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A. Latar Belakang Masalah 

Definisi pasar secara sederhana yaitu tempat bertemunya penjual dan 

pembeli secara langsung. Pasar bersifat dinamis mengikuti perkembangan 

zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar mengalami perubahan 

bentuk tempat dan cara pengelolaannya, dari yang bersifat tradisional menjadi 

modern. Muncul berbagai macam pasar modern yang memiliki fasilitas lebih 

menarik dan nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional. Akhirnya tidak 

sedikit masyarakat yang mulai berpaling dari pasar tradisional ke pasar 

modern. 

 Menurut Deni Mukbar  (2007: 44) karakteristik pasar tradisional 

dan pasar modern dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek 

kondisi fisik tempat usaha, pasar tradisional memiliki bangunan temporer, 

semi permanen, atau permanen. Kondisi fisik pasar modern yaitu memiliki 

bangunan permanen, fasilitas memadai, dan mewah. Berdasarkan aspek 

metode pelayanan, di pasar tradisional pedagang melayani pembeli dan 

terjadi tawar-menawar. Metode pelayanan di pasar modern yaitu sistem 

swalayan di mana pembeli melayani dirinya sendiri dan harga sudah pasti 

sehingga tidak ada tawar-menawar. 

Ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern yaitu 

menurunkan omset penjualan di pasar tradisional karena adanya pergeseran 

kebiasaan konsumen. Menurut Iwan Sutrisno (2011) perubahan gaya hidup 
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konsumen dalam perilaku membeli barang ritel di antaranya dipengaruhi 

oleh  kemudahan dan penjaminan mutu dari pasar modern. Tempat yang 

nyaman, fasilitas yang menarik, dan pelayanan yang cepat merupakan 

beberapa keunggulan dari pasar modern. Meskipun begitu, pasar tradisional 

juga memiliki keunggulan yang menjadi kekurangan bagi pasar modern yaitu 

sistem tawar-menawar. Endi Sarwoko (2008: 100) mengatakan bahwa proses 

tawar-menawar harga di pasar tradisional memungkinkan terjalinnya 

kedekatan personal dan emosional antar penjual dengan pembeli. 

Berdasarkan Harian Seputar Indonesia (Sabtu,  09 April 2011) 

jumlah pasar modern di wilayah Yogyakarta berkembang pesat melebihi 

pasar tradisional. Penurunan jumlah pasar tradisional diiringi dengan 

kenaikan jumlah pasar modern. Pada tahun 2008, jumlah pasar modern 

berjejaring nasional sebanyak 228 unit, tahun 2011 jumlahnya naik melebihi 

350 unit. Sedangkan, tahun 2011 pasar tradisional hanya berjumlah 338 unit. 

Beberapa pasar tradisional mati karena kalah bersaing dengan pasar modern.  

Jumlah pasar tradisional berkurang dikarenakan minimnya pembeli, kondisi 

alam dan beberapa faktor lainnya. 

Pasar tidak hanya membutuhkan  modal finansial dan modal manusia 

dalam mempertahankan keberadaannya, tetapi juga membutuhkan modal 

sosial. Pasar tradisional telah menunjukkan ketahanannya dalam persaingan 

dengan pasar modern, meskipun jumlahnya mulai berkurang. Menurut 

Syahyuti (2008: 36) dalam keadaan krisis yang sedang terjadi, ekonomi pasar 

tradisional telah menunjukkan ketahanannya. Hal ini merupakan bukti bahwa 
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dalam keadaan krisis, masyarakat mampu menemukan akar-akar kekuatan 

modal sosial dari ekonomi pasar tradisional. Pasar tradisional dapat bertahan 

karena adanya modal sosial yang hidup di antara para pelakunya. Menurut  

Awan Santosa (Tim, 2012) perbaikan fasilitas pasar dan suntikan dana 

memang penting, tetapi modal sosial juga harus dikawal karena ini kekuatan 

yang sesungguhnya dari pasar tradisional.  

Modal sosial merupakan bagian dari organisasi sosial, seperti 

kepercayaan, jaringan, dan norma yang dapat memperbaiki efisiensi 

masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Field, 2010: 6). 

Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau 

mempercayai individu lain. Adanya kepercayaan membuat mereka mau 

menghasilkan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 

mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan. 

Modal sosial menunjuk pada jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan 

yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. 

Jaringan sosial sebagai salah satu unsur modal sosial dapat 

memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi. Jaringan sosial yang erat 

akan memperkuat bentuk kerja sama. Unsur modal sosial lainnya adalah 

kepercayaan. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai rasa saling 

mempercayai antar individu dan antar kelompok. Kepercayaan dapat 

membuat orang-orang bekerja sama secara lebih efektif. Kepercayaan 

memegang peran yang vital dalam memperoleh akses jaringan sosial (Field, 

2010: 86). Norma sosial sebagai unsur modal sosial berfungsi untuk mengatur 
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perilaku seseorang agar tidak menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di 

kelompok sosial. 

Penelitian Syahyuti (2008) berjudul “Peran Modal Sosial (Social 

Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian” memperoleh kesimpulan bahwa 

modal sosial mampu mengurangi dampak dari ketidaksempurnaan pasar yang 

dihadapi para pelaku perdagangan. Modal sosial mereduksi tingginya biaya 

transaksi melalui tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah relasi dengan 

pedagang lain yang dapat membantu dalam biaya transaksi, relasi dengan 

orang-orang yang dapat membantu jika dihadapi kesulitan keuangan, dan 

relasi keluarga. Modal sosial dapat ditumbuhkan secara formal misalnya 

melalui penumbuhan asosiasi-asosiasi pedagang. 

Salah satu  pasar tradisional yang masih bertahan di Yogyakarta 

adalah Pasar Tiban Sunday Morning. Salah satu alasan dikatakan sebagai 

pasar tradisional karena masih terjadi tawar-menawar di pasar. Kondisi fisik 

tempat berdagang di Pasar Tiban Sunday Morning merupakan bangunan 

temporer yaitu lapak yang bongkar pasang.  Alasan dinamakan dengan Pasar 

Tiban karena pasar ini tidak muncul setiap hari, tetapi hanya pada hari 

Minggu saja. Berdasarkan hasil observasi, Pasar Tiban Sunday Morning  

sudah berdiri kurang lebih selama 14 tahun. Latar belakang berdirinya pasar 

ini adalah salah satu upaya pihak UGM untuk mengatasi krisis moneter yang 

terjadi pada saat itu.  
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Ada empat paguyuban pedagang di Pasar Tiban Sunday Morning  

yaitu Notonegoro, Fajar Wiradigama, Sinar Pagi, dan  Paguyuban Pedagang 

Taman Kupu-Kupu (P2TKP). Latar belakang didirikan paguyuban adalah 

untuk mengumpulkan para pedagang yang dulunya masih belum terdaftar. 

Pendirian paguyuban pedagang memiliki tujuan antara lain untuk 

memudahkan dalam mengatur, mengontrol, dan mempererat jaringan 

pedagang. Beraneka ragam barang dagangan dijual di Pasar Tiban Sunday 

Morning. Ada beberapa pedagang menjual barang dagangan dengan jenis 

yang sama. Persaingan selalu ada di dunia perdagangan termasuk di Pasar 

Tiban Sunday Morning. Sesuai dengan hasil observasi terhadap pedagang, 

persaingan yang ada di Pasar Tiban Sunday Morning adalah persaingan 

positif, karena tidak saling menjatuhkan pedagang. Persaingan para pedagang 

berupa meningkatkan kualitas barang dagangan dan memberikan pelayanan 

yang baik kepada pembeli.  

Jumlah pedagang dan pengunjung di Pasar Tiban Sunday Morning 

semakin bertambah sejak dari awal berdiri. Peningkatan jumlah pengunjung 

dan banyaknya keuntungan yang akan didapat menjadi daya tarik orang untuk 

mencoba berdagang di Pasar Tiban Sunday Morning. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berminat terhadap pasar 

tradisional. Pasar Tiban Sunday Morning selaku pasar tradisional masih 

mampu bertahan di tengah maraknya kemunculan pasar-pasar modern di 

Yogyakarta. Salah satu penyebab pasar tradisional masih bertahan adalah 

karena adanya modal sosial yang hidup di antara para pelaku di pasar.  
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Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang 

dalam masyarakat atau organisasi untuk mengakses sumber-sumber 

keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, 

dan meminimalkan biaya transaksi. Adanya jaringan sosial, kepercayaan, dan 

norma sosial di Pasar Tiban Sunday Morning memungkinkan terjalinnya 

kerja sama antar aktor pasar. Kerja sama dilakukan untuk mencapai tujuan 

bersama secara efisien. Sesuai dengan Fukuyama (2007: 38) yang 

mengatakan bahwa jika orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah 

perusahaan atau pasar saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian 

norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya. 

Modal sosial dalam Pasar Tiban Sunday Morning memiliki pengaruh 

terhadap eksistensinya. Ketika jumlah pasar-pasar  tradisional di Yogyakarta 

mulai menurun,  Pasar Tiban Sunday Morning  masih mampu 

mempertahankan keberadaannya.  Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti 

merasa tertarik untuk menganalisis modal sosial dalam Pasar Tiban Sunday 

Morning  di Lembah UGM Yogyakarta.. 
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B. Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Jumlah pasar tradisional menurun, seiring dengan meningkatnya jumlah 

pasar modern. 

2. Masih ada persaingan antar pedagang di Pasar Tiban Sunday Morning 

yang bersifat positif. 

3. Modal sosial berperan dalam mempertahankan keberadaan pasar 

tradisional. 

4. Setiap pelaku dalam pasar tidak dapat menguasai pasar apabila tidak 

memiliki relasi dalam dunia perdagangan di pasar. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu 

membatasi permasalahan yang dikaji.  Masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini dibatasi pada modal sosial dalam Pasar Tiban Sunday Morning di Lembah 

UGM Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu  “Bagaimana modal sosial yang ada dalam Pasar Tiban Sunday Morning 

di Lembah UGM Yogyakarta ?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang meliputi jaringan sosial, 

norma sosial, dan kepercayaan yang ada dalam Pasar Tiban Sunday Morning 

di Lembah UGM Yogyakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Adapaun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Program Studi Pendidikan Sosiologi untuk memberikan referensi atau 

informasi yang berhubungan dengan Sosiologi dalam hal ini dalam 

kaitannya dengan modal sosial dalam pasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan 

sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan 

pengetahuan yang berkaitan dengan modal sosial dalam pasar. 

b. Bagi Mahasiswa  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan menambah wawasan tentang modal sosial dalam pasar.   
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c. Bagi Masyarakat 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat terhadap pentingnya peran modal sosial dalam kehidupan 

bersosial. 

d. Bagi Peneliti 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam terjun ke masyarakat dalam penelitian 

yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 


