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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Pasar Kota Boyolali 

Pasar Kota Boyolali merupakan salah satu pasar tradisional yang 

merupakan pasar pusat Kabupaten Boyolali. Pasar tersebut didirikan pada 

tahun 2008 setelah sebelumnya mengalami kebakaran. Pasar Kota Boyolali 

adalah pasar tradisional yang berada di tengah kota Kabupaten Boyolali, yaitu 

terletak di Jalan Pandanaran yang termasuk Kelurahan Siswodipuran, 

Kecamatan Boyolali. Letak Pasar Kota Boyolali sangat strategis, yaitu berada 

di pinggir jalan utama Solo-Semarang dan dekat dengan pemukiman 

penduduk. Pasar Kota Boyolali merupakan salah satu pasar tradisional di 

Kabupaten Boyolali yang tergolong besar.  

Wilayah Kota Boyolali sendiri, terdapat dua pasar tradisional yang 

menjadi induk pasar tradisional yaitu Pasar Kota Boyolali dan Pasar 

Sunggingan. Letak kedua pasar tradisional tersebut juga tidak terlalu jauh, 

selisih jarak sekitar 1 km.  Pasar Kota Boyolali sekarang terdiri dari 2 lantai 

yaitu lantai atas dan lantai bawah. Berdasarkan pengamatan penelitian di lantai 

satu sebagian besar penjual adalah pedagang sayur mayur serta buah-buahan 

sementara di  lantai dua adalah pedagang kelontong dan perlengkapan rumah 

tangga. 

Terkait dengan sebutan toko, kios, los dan dasaran sementara 

penjelasannya sebagai berikut. Menurut Peraturan Bupati Tentang Tata Cara 
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Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 ayat 26 Toko 

adalah bangunan permanen atau semi permanen di atas tanah hak pakai/ di 

bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang luasnya di atas 16 M
2
, 

masing-masing berupa bangunan terpisah atau dipisahkan dengan dinding 

pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan 

untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan/jasa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pasar Kota Boyolali diketahui 

bahwa di Pasar Kota Boyolali mempunyai jumlah 6 unit toko yang terbangun, 

dimana 4 unit toko sudah laku di lelang dan masih tersisa 2 unit yang tersisa 

atau belum laku.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Perizinan dan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 ayat 27 bahwa Kios adalah 

bangunan permanen atau semi permanen lingkungan pasar atau di atas tanah 

hak pakai di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah yang luasnya tidak lebih 

dari 16 M
2
, masing-masing dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari 

lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan 

atau suatu pekerjaan/jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit 

Pelayanan Terpadu (UPT) Pasar Kota Boyolali diketahui bahwa terdapat 109 

unit kios yang terbangun di Pasar Kota Boyolali dengan rincian sebagai 

berikut 72 unit kios untuk pedagang lama, laku di lelang 17 unit kios dan 

masih tersisa 20 unit kios yang masih tersisa atau belum laku. Sedangkan 

Petak los adalah bagian lantai dalam los pasar yang tidak dibatasi/ sekat atau 

los terbuka yang luasnya paling banyak dari 4,5M
2 

(Peraturan Bupati Tentang 



41 
 

 
 

Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 ayat 

21).  Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Terpadu 

(UPT) Pasar Kota Boyolali diketahui bahwa Pasar Kota Boyolali mempunyai 

886 unit petak los yang sudah terbangun dimana 784 unit petak los untuk 

pedagang lama, 6 unit petak los laku di lelang, 90 unit petak los akan dilelang 

dan 6 unit petak los belum masuk daftar lelang.  

Pasar Kota Boyolali merupakan pasar tradisional yang mempunyai 

fasilitas air yang cukup. Air tersebut sebagian besar digunakan untuk 

mendukung fasilitas MCK yang jumlahnya sekitar 6 buah. Fasilitas MCK 

tersebut digunakan oleh umum, yaitu baik pedagang maupun pengunjung 

pasar atau siapa saja yang berada di dalam Pasar Kota Boyolali. Hanya saja 

untuk memakai MCK ini ditarik retribusi sebesar Rp. 1.000,00 per orang. 

Tempat tersebut merupakan fasilitas Pasar Kota Boyolali sehingga yang 

menangani petugas dari Dinas Pasar bagian kebersihan yang kemudian 

dibantu oleh pihak swasta. Sedangkan untuk fasilitas listrik di Pasar Kota 

Boyolali dikelola oleh Paguyuban Pedagang Pasar Boyolali (P3B) yang 

berada di bawah pengawasan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pasar Umum 

Boyolali. Fasilitas listrik tersebut digunakan untuk penerangan jalan yang ada 

di sekitar jalan dan jalan dalam pasar. Selain itu digunakan untuk perkantoran 

maupun tempat berdagang (toko, kios, petak los dan dasaran terbuka). Hasil 

dari pajak listrik per bulan diserahkan kepada Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Boyolali oleh P3B.  
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Berdasarkan data daftar pedagang yang diperoleh dari Unit Pelayanan 

Terpadu (UPT) Pasar Kota Boyolali yang digambarkan dalam tabel di bawah 

ini menggambarkan presentasi komoditas utama yang dijual di Pasar Kota 

Boyolali: 

Tabel 4.1 Presentasi komoditas yang dijual di Pasar Kota Boyolali 

No Komoditas yang dijual Presentasi 

1 Sayur Mayur 13% 

2 Pakaian 9% 

3 Daging 9% 

4 Warung Kelontong 10% 

5 Bahan Pokok 9% 

6 Perabotan Rumah Tangga 9% 

7 Warung Makan 8% 

8 Sepatu 5% 

9 Buku  5% 

10 Fotocopy 3% 

11 Peralatan Listrik 4% 

12 Buah 5% 

13 Counter 4% 

14 Tas 5% 

15 Potong Rambut 2% 

Sumber: Data dafar pedagang dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pasar 

Kota Boyolali, diolah. 
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B. Deskripsi Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini difokuskan pada pedagang dan 

pengunjung Pasar Kota Boyolali. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 

orang yang terdiri dari 5 orang pedagang Pasar Kota Boyolali dan 3 orang 

pengunjung Pasar Kota Boyolali. Berikut  ini disajikan profil singkat yang 

menjadi informan dalam penelitian ini baik pedagang maupun pengunjung 

Pasar Kota Boyolali.  

1. Ibu Tentrem (Pedagang Pasar Kota Boyolali) 

Informan dalam penelitian ini yang pertama adalah Ibu Tentrem yang 

berusia 45 tahun, jenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Beliau 

adalah pedagang sayur mayur di Pasar Kota Boyolali. Sudah 25 tahun 

beliau berprofesi sebagai pedagang di Pasar Kota Boyolali, semenjak 

beliau belum mempunyai suami hingga sekarang yang sudah 

mempunyai 2 orang anak. 

2. Bapak Slamet (Pedagang Pasar Kota Boyolali) 

Informan dalam penelitian ini yang kedua adalah Bapak Slamet yang 

berusia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Beliau 

sebenarnya bukan orang asli Boyolali, tetapi karena kebetulan istrinya 

adalah orang Boyolali asli maka beliau mengikuti istrinya menetap di 

Boyolali. Beliau adalah pedagang kelontong di Pasar Kota Boyolali. 

Beliau berdagang di Pasar Kota Boyolali sudah 12 tahun.  
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3. Ibu Nala (Pedagang Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang ketiga dalam penelitian ini adalah Ibu Nala yang berusia 

38 tahun. Beliau adalah pedagang kelontong di Pasar Kota Boyolali. 

Beliau berprofesi sebagai pedagang di Pasar Kota Boyolali sudah 8 

tahun. Dalam berdagang beliau selalu membawa putranya yang masih 

berusia 1 tahun dan dalam berdagang juga selalu ditemani oleh istrinya.  

4. Ibu Nuryanti (Pedagang Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang keempat dalam penelitian ini adalah Ibu Nuryanti. Beliau 

berusia 52 tahun berjenis kelamin perempuan. Beliau adalah pedagang 

pakaian di Pasar Kota Boyolali. Sudah 27 tahun beliau berdagang di 

Pasar Kota Boyolali. Beliau mempunyai 2 kios di Pasar Kota Boyolali 

dan semuanya menjual pakaian.  

5. Ibu Siti (Pedagang Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang kelima dalam penelitian ini adalah Ibu Siti. Beliau adalah 

salah satu pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Boyolali. Beliau 

berusia 56 tahun dan sudah 27 tahun berdagang di Pasar Kota Boyolali.  

6. Ibu Dodi (Pengunjung Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang kelima dalam penelitian ini adalah Ibu Dodi yang berusia 

33 tahun. Beliau adalah pengunjung setia Pasar Kota Boyolali. Sudah 10 

tahun terakhir ini dalam memenuhi kebutuhann sehari-harinya sering 

berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Beliau adalah warga asli Boyolali 

yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten 
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Boyolali. Setiap pulang dari kerja beliau selalu berbelanja di Pasar Kota 

Boyolali. 

7. Ibu Nita (Pengunjung Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang keenam adalah Ibu Nita yang berusia 32 tahun. Beliau 

sudah 10 tahun ini berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Beliau berbelanja 

di Pasar Kota Boyolali untuk kulakan, karena di rumah beliau 

mempunyai warung makan sebagai pekerjaan sehari-harinya.  

8. Ibu Nanik (Pengunjung Pasar Kota Boyolali) 

Informan yang keenam dalam penelitian ini adalah Ibu Nanik yang 

berusia 48 tahun. Beliau berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Boyolali. Beliau adalah lulusan 

Universitas Sebelas Maret jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia tahun 1980. Beliau sebenarnya adalah warga asli Surakarta 

tetapi karena berprofesi sebagai guru di Kabupaten Boyolali maka beliau 

menetap di Boyolali.  

C. Pembahasan dan Analisis 

Berdasarkan hasil temuan data menunjukkan bahwa kehadiran pasar 

modern memang memberi dampak negatif pada peritel tradisional. Terlebih 

lagi, temuan analisis ini menunjukkan bukti bahwa pasar tradisional yang 

berada dekat dengan pasar modern terkena dampak yang lebih buruk 

dibanding yang berada jauh dari supermarket. Kehadiran gerai berbagai 

supermarket seperti MITRA (pasar modern terdekat dengan lokasi Pasar Kota 

Boyolali) serta Alfamart dan Indomaret (pasar modern terbanyak di temui di 
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Kota Boyolali serta lokasinya umumnya berdekatan dengan lokasi perumahan) 

membuat para pedagang makin sulit untuk mempertahankan eksistensinya.  

Kehadiran pasar modern mendorong para pedagang di Pasar Kota 

Boyolali untuk memberikan inovasi dalam memberikan layanan kepada para 

pembeli. Para pedagang Pasar Kota Boyolali kemudian berupaya 

mensegmenkan diri kepada masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai 

upaya mencari celah segmen pembeli yang tidak tersaingi oleh kehadiran 

pasar modern. Ancaman dari pasar modern semakin hari makin gencar 

menarik pembeli dengan segenap kelebihannya, baik dari segi produk maupun 

kenyamanan berbelanja. Di kalangan para pedagang, baik pedagang sayur, 

buah-buahan, maupun pedagang pakaian, ada istilah yang menggambarkan 

nasib buruk mereka, yaitu Krusial, singkatan Sudah Kurus Sial Pula (Malano, 

2011: 10) 

1. Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern Pada Pasar Kota 

Boyolali 

Dalam perkembangan pola konsumsi masyarakat saat ini kehadiran 

pasar modern menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

itu sendiri. Oleh karenanya kehadiran pasar modern kemudian banyak 

ditemui, tidak hanya di pusat perkotaan namun hingga ke perumahan-

perumahan  padat penduduk. Di sisi lain, kehadiran pasar modern memberikan 

perubahan yang sangat nyata, dimana akibat secara langsung adalah  

menghambat pertumbuhan pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui beberapa akibat secara langsung perkembangan pasar modern 
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terhadap pasar tradisional, yaitu (1) penurunan omset penjualan akibat 

turunnya jumlah pembeli (2) turunnya jumlah pedagang di Pasar Kota 

Boyolali (3) persaingan antara pedagang Pasar Kota Boyolali dengan pasar 

modern (4) meningkatkan persaingan antar penjual sendiri di pasar tradisional 

(5) sulitnya mendapatkan pasokan dari supplier. Penurunan omset penjualan 

dan turunnya jumlah pedagang adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh 

pedagang Pasar Kota Boyolali. Meningkatnya persaingan dan sulitnya 

pedagang mendapatkan supplier barang adalah dampak sosial yang dirasakan 

pedagang Pasar Kota Boyolali. Untuk selanjutnya uraian data tersebut 

dijabarkan di bawah ini:  

a. Dampak Ekonomi Keberadaan Pasar Modern Pada Pasar Kota Boyolali 

1) Penurunan Omset Penjualan  

Dampak langsung dan nyata atas kehadiran pasar modern terhadap pasar 

tradisional adalah penurunan jumlah pembeli. Dalam hasil wawancara dengan 

salah seorang penjual menyebutkan bahwa kehadiran pasar modern 

merupakan dampak utama dari penurunan omset  penjualan yang selama ini 

dialami oleh para penjual di pasar tradisional. Salah satu wawancara dengan 

Ibu Tentrem menyatakan bahwa sejak adanya pasar modern (MITRA) yang 

dibangun di depan Pasar Kota Boyolali memang memberikan dampak berupa 

penurunan omset penjualan. Hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:  

Semenjak di depan ada mitra memang ngaruh mas…orang khan 

milih yang enak buat belanja tapi klo sayur mayur orang tetep pilih 

belanja di sini. Nah klo bumbu atau barang kebutuhan sehari-hari 

mereka memilih ke Mitra 

 (Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 



48 
 

 
 

 

 

Bentuk lain dari pasar modern yang juga mengancam keberadaan Pasar 

Kota Boyolali adalah Indomaret dan Alfamart. Secara lokasi memang tidak 

berdekatan namun jumlah gerai yang banyak serta selalu diposisikan berada 

dekat dengan pemukiman penduduk. Keberadaan Alfamart dan Indomaret 

tidak hanya menurunkan omset penjualan dari konsumen langsung namun 

juga berdampak pada penjual yang berkulakan di Pasar Kota Boyolali. Hal ini 

diketahui berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan bernama 

Pak Slamet sebagai berikut:  

Waa…ya jelas nek pengaruh alfamart atau indomaret itu ke 

penjualan. Ndak Cuma saya mas namun seluruh penjual di pasar 

sini ikut juga terpengaruh.. nek model gitu itu sing ngaruh ndak 

Cuma pembeli..niku sing kulakan nggih dado mboten sadean 

meleh. Dulu jaman ibu jualan di sini ya jaman jaya-jayanya, 

setelah muncul alfamart itu mulai mleret (turun)…...      

(Hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada hari Jumat, 21 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh 

utama dari kehadiran pasar modern adalah penurunan omset penjualan. Pasar 

modern yang memberikan pengaruh adalah kehadiran MITRA (karena berada 

dekat dengan lokasi Pasar Kota Boyolali) serta Alfamart dan Indomaret 

(karena paling banyak ditemui di dekat pemukiman masyarakat di Kota 

Boyolali). Penurunan omset penjualan ini merupakan hasil perbandingan 

antara jumlah penjualan yang di dapatkan informan sebelum merebaknya 

pasar modern dan setelah merebaknya pasar modern.  
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Dalam hasil wawancara lain menunjukkan bahwa konsumen yang 

mengalami penurunan pembelian tidak hanya berupa konsumen langsung 

namun juga para pedagang kecil yang berkulakan di Pasar Kota Boyolali. 

Untuk selanjutnya wawancara dengan Ibu Tentrem akan diuraikan sebagai 

berikut:  

la ngaruhnya itu ndak  cuma yang langsung beli disini tapi juga 

orang-orang bakulan itu juga pada tutup. Semua milih ke grosiran 

besar kaya makro.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pembeli 

yang berbelanja di Pasar Kota Boyolali tidak hanya para konsumen langsung 

namun juga para pedagang kecil yang umumnya kulakan di Pasar Kota 

Boyolali. Semenjak kehadiran pasar modern, informan merasa bahwa baik 

konsumen langsung maupun para pedagang kecil sama-sama mengalami 

penurunan pembelian. Oleh karenanya baik dari konsumen langsung dan para 

pedagang kecil sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk membeli di Pasar Kota 

Boyolali.  

Secara keseluruhan hasil temuan wawancara dengan informan terhadap 

dampak kehadiran pasar modern terhadap Pasar Kota Boyolali adalah 

penurunan omset penjualan. Penurunan omset penjualan ini dibandingkan dari 

masa informan berjualan hingga saat ini. Konsumen yang dimaksud informan 

adalah konsumen langsung serta para penjual yang berkulakan di Pasar Kota 

Boyolali. Akibat tidak langsung dari turunnya omset penjualan adalah 
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turunnya jumlah pedagang di Pasar Kota Boyolali. Menurut informan, pasar 

modern yang paling mengancam adalah kehadiran Alfamart dan Indomaret.  

Turunnya omset penjualan pedagang adalah salah satu dampak ekonomi 

yang dirasakan oleh pedagang Pasar Kota Boyolali akibat keberadaan pasar 

modern. Pengunjung pasar yang semakin hari kian sepi membuat modal 

pedagang tergerogoti hingga nyaris bangkrut. Hal ini tercermin dari kondisi 

pedagang di Pasar Kota Boyolali ketika menghadapi kehadiran pasar modern. 

Dampak yang dialami oleh para pedagang di Pasar Kota Boyolali lebih 

cenderung negatif. Dampak negatif tersebut menyebabkan pedagang di Pasar 

Kota Boyolali mengalami berbagai perubahan sosial yang tidak dapat 

dihindarkan. Dalam hasil temuan data peneliti menunjukkan bahwa pedagang 

di Pasar Kota Boyolali mengalami penurunan jumlah pembeli yang 

menyebabkan turunnya omset penjualan. Di saat para pedagang di Pasar Kota 

Boyolali tidak mampu mempertahankan sistem pengelolaan yang baik maka 

pedagang di Pasar Kota Boyolali memilih menutup dagangannya.  

2) Turunnya Jumlah Pedagang di Pasar Kota Boyolali 

Hasil temuan data yang didapatkan oleh peneliti dalam dampak 

kehadiran pasar modern pada Pasar Kota Boyolali adalah turunnya jumlah 

penjual itu sendiri. Turunnya jumlah pedagang yang ada di Pasar Kota 

Boyolali adalah dampak ekonomi yang dirasakan Pasar Kota Boyolali akibat 

merebaknya pasar modern. Banyak para pedagang yang kemudian “gulung 

tikar” akibat menurunnya jumlah pembeli. Dengan kata lain turunnya jumlah 
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pedagang di Pasar Kota Boyolali merupakan dampak tidak langsung dari 

kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional.  

Dalam hasil wawancara lain menunjukkan bahwa akibat dari kehadiran 

pasar modern mengakibatkan dampak tidak langsung yaitu turunnya jumlah 

pedagang yang ada di Pasar Boyolali. Hasil wawancara dengan informan Ibu 

Nala diuraikan sebagai berikut:  

Kalau pengaruhnya dari jualan yang turun itu ya pasarnya jadi 

ndak serame dulu..meski keliatan dari depan pasar masih 

keliatan rame tapi sebenarnya klo yang los dalem banyak yang 

berkurang. Jadi pasar’e ndak serame dulu   

(Hasil wawancara dengan Ibu Nala pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu akibat dari 

turunnya omset penjualan adalah jumlah pedagang di Pasar Kota Boyolali 

yang makin menurun. Banyaknya pedagang yang tidak mampu bertahan 

akibat turunnya omset penjualan menyebabkan Pasar Kota Boyolali tidak 

seramai dulu. Para pedagang memilih lokasi di bagian depan pasar yang 

dianggap lebih strategis sehingga bagian dalam pasar lebih sepi.  

Melalui hasil wawancara dengan informan pedagang Pasar Kota 

Boyolali menunjukkan bahwa penurunan jumlah pedagang tersebut 

diakibatkan turunnya jumlah pembeli serta faktor dari pedagang itu sendiri. 

Hasil wawancara dengan salah satu informan diuraikan sebagai berikut:  

Iya mas..kalau berjualan di pasar sudah pasti tidak sebanyak 

dulu. Sudah banyak berkurang..podo tutup. Ndak Cuma 

karena pembelinya turun saja sih mas tapi ingkang bakulan 

sak kathah-kathah nipun nggih mboten saged (yang 

berjualan kebanyakan tidak dapat/sanggup) mengelola 

modal. Nggih sing sadean niku mboten kadhah modal dados 
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sak lajengipun nggih mleret niku (ya itu yang jualan tidak 

memiliki modal banyak dan seterusnya mulai menurun) 

(Hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada hari Jumat, 21 

Desember 2012) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor 

penurunan angka pembelian disertai dengan pengelolaan modal yang kurang 

baik menjadi faktor banyaknya pedagang gulung tikar. Minimnya modal serta 

manajemen pengelolaan yang kurang baik memperparah kondisi para 

pedagang di Pasar Kota Boyolali sehingga makin memperbanyak para 

pedagang yang  tidak meneruskan usahanya.  

Para pedagang tersebut selanjutnya memilih beralih menjadi pedagang 

kaki lima (PKL) karena dianggap menguntungkan dibanding berjualan di 

dalam pasar. Selanjutnya apabila para pedagang masih saja tidak mampu 

bertahan mereka akan memilih untuk menutup jualan dan beralih ke profesi 

lain. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu informan sebagai 

berikut: 

Banyak sing dagang milih jualan di depan sana karena 

ndak usah beli kios cukup dengan membayar retribusi saja, 

ini khan mengurangi modal. Kalau masih dengan jualan di 

depan gak nututi (mengikuti) ya mereka pada pulang 

kampong atau merantau mas..entah jadi buruh tani atau 

kerja di toko-toko  

(Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 

20 Desember 2012) 

 

Menurut informan pedagang Pasar Kota Boyolali pengusaha pertama 

yang terpaksa menutup bisnisnya umumnya adalah mereka yang menjual 

barang-barang umum, makanan olahan, produk susu, lalu diikuti oleh toko 

yang menjual produk segar dan pasar basah. Setelah beberapa tahun bergelut 
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dengan persaingan, pedagang Pasar Kota Boyolali yang biasanya masih tetap 

bertahan berdagang adalah mereka yang menjual satu jenis produk atau 

mereka yang berjualan di lokasi di mana supermarket secara resmi tidak 

diperkenankan untuk masuk. Hasil wawancara dengan informan akan 

diuraikan sebagai berikut: 

Pedagangnya kebanyakan ya dagang sayur, kalau 

kelontong kaya jaman dahulu sudah sangat berkurang 

karena tersaingi supermarket. Kalau dagang sayuran 

kurang tersaingi dengan pasar supermarket dan 

penjualnya khan bisa menyediakan lebih banyak sayuran 

tradisional.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 

20 Desember 2012) 

 

Secara keseluruhan hasil data dalam dampak kehadiran pasar modern 

pada Pasar Kota Boyolali yaitu turunnya jumlah penjual. Hal ini merupakan 

dampak tidak langsung dari dampak penurunan omset penjualan. Ketika para 

pedagang tidak mampu mengelola modal atau hanya memiliki modal yang 

sedikit maka para pedagang makin tidak dapat bertahan ketika menghadapi 

persaingan dengan kehadiran pasar modern. Indikasi dari turunnya jumlah 

penjual adalah sepinya kios-kios yang berada di bagian dalam Pasar Kota 

Boyolali. Kebanyakan pedagang memilih lokasi yang berada di depan yang 

dianggap lebih strategis ketika menyambut konsumen datang. Ataupun 

menjadi pedagang PKL untuk menekan biaya modal untuk membeli 

lapak/kios. Sebagian besar pedagang Pasar Kota Boyolali yang masih bertahan 

adalah para pedagang sayuran sementara pedagang kelontong hampir tidak 

ada.  
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Dampak keberadaan pasar modern menyebabkan perubahan sosial 

terhadap pedagang Pasar Kota Boyolali. Perubahan sosial itu terlihat dari 

jumlah pedagang Pasar Kota Boyolali yang semakin turun. Sebelum pasar 

modern merebak di sekitar Pasar Kota Boyolali jumlah pedagang yang ada di 

Pasar Kota Boyolali masih banyak, tetapi semenjak pasar modern merebak 

semakin lama jumlah pedagang Pasar Kota Boyolali menjadi berkurang. 

Pedagang yang mempunyai modal yang kuat akan bertahan, sedangkan 

pedagang yang mempunyai modal yang minim akan kalah bersaing. Pedagang 

yang masih bertahan adalah pedagang-pedagang lama yang sudah mempunyai 

banyak pelanggan dan mempunyai modal serta manajemen pengelolaan yang 

baik, sedangkan pedagang-pedagang baru yang belum mempunyai pelanggan 

yang banyak, minimnya modal serta manajemen yang kurang baik terpaksa 

harus menjadi korban karena tidak mampu bersaing dengan pasar modern. 

Akhirnya mereka harus gulung tikar dan menutup dagangannya. 

b. Dampak Sosial Keberadaan Pasar Modern Pada Pasar Kota Boyolali 

1) Persaingan Antara Pedagang Pasar Kota Boyolali dengan Pasar 

Modern  

Kehadiran pasar modern di Kota Boyolali membuat persaingan yang 

cukup kompetetitif dengan para pedagang di Pasar Kota Boyolali. 

Persaingan tersebut cukup menghambat kondisi pedagang di Pasar Kota 

Boyolali. Menurut para pedagang kelontong, pesaing paling utama mereka 

adalah kehadiran supermarket. Hal ini diuraikan dalam hasil wawancara 

dengan salah satu informan  sebagai berikut:  
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waaa ya jelas mas, itu ada 2 versi. Misal begini mas, 

sebelum adanya pasar modern sehari saya dapat menjual 

10 barang,  setelah ada pasar modern menjadi 6 barang 

dan setelah pasar kebakaran dan berdirinya pasar modern 

sehari menjadi 1 barang. Gak tanggung-tanggung mas 

sehari cuma dapat menjual 1 barang saja. 

 (Hasil wawancara dengan Ibu Nala pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 

 

 

Di sisi lain menurut pedagang sayur, persaingan yang di alami dengan 

supermarket sebenarnya tidak terlalu terkena. Oleh karenanya masih 

banyak pedagang sayur yang masih bertahan. Hal ini diungkapkan oleh 

salah seorang pedagang sayur di Pasar Kota Boyolali sebagai berikut:  

ya ndak semua sih mas. Kalau jualan sayuran gak 

kepengaruh dengan supermarket, tidak seperti yang 

lainnya.. Disini kan jualan sayuran biasa mas. 

kelihatannya kalau di supermarket gak jualan sayuran 

mentah kayak gini.  

 (Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 

20 Desember 2012) 

 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dalam persaingan 

pedagang Pasar Kota Boyolali terhadap pasar modern sebenarnya 

memberikan pengaruh terhadap para pedagang jenis barang kelontong 

sedangkan untuk pedagang sayur tidak mengalami persaingan yang 

kompetitif dengan kehadiran pasar modern. Hal inilah yang menyebabkan 

lebih banyaknya pedagang sayur dibandingkan jenis jualan lain.  

Hasil temuan data tersebut membuktikan bahwa merebaknya pasar 

modern berdampak langsung terhadap persaingan antara pedagang di Pasar 

Kota Boyolali dengan pasar modern. Perubahan sosial dalam hal ini terlihat 

ketika dulu sebelum merebaknya pasar modern seperti sekarang, pedagang 
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pasar tradisional masih berjaya. Hal tersebut berbanding terbalik setelah 

pasar modern merebak seperti sekarang, para pedagang pasar tradisional 

harus mati-matian bersaing dengan pasar modern. Sebelum pasar modern 

merebak, berbelanja di pasar tradisional dirasa pengunjung lebih nyaman. 

Hampir semua aktivitas jual beli masih dilakukan di pasar tradisional, baik 

pada pedagang yang memiliki kios maupun Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Harga belum membubung tinggi, tapi pendapatan pedagang masih 

tergolong menguntungkan. Menurut Malano (2011: 21) pada era awal tahun 

1990-an misalnya, pedagang masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 

300 persen di atas modal, sedangkan sekarang keuntungan hanya sekitar 25 

hingga 50 persen saja setelah dikurangi modal.  

2) Meningkatnya Persaingan Antar Pedagang Pasar Kota Boyolali 

Melalui berbagai wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti diketahui bahwa dampak lain dari kehadiran pasar modern terhadap 

pedagang di Pasar Kota Boyolali adalah meningkatnya daya persaingan di 

antara para pedagang itu sendiri. Hal ini mendorong munculnya berbagai 

cara berdagang yang tidak beretika.  

Dalam hasil wawancara dengan salah seorang pedagang Pasar Kota 

Boyolali menunjukkan bahwa meskipun pedagang yang berjualan sudah 

mengalami penurunan namun justru daya persaingan di antara para 

pedagang semakin ketat. Untuk selanjutnya hasil wawancara dengan salah 

satu informan akan diuraikan sebagai berikut:  

Sedikitnya pedagang itu gak membuat kita jualan makin 

gampang mas. Kita para pedagang itu malah sainganne 
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tambah abot. Jadi hubungan antar pedagang itu makin 

ndak enak..ndak kaya dulu mas. Kalau dulu saingan ya 

saingan tapi ndak pake cara-cara kasar kayak gitu.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada hari Jumat, 

21 Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menegaskan bahwa makin 

berkurangnya jumlah pedagang di Pasar Kota Boyolali tidak membuat 

penjualan makin mudah dan justru memperparah saingan antar pedagang 

itu sendiri. Selanjutnya persaingan makin ketat antara pedagang membuat 

munculnya berbagai cara-cara berjualan tidak beretika dan hubungan antar 

pedagang yang makin memanas.  

Untuk selanjutnya berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 

cara-cara berdagang yang tidak beretika tersebut adalah para pedagang 

yang saling menjatuhkan di depan konsumen. Misalkan pedagang sayur 

akan memberikan informasi kepada konsumen bahwa pedagang sayur 

saingannya memiliki kualitas dagangan lebih rendah dengan harga lebih 

mahal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan 

sebagai berikut: 

Carane niku nggih ngangge panas-panasan. Nek 

dagangannya sama itu ya satu bilangnya harganya mahal 

apa daganganne gak bagus supaya konsumen kapok 

membeli di sana.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Nuryanti pada hari Sabtu, 22 

Desember 2012) 

 

Secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak 

lain dari kehadiran pasar modern terhadap pedagang Pasar Kota Boyolali 

adalah meningkatnya persaingan antar pedagang itu sendiri. Menurut 

informan menurunnya jumlah pedagang bukan berarti membuat pedagang 
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makin mudah berjualan namun sebaliknya persaingan makin ketat. 

Persaingan tersebut membuat para pedagang kemudian menempuh berbagai 

cara yang tidak beretika seperti menjelek-jelekkan barang dagangan 

pesaing. Hal ini selanjutnya membuat hubungan para pedagang menjadi 

renggang. Pedagang pun kerap menipu konsumen dengan mempermainkan 

timbangan yang tidak semestinya. Apalagi timbangan yang digunakan 

masih timbangan tradisional yang dapat dengan mudah dimanipulasi.   

Dampak merebaknya pasar modern terhadap persaingan para 

pedagang Pasar Kota Boyolali secara tidak langsung menyebabkan 

munculnya konflik antar pedagang yang satu dengan pedagang yang lain di 

Pasar Kota Boyolali. Antar sesama pedagang pun sering terjadi persaingan 

yang tidak sehat, perang mulut dan bahkan perkelahian. Lebih parah lagi 

apabila produk yang mereka jual itu sama, pedagang akan lebih 

membanting harga, saling ejek, dan saling sindir. Para pedagang dalam 

menawarkan produknya pun kerap berlebihan dan seenaknya saja sehingga 

membohongi konsumen.  Antara pedagang yang satu dengan pedagang 

yang lain mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menjual dagangannya 

yang berakibat pada persaingan antar pedagang yang menjadi tidak 

beretika. Supaya barang dagangan menjadi laku, berbagai cara seperti 

menjelek-jelekkan barang dagangan pesaing merupakan cara yang sering 

dilakukan oleh pedagang. Ada pula pedagang yang justru menurunkan 

harga untuk menarik pembeli, padahal harga yang dipatok adalah harga di 

bawah pasaran. Cara seperti itu kadang membuat pedagang yang lain tidak 
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terima, karena dengan cara seperti itu maka dapat merusak harga pasaran di 

Pasar Kota Boyolali. 

Perubahan sosial dalam hal ini disebabkan karena kehadiran pasar 

modern seperti Indomaret dan Alfamart yang menyebabkan berbagai 

perubahan berdampak negatif. Kehadiran pasar modern merupakan input 

dalam perubahan sosial yang dialami pedagang Pasar Kota Boyolali. 

Akibatnya muncul berbagai perubahan baik yang berdampak positif 

maupun negatif.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui salah satu dampak 

negatif dari kehadiran pasar modern terhadap pedagang Pasar Kota 

Boyolali adalah ketika persaingan antar para pedagang di Pasar Kota 

Boyolali makin meningkat yang menyebabkan adanya perubahan dalam 

interaksi yang dijalin antar pedagang. Dimana ketegangan di antara 

pedagang sendiri menyebabkan suasana pasar tidak lagi senyaman dahulu.  

Masyarakat seperti halnya pedagang Pasar Kota Boyolali senantiasa 

mengalami perubahan di semua  tingkat kompleksitas internalnya. Dalam 

kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak 

linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan 

sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau 

berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang 

lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan 

penghidupan yang lebih bermartabat. Pada tingkat makro, terjadi perubahan 

ekonomi, politik, sedangkan ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok, 

komunitas, dan organisasi, dan ditingkat mikro sendiri terjadi perubahan 
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interaksi, dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik 

(entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda.  

3) Sulitnya Mendapatkan Pasokan dari Suplier 

Dampak lain dari kehadiran pasar modern adalah persaingan untuk 

mendapatkan pasokan dari supplier. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa para supplier lebih memilih untuk menjalin kerjasama 

dengan pasar modern. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu 

informan akan diuraikan sebagai berikut:  

Saya sekarang sulit sekali untuk dapat pasokan dari 

supplier..barangnya biasanya telat dibandingkan dengan 

alfamart atau indomaret. Kalau ada barang langka 

seumpama aqua gallon atau tabung gas gitu ya sing 

diutamake khan yo alfamart itu mas. Supliernya lebih suka 

memasok soale jualannya lebih laris sana dan alfamart 

mampu beli dalam jumlah banyak. Makin banyak beli 

makin banyak dapat diskon. Jadinya jatuh ke pembeli ya 

lebih murah. Kalau di pasar ndak mungkin modalnya 

sebanyak alfamart jadinya ya kocar kacir  

(Hasil wawancara dengan Ibu Nala pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pedagang kesulitan 

mendapatkan pasokan barang apalagi jika dalam kondisi barang langka 

maka para supplier memilih mengutamakan untuk memasok ke pasar 

modern. Para supplier memilih untuk memasok pasar modern karena 

kemampuan untuk membeli dalam jumlah banyak sekaligus tingkat 

penjualan barang yang tinggi. Hal ini mempersulit kemampuan pedagang 

dalam mendapatkan pasokan barang dari supplier.  
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Perubahan sosial lainnya yang diakibatkan dampak negatif kehadiran 

pasar modern terhadap pedagang di Pasar Kota Boyolali adalah kalahnya 

pedagang di pasar tradisional dalam mendapatkan pasokan barang. Para 

supplier memilih untuk memasok pasar modern karena kemampuan untuk 

membeli dalam jumlah banyak sekaligus tingkat penjualan barang yang tinggi. 

Hal ini mempersulit kemampuan pedagang dalam mendapatkan pasokan 

barang dari supplier.  

Kondisi perubahan yang dialami oleh para pedagang Pasar Kota 

Boyolali tersebut merupakan bagian dari perubahan sosial. Dimana di 

dalamnya memuat tidak hanya perubahan perilaku namun juga nilai-nilai serta 

susunan kemasyarakatan. Kehadiran pasar modern tidak hanya memberikan 

pengaruh berupa turunnya jumlah pembeli, serta sulitnya mencari pemasok 

atau supplier namun juga menyangkut perubahan turunnya jumlah pedagang 

(menyangkut struktur penjual dalam pasar) serta makin tingginya persaingan 

yang memunculkan tindakan-tindakan tidak beretika di antara pedagang 

sendiri (perubahan dalam tingkatan nilai atau norma pedagang pasar). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam 

Soleman L Taneko (1984: 153) dimana perubahan dalam masyarakat akan 

menyangkut banyak hal dan dapat mengenai norma-norma, nilai-nilai, pola-

pola perilaku orang, organisasi, susunan dan stratifikasi kemasyarakatan. Dari 

definisi Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menunjukkan bahwa 

terdapat banyak aspek di dalam masyarakat yang dapat mengalami perubahan, 
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akan tetapi penyebutan secara keseluruhan dengan tepat aspek-aspek yang 

mengalami perubahan ternyata cukup sulit.  

2. Faktor-faktor yang Membuat Konsumen Tetap Loyal Memilih 

Berbelanja di Pasar Kota Boyolali Dibandingkan Pasar Modern 

Dalam berbagai faktor penyebab mundurnya kondisi sosial ekonomi 

pedagang Pasar Kota Boyolali akibat kehadiran pasar modern, ternyata dalam 

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

menyebabkan konsumen tetap memilih berbelanja di pasar tradisional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membuat konsumen tetap 

loyal memilih berbelanja di Pasar Kota Boyolali adalah (1) harga yang lebih 

murah dibandingkan dengan pasar modern (2) lengkapnya barang yang dijual 

di Pasar Kota Boyolali (3) kedekatan yang terjalin antara pedagang dan 

pengunjung Pasar Kota Boyolali (4) kemampuan pedagang untuk 

meningkatkan pelayanan.  

a. Harga yang Lebih Murah dibandingkan dengan Pasar Modern 

Keunikan pasar tradisional adalah kemampuan dalam menyediakan 

berbagai kualitas barang yang disesuaikan dengan kemampuan pembeli itu 

sendiri. Para pedagang pasar tradisional mampu menyediakan pasokan 

barang yang berharga murah atau lebih rendah dibandingkan dengan 

barang di pasar modern.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan 

menunjukkan bahwa dirinya sengaja membeli barang di Pasar Kota 

Boyolali karena untuk barang kebutuhan sehari-hari karena masalah harga 
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yang masih relatif terjangkau. Ternyata Pasar Kota Boyolali mampu 

menyediakan barang dengan harga yang murah. Hal tersebut diperjelas 

dengan pernyataan dari salah seoarng informan yang menyatakan 

alasannya masih tetap berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Hasil wawancara 

diuraikan sebagai berikut: 

Kalau berbelanja di sini itu lebih pepak, lebih komplit, lebih 

murah, pokoknya lebih murah. Apalagi kalau pas pagi, kan 

ada pasar pagi sebelum subuh itu apa-apa ada. 

Kelengkapannya bagus, kita mau cari apa-apa itu ada. 

(Hasil Wawancara dengan Ibu Nanik pada Hari Minggu, 23 

Desember 2012) 

 

Strategi untuk menyediakan barang dengan kualitas lebih murah 

tersebut merupakan cara lain yang dilakukan oleh penjual agar tetap 

bertahan. Para pedagang menyadari bahwa dengan menyediakan barang 

lebih murah dapat menarik pembeli dari segmen menengah ke bawah. 

Untuk selanjutnya hasil temuan data di atas diperjelas pernyataan dari 

salah satu informan pedagang Pasar Kota Boyolali sebagai berikut:  

Saya memang sengaja untuk menjual barang-barang harga 

murah karena pembeli saya memang dari kalangan gak 

punya. Jadi bukan yang mampu beli supermarket. Kalau 

gak jualan barang gitu, saya bener-bener gak punya 

pembeli.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada hari Jumat, 

21 Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa strategi 

untuk menyediakan barang murah sebagian besar dilakukan oleh para 

pedagang. Mereka umumnya mampu menyediakan berbagai kualitas 

barang sehingga tidak seperti pasar modern yang umumnya memberikan 
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produk dengan kualitas tinggi. Hal ini menguntungkan sebagian besar 

pembeli rumah tangga yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah 

yang tidak mampu berbelanja di pasar modern. 

Berdasarkan temuan data dari hasil wawancara dengan informan 

yang lain semakin memperkuat bahwa salah satu faktor yang membuat 

pengunjung tetap mengunjungi Pasar Kota Boyolali adalah harga yang 

relatif murah dibandingkan dengan pasar modern. Hal ini diketahui 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan bernama Ibu 

Dodi sebagai berikut: 

jelas murah di pasar tradisional. ya walaupun selisihnya 

itu gak begitu banyak tapi tetep murah di pasar 

tradisional mas, kalau di pasar modern kan ada pajaknya 

mas. Harus membayar gaji karyawan pula, jadinya 

harganya juga pasti akan beda.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Dodi pada hari Rabu, 19 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masalah 

harga memang sangat berpengaruh. Harga yang ditawarkan oleh Pasar 

Kota Boyolali diakui oleh pengunjung memang lebih murah dibandingkan 

dengan harga yang ada di pasar modern. Apalagi di Pasar Kota Boyolali 

bisa melakukan sistem tawar menawar antara pembeli dengan penjual. 

Jika pengunjung pandai dalam menawar, maka justru akan mendapatkan 

barang dengan harga yang lebih murah lagi. Memang diakui di pasar 

tradisional ada juga sebagian produk mutunya kurang bagus, namun itu 

tentunya disesuaikan dengan tawaran harga yang murah. Kalau konsumen 

mengerti dan jeli dalam memilih barang, mereka berbelanja di pasar 
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tradisional pasti akan mendapatkan barang-barang yang berkualitas tinggi 

dengan harga yang sangat murah melalui tawar menawar. Dengan 

demikian, konsumen perlu diingatkan, barang-barang yang bagus dengan 

harga yang murah hanya ada di pasar tradisional dan barang-barang yang 

mahal hanya ada di pasar modern. 

Hasil wawancara dengan informan yang lain juga menunjukkan 

bahwa harga yang lebih murah menjadi daya tarik yang sangat kuat yang 

membuat pengunjung masih tetap mengunjungi Pasar Kota Boyolali. Hasil 

wawancara dengan informan Ibu Nita diuraikan sebagai berikut: 

murah disini mas, apalagi kalau sudah langganan. Gak 

usah tawar-menawar, apalagi kalau sudah akrab 

dengan pedagangnya, langsung bayar gak usah basa 

basi. 

 (Hasil wawancara dengan Ibu Nita pada hari Sabtu, 22 

Desember 2012) 

 

Hasil wawancara di atas semakin menunjukkan bahwa salah satu 

faktor yang membuat pengunjung masih tetap mengunjungi Pasar Kota 

Boyolali adalah harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan 

pasar modern. Misalnya saja bila pengunjung ingin membeli sayuran 

dengan harga lebih murah lagi, ia bisa berbelanja pada siang hari atau 

menjelang sore karena mutu sayuran yang dijual sudah tidak begitu baik 

akibat terkena teriknya sinar matahari. Para pedagang sayur akan memberi 

harga yang murah karena tidak dapat dijual lagi esok harinya. Pedagang 

Pasar Kota Boyolali mampu menyediakan barang dengan harga lebih 

rendah bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. 
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Banyak sekali pedagang memang sengaja menjual barang-barang dengan 

harga yang lebih rendah dibandingkan pasar modern karena berupaya 

mensegmenkan barang jualan bagi masyarakat menengah ke bawah yang 

tidak mampu berbelanja di pasar modern.  

b. Lengkapnya Barang yang dijual di Pasar Kota Boyolali  

Pasar Kota Boyolali merupakan salah satu pasar tradisional yang 

tergolong besar di Kabupaten Boyolali, sehingga memiliki tempat yang 

luas pula yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai atas dan lantai bawah. 

Tempat yang luas itu pula yang membuat Pasar Kota Boyolali terdapat 

banyak pedagang yang menujual berbagai barang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang 

mengunjungi Pasar Kota Boyolali, diketahui bahwa faktor lain yang 

membuat pengunjung masih tetap loyal mengunjungi Pasar Kota Boyolali 

adalah lengkapnya barang yang di jual di Pasar Kota Boyolali. Hasil 

wawancara dengan informan bernama Ibu Dodi diuraikan sebagai berikut: 

disini itu lengkap karena pasarnya kan juga luas dan 

besar. Kalau berbelanja di sini itu mau beli apa-apa ada 

gitu. Gak cuman kebutuhan sehari-hari saja yang ada 

disini 

(Hasil wawancara dengan Ibu Dodi pada hari Rabu 19 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pasar Kota 

Boyolali menjual barang yang lengkap. Segala jenis kebutuhan pokok 

dijual di Pasar Kota Boyolali. Pasar Kota Boyolali tidak hanya menjual 

kebutuhan pokok saja melainkan ada yang menjual perabotan rumah 

tangga, peralatan listrik, pakaian, sepatu, counter handphone. Jika dilihat 
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dari lengkapnya barang yang di jual, dalam hal ini Pasar Kota Boyolali 

lebih unggul dibandingkan dengan pasar modern. Misalnya saja di pasar 

modern tidak menjual sayur mayur yang segar seperti yang ada di Pasar 

Kota Boyolali. Itu sebabnya mengapa pedagang sayur di Pasar Kota 

Boyolali tidak begitu merasakan dampak merebaknya pasar modern.   

c. Kedekatan yang Terjalin Antara Pedagang dan Pengunjung Pasar 

Kota Boyolali 

Faktor lain yang membuat pengunjung tetap loyal berbelanja di Pasar 

Kota Boyolali adalah faktor adanya kedekatan yang terjalin antara 

pedagang dan pengunjung Pasar Kota Boyolali. Hal ini diketahui 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan pengunjung 

sebagai berikut:  

Saya kalau beli itu sudah langganan karena dagange 

orangnya enak…gak pake memaksa terus kualitas dan 

jumlah timbangannya selalu pas. Jadi saya gak ragu-ragu 

untuk membeli. Kalau pas barangnya naik ya langsung 

ngomong jadi kita ya dengan enak bisa tahu..bukanne 

tahu-tahu barang dituker apa timbangannya dikurangin.   

(Hasil wawancara dengan Ibu Dodi pada hari Rabu, 19 

Desember 2012) 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa faktor lain yang 

menyebabkan pembeli tetap berbelanja di Pasar Kota Boyolali adalah 

kedekatan yang dijalin tersebut sebenarnya berdasarkan kejujuran dan sikap 

sopan santun yang dilakukan oleh pedagang Pasar Kota Boyolali. Di 

kalangan pedagang ada beberapa sikap yang dapat membedakan senioritas 

seseorang dalam berniaga. Pedagang yang senior akan mampu menawarkan 
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barangnya dengan lemah lembut dan sedikit merayu. Pembeli yang 

tersanjung dengan sikap si pedagang atau karyawannya dapat dengan 

mudah kepincut meski barang yang ditawarkan dengan harga yang relatif 

masih tinggi. Pedagang atau karyawan yang sudah berpengalaman tidak 

mudah terpancing emosinya dengan sikap calon pembeli yang terus 

menawar bahkan sempat meninggalkan si pedagang yang masih 

bersemangat menawarkan produknya. Memang tidak semua pedagang 

melakukan sikap-sikap tersebut namun justru para pedagang yang 

melakukan hal-hal tersebut membuat para pembeli loyal dan kemudian 

tetap mempertahankan membeli di pedagang yang sama.  

Berdasarkan temuan data menunjukkan para pedagang di Pasar Kota 

Boyolali yang masih bertahan umumnya merupakan pedagang yang telah 

lama berjualan sehingga mempunyai hubungan dekat dengan para pembeli. 

Hubungan dekat yang terjalin antara pengunjung dan pembeli ini secara 

tidak langsung menimbulkan rasa saling kepercayaan antara pedagang dan 

pengunjung Pasar Kota Boyolali. Modal saling kepercayaan ini merupakan 

salah satu faktor yang membuat para pembeli akhirnya menjadi pelanggan 

bagi para pedagang di Pasar Kota Boyolali. Bagaimana modal saling 

kepercayaan ini menjadi salah satu faktor pembeli tetap berbelanja di Pasar 

Kota Boyolali juga diungkapkan dalam hasil wawancara yang dilakukan 

dengan salah seorang pedagang sebagai berikut:  

Pedagang yang masih bertahan berjualan adalah 

pedagang yang telah lama berjualan sehingga sudah 

mendapatkan banyak pelanggan sebelumnya. Tidak seperti 

pedagang lainnya, para pembeli sudah merasa seperti 
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saudara sendiri jadi mereka telah menjalin kepercayaan 

cukup tinggi mas 

(Hasil wawancara dengan Ibu Nala pada hari Kamis, 20 

Desember 2012) 

 

Dilihat dari sudut pandang yang lain, faktor ikatan kekerabatan dalam 

hal ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Misalnya saja jika 

pengunjung yang berbelanja adalah saudara pedagang itu sendiri, maka 

layanan yang diberikan pedagang akan lebih meningkat dibandingkan 

pengunjung yang bukan saudara dari pedagang. Harga yang diberikan 

pedagang pun apabila pengunjungnya adalah saudara sendiri kadang juga 

lebih murah dan tidak usah terjadi basa basi tawar menawar. Hal tersebut 

membuat pengunjung  merasa lebih nyaman dalam berbelanja. Walaupun 

begitu tidak menutup kemungkinan juga pengunjung yang sebenarnya 

bukan saudara dari pedagang, tetapi karena sudah lama menjadi langganan 

pedagang menganggap pengunjung seperti saudara sendiri. Hal tersebut 

dapat terjadi karena adanya faktor kedekatan yang sudah terjalin dengan 

lama antara pedagang dan pengunjung Pasar Kota Boyolali yang membuat 

pedagang sudah menganggap pengunjung seperti layaknya saudara sendiri.   

d. Meningkatnya Upaya Pelayanan Pedagang di Pasar Kota Boyolali  

Faktor pelayanan merupakan faktor penarik utama loyalitas 

pengunjung untuk berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Pelayanan ini tidak 

berwujud seperti adanya bangunan yang bersih, fasilitas nyaman untuk 

berbelanja namun cenderung pada pendekatan dengan pembeli. Misalnya 

saja pedagang menyediakan sistem layanan antar barang kepada pembeli.  
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Informan yang merupakan pembeli sudah lama berbelanja di Pasar 

Kota Boyolali. Dirinya merupakan pedagang warung makan yang 

seringkali berkulakan sayuran di Pasar Kota Boyolali. Selama perjalanan 

menjadi pedagang warung makan dan berkulakan di Pasar Kota Boyolali 

dirinya mengamati bahwa banyak perubahan di Pasar Boyolali Kota namun 

dirinya masih setia untuk tetap berbelanja di pasar tersebut. Salah satu 

alasan utama adalah pelayanan yang diberikan oleh pedagang Pasar Kota 

Boyolali terutama untuk para pelanggan serta pembeli dalam jumlah 

banyak seperti dirinya. Hal ini diungkapkan dalam salah saatu hasil 

wawancara dengan salah satu informan yang diuraikan sebagai berikut:  

Saya memang kulakan di sini mas..sudah dagang warung 

makan sejak 10 tahun. Jadi  ya sudah lama kenal dengan 

pedagang sini malah sejak pas kebakaran itu sempat 

kelimpungan tapi pedagang sini sudah saya kenal ya 

jadinya masih bisa berhubungan lagi.  

Kalau untuk layanan ya…karena ada kedekatan ya lebih 

mudah masa..kaya harga itu kita sudah tahu ndak usah 

nawar-nawar lagi. Kadang saya ya butuh telpon sama 

yang dagang terus ya barangnya bisa di antar . pokoknya 

ya modal saling kepercayaan   

(Hasil wawancara dengan Ibu Nita pada hari Sabtu, 22 

Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara lain dengan pedagang menunjukkan 

bahwa mempertahankan sopan santun dalam menawarkan dagangan 

menjadi salah satu faktor penarik dalam mempertahankan pembeli. Hal ini 

sebenarnya lebih mampu menarik pembeli dibandingkan dengan cara 

menjelek-jelekkan pedagang saingan. Kenyataannya sedikit sekali 

pedagang yang bertekat untuk meningkatkan pelayanan dengan cara 

mempertahankan sopan santun sebagai upaya menjaga loyalitas 
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pengunjung. Menurut informan cara mempertahankan sopan santun sebagai 

upaya menjaga loyalitas pengunjung lebih menjamin kepercayaan 

pengunjung itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah 

seorang pedagang sebagai informan yaitu sebagai berikut:  

Saya itu lebih memilih untuk menjaga sopan santun supaya 

pembeli itu juga makin percaya dengan kita. Kebanyakan 

penjual memang pake cara panas-panasan atau 

timbangannya dikurangi. Cara lain ya mencampur barang 

antara yang bagus sama yang kurang mas tapi nek saya 

menganggap cara kayak gitu justru merugikan..wong 

pembeli justru malah gak percaya.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Tentrem pada hari Kamis, 

20 Desember 2012) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang lain dengan salah satu informan 

diketahui bahwa ada layanan lain yang diberikan untuk para pembeli besar 

atau pembeli yang berkualakan yaitu layanan antar dan penangguhan 

pembayaran. Layanan semacam ini sangat membantu para pedagang besar 

karena menghemat waktu dengan tidak memilih langsung ke pasar. Pembeli 

cukup hanya sesekali berbelanja untuk memilih atau membayar uang 

belanjaan selama satu minggu. Hal ini diuraikan berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan sebagai berikut  

Saya tetep belanja karena sama pedagangnya sudah 

langganan jadi berikan kemudahan. Setahu saya kalau 

sudah langganan dan termasuk pembelian grosir biasanya 

diantar langsung kok mas..tinggal ditelpon atau kalau 

sesekali sayanya ke pasar ya tetep diantar. Saya juga 

dikasih longgar waktu pembayaran biasanya seminggu 

atau sebulan tergantung gimana hasil ngomong-

ngomongnya sama yang jualan.  

(Hasil wawancara dengan Ibu Nita pada hari Sabtu, 22 

Desember 2012) 
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Hasil temuan data di atas menunjukkan bahwa salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pedagang Pasar Kota Boyolali adalah meningkatkan layanan 

kepada para pengunjung. Berbagai cara ditempuh oleh para pedagang 

termasuk diantaranya meningkatkan sopan santun terhadap pembeli. Selain 

itu para pedagang berupaya mempertahankan pembeli yang telah lama 

sehinga menjadi pelanggan tetap. Khususnya untuk pedagang sayur, 

umumnya mereka menggunakan cara layanan antar dan kemudahan untuk 

membayar diakhir bulan.  

Ternyata dengan merebaknya pasar modern menimbulkan perubahan 

sosial bagi pedagang di Pasar Kota Boyolali. Mereka kemudian berupaya 

melakukan berbagai perubahan sebagai bentuk upaya untuk 

mempertahankan eksistensi mereka. Strategi yang digunakan pedagang 

Pasar Kota Boyolali adalah dengan memberikan inovasi-inovasi berupa 

peningkatan pelayanan yaitu memberikan layanan antar, menjalin 

kedekatan dengan para pembeli, berupaya memberikan layanan yang sopan 

serta memberikan tenggang waktu pembayaran bagi pembeli non rumah 

tangga.  

Di samping itu bagi pedagang non sayuran telah menyesuaiakan jenis 

dagangan dengan pembeli yang berasal dari golongan menengah ke bawah. 

Para pedagang non sayuran di Pasar Kota Boyolali umumnya menyediakan 

jenis dagangan yang berharga murah sehingga dapat menyesuaikan segmen 

pembeli dari kalangan menengah ke bawah. Sedangkan pedagang sayur 

yang belum merasakan persaingan dengan kehadiran pasar modern 
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cenderung untuk menyediakan berbagai jenis sayuran dan buah non impor 

sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka.  

Di sisi lain muncul dampak positif dari kehadiran pasar modern 

terhadap pedagang di Pasar Kota Boyolali yaitu meningkatkan kemampuan 

pelayanan serta upaya pedagang untuk mengkhususkan diri pada segmen 

pembeli. Hal ini menjadi cara-cara adaptif terhadap upaya para pedagang 

mempertahankan eksistensinya. Upaya-upaya adaptif pedagang Pasar Kota 

Boyolali ini seharusnya makin diperbanyak sebagai upaya untuk 

mepertahankan pedagang itu sendiri. Adanya penyesuaian seperti 

peningkatan pelayanan dan menempatkan barang sesuai segmen pembeli 

seperti yang dilakukan pedagang Pasar Kota Boyolali tersebut, 

memungkinkan dicapainya tahap perkembangan sosial baru yang yang 

lebih maju dan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Proses tersebut dapat 

dicapai melalui reorganisasi atau reintegrasi yaitu proses pembentukan 

norma–norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga–lembaga 

kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 

Perubahan sosial yang terjadi di Pasar Kota Boyolali dapat 

digolongkan ke dalan perubahan secara lambat atau evolusi. Pada evolusi 

perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. 

Hal tersebut terlihat dari dampak keberadaan pasar modern pada Pasar Kota 

Boyolali yang terjadi dengan sendirinya. Berdirinya pasar modern yang ada 

disekitar Pasar Kota Boyolali menyebabkan pasar menjadi sepi 

pengunjung. Semula sebelum pasar modern menjamur, Pasar Kota Boyolali 
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selalu ramai dengan pengunjung, tetapi hal tersebut berbanding terbalik 

ketika pasar modern sudah mulai menjamur, Pasar Kota Boyolali semakin 

lama menjadi semakin sepi. Rata-rata pengunjung beralih berbelanja ke 

pasar modern dan meninggalkan Pasar Kota Boyolali. Hal tersebut juga 

dikeluhkan oleh pedagang yang ada di Pasar Kota Boyolali, dampak yang 

paling terasa adalah omset penjualan pedagang yang turun. Perubahan 

tersebut sebenarnya jelas tidak dikehendaki oleh pedagang di Pasar Kota 

Boyolali. Dalam tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat hasil 

pembahasan mengenai dampak sosial ekonomi kehadiran pasar modern 

serta faktor-faktor yang membuat pengunjung tetap loyal memilih Pasar 

Kota Boyolali.  

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Penelitian Terhadap Dampak Sosial 

Ekonomi Kehadiran Pasar Modern Serta Faktor yang Membuat 

Pengunjung Tetap Loyal Memilih Pasar Kota Boyolali. 

 

Sub Bab  Keterangan  

Dampak Sosial 

Ekonomi 

Penurunan omset  penjualan  

Turunnya jumlah pedagang di 

Pasar Kota Boyolali 

Persaingan pedagang Pasar Kota 

Boyolali dengan pasar modern 

Meningkatnya persaingan antar 

pedagang di Pasar Kota Boyolali 

Sulitnya mendapat pasokan dari 

suplier 

Faktor yang Membuat 

Pengunjung Tetap 

Loyal Memilih Pasar 

Kota Boyolali. 

Harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan pasar 

modern 

Lengkapnya barang yang dijual di 

Pasar Kota  Boyolali 

Kedekatan yang terjalin antara 

pedagang dan pengunjug Pasar 

Kota Boyolali 

Meningkatnya upaya pelayanan 

pedagang di Pasar Kota Boyolali 
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