

Produk atau barang merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Mempunyai produk yang berbeda dengan 

minimarket dan memiliki keunggulan yang lebih, akan meningkatkan omset 

penjualan dari warung tradisional. Dimana peningkatan omset tersebut juga dapat 

meningkatkan tingkat keuntungan usaha warung tradisional. Dengan kata lain, 

bila warung tradisional memiliki diversifikasi produk dengan minimarket, maka 

keuntungan yang diperoleh warung lebih besar dari pada warung yang tidak 

memiliki diversifikasi produk dengan minimarket (Pardiana, 2011). 

Semakin banyak produk maka entitas Persaingan meningkat yang 

dikarenakan konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Bagitu juga 

dengan usaha tradisional, jika produk di usaha tradisional berubah dalam arti kata 

melengkapi maka akan memiliki kemungkinan untuk mampu bersaing dengan 

minimarket Indomaret dan Alfamart 

Berdasarkan  penelitian Pardiana 2011 mengatakan bila warung tradisional 

memiliki diversifikasi produk dengan minimarket, maka keuntungan yang 

diperoleh warung lebih besar dari pada warung yang tidak memiliki diversifikasi 

produk. Dengan demikian peneliti menduga setelah keberadaan minimarket  
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jumlah produk pedagang tradisional antara sebelum dan sesudah keberadaan 

minimarket Indomaret dan Alfamart di Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga 

peneliti  menetapkan hipotesis berikut : 

H3  : Terdapat  perbedaan   jumlah produk pedagang  tradisional   sebelum   dan   

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar 

pedagang  tradisional secara signifikan. 

2.5.4 Dampak Keberadaan minimarket Terhadap Jam Kerja Pedagang 

Tradisional 

Jam Kerja Usaha adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan. Menentukan jam kerja merupakan faktor yang sangat penting yang 

perlu dipertibangkan dalam menjalankan suatu usaha.  Hal ini berkaitan dengan 

pembeli, semakin lama jam buka usaha maka kemungkinan  semakin banyak 

konsumen yang membeli produk yang dijual. Jam kerja usaha akan dipengaruhi 

oleh pesaing yang ada, hal ini berkaitan untuk merebut pangas pasar atau pembeli 

yang diharapkan. Jam kerja usaha tradisional ditentukan oleh pemilik sesuai 

dengan kemampuan yang mereka sudah perhitungkan.  Semakin lama jam buka 

usaha maka semakin tinggi peluang untuk mendapat kan konsumen. Dengan 

harapan setelah menambahkan jam kerja maka akan memperoleh keuntungan 

yang lebih.  

Pada penelitian Raharjo, 2015 dari hasil uji beda berpasangan ( Paired 

Sample t-test) dari 90 responden berdasarkan 3 kecamatan yang diteliti terlihat 

bahwa tingkat signifikansi yang menunjukan <0,05 artinya terdapat dampak yang 

cukup signifikan, yaitu adanya perubahan jam pedagang mengubah jam buka 
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tokonya guna mencapai pendapatan yang maksimal akibat munculnya minimarket 

modern di sekitar toko kelontong tersebut (Raharjo, 2015). 

Dengan demikian peneliti menduga terdapat perbedaan jam kerja pedagang 

tradisional antara sebelum dan sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan 

Alfamart di Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga peneliti  menetapkan 

hipotesis berikut : 

H4  : Terdapat    perbedaan    Jam kerja   pedagang   tradisional   sebelum    dan   

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar 

pedagang tradisional secara signifikan. 

Berdasarkan pembahasan pengembangan hipotesis di atas maka ditetapkan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Terdapat  perbedaan  keuntungan pedagang tradisional sebelum dan sesudah 

keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar pedagang 

tradisional secara signifikan. 

H2 : Terdapat perbedaan omset penjualan pedagang tradisional sebelum dan 

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar usaha 

tradisional secara signifikan. 

H3  : Terdapat  perbedaan   jumlah produk   pedagang  tradisional   sebelum   dan   

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar 

pedagang tradisional secara signifikan. 

H4  : Terdapat    perbedaan   Jam  kerja   pedagang  tradisional   sebelum   dan   

sesudah keberadaan minimarket Indomaret dan  Alfamart disekitar 

pedagang tradisional secara signifikan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Kerangka pemikiran penulis (2017) 

 

 

 

 

Analisis peubahan keuntungan, 

omset penjualan , jumlah item 

produk, jumlah jam kerja 

sebelum dan sesudah  

keberadaan minimarket 

Indomaret dan Alfamart 

terhadap pedagang  Tradisional 

 

 

Keuntungan 

Omset Penjualan 

Jumlah Item Produk 

Jumlah Jam Kerja 

Uji Analisis adalah Uji 

Beda (Paired Sample T-

Test)  

 

 

Untuk mengetahui perubahan 

keuntungan, omset Penjualan, 

Jumlah item Produk, dan jumlah 

jam kerja pedagang tradisional 

sebelum dan sesudah dari 

keberadaan minimarket Indomaret 

dan Alfamart di sekitar usaha 

tradisional secara signifikan. 

Apakah terdapat perubahan 
Keuntungan, Omset Penjualan, 

Jumlah item Produk, dan Jumlah 
Pedagang Tradisional sebelum 

dan sesudah  keberadaan 

minimarket  Indomaret dan 

Alfamart disekitar Pedagang 

tradisional secara signifikan? 
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2.7 Kerangka Konseptual 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Keuntungan                               Keuntungan 

    Omset Penjualan      Omset Penjualan 

    Jumlah Item Produk      Jumlah Item Produk 

    Jumlah Jam Kerja      Jumlah Jam Kerja 

  

   Sumber : Kerangka konseptual penulis (2017). 

 

Analisis Perubahan Keuntungan, Omset 

Penjualan, Jumlah Item Produk, Jumlah Jam 

Kerja Pedagang Tradisional Sebelum dan 

Sesudah Keberadaan Minimarket Indomaret dan 

Alfamart Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru 

Sebelum Sesudah 


