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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini pembangunan ekonomi bisa berkembang pesat lantaran 

terjadinya perubahan pada aliran yang menyangkut pendapatan dan manfaat 

kepada masyarakat. Menurut (Achmadi 1995, dalam Rahmat 2009) Program 

pembangunan bisa mendatangkan efek berupa manfaat yang positif /negatif 

pada masyarakat, terutama pada mereka yang tinggal dekat sekitar kegiatan 

ekonomi sebagai penerima efek dari program pembangunan yang bersangkutan.  

Peluang untuk memperoleh pendapatan tersebut, di Provinsi Jawa Timur 

sendiri tentu banyak sekali bidang usaha yang berpotensi untuk diangkat 

menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan. Dan bekerja 

menjadi seorang pedagang buah di pasar tradisional merupakan alternatif 

lapangan usaha kecil menengah (UKM) yang ternyata mampu menjadi tumpuan 

para tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya latar 

belakang pendidikan sebagai penunjang peningkatan pendapatan dan hanya 

perlu mengutamakan kesabaran, keuletan, dan keterampilan.  

Apalagi hingga saat ini Pasar tradisional masih menjadi pusat kegiatan 

ekonomi yang sangat penting bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Dalam 

ilmu ekonomi, pasar adalah suatu pertemuan antara seorang penjual dengan 

pembeli untuk mendapatkan barang / jasa dengan harga tertentu, (Gilarso, 

1992: 154).  

Di sinilah terjadinya kegiatan ekonomi yaitu penjual yang sibuk 

menawarkan berbagai barang yang dijualnya dan para pembeli yang sibuk 

dengan barang yang dibutuhkannya. Dengan cara itulah,para penjual akan 

mendapatkan uang (pendapatan) dari hasil penjualan barang dagangan yang 

telah mereka jajakan.  

Para pedagang dapat dikatakan sejahtera jika diukur dari penghasilan yang 

mereka dapatkan.Faktor yang mempengaruhi pendapatan ini perlu diperhatikan 

bagi para pedagang agar omset penjualan yang didapatkan tetap stabil, 

diharapkan kegiatan jual beli di pasar akan tetap berjalan lancar serta jumlah 

pedagang akan tetap bertahan dan bertambah.  

Menurut Wahyono (2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

pedagang buah-buahan adalah modal, lama usaha, jama kerja dan tingkat 

pendidikan. Pendapatan pedagang buah ini akan dipengaruhi juga oleh faktor 

lama usaha dikarenakan usaha yang telah lama berdiri akan banyak pelanggan 

yang sudah kenal dibandingkan dengan usaha yang baru dibuka, ini juga 

berlaku dengan jam kerja yang akan mempengaruhi kesempatan menjual 

barang lebih awal dan lebih lama (Nurhayati, 2017).  
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Menurut Wicaksono (2011), faktor modal seringkali memberikan pengaruh 

yang besar terhadap suatu usaha dagang, dimana dapat berdampak pada 

timbulnya permasalahan lain, seperti modal yang dimiliki seadanya, maka 

seseorang hanya mampu membuka usaha dagangnya tanpa bisa 

memaksimalkan skala usahanya.  

Hasil penelitian Kotler (2008:51) mengatakan jika salah satu kunci menuju 

sukses adalah lokasi. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi 

pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya. 

Lokasi juga merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan 

seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja. Untuk itulah lokasi usaha 

yang dianggap strategis adalah tempat yang sering dilalui orang, dimana 

mereka merupakan calon pembeli. 

Di Kota Surabaya khususnya di Kawasan Wonokromo memiliki 6 

Kelurahan yang terdiri dari :  

(1)Kelurahan Sawunggaling,  

(2) Kelurahan Wonokromo,  

(3) Kelurahan Jagir,  

(4) Kelurahan Ngagelrejo,  

(5) Kelurahan Ngagel dan  

(6) Kelurahan Darmo. 

Yang mana di Kecamatan Wonkormo ini dikelilingi oleh fasilitas 

pembangunan pemerintah yakni beberapa pasar tradisonal seperti : 

1) Pasar Darmo Trade Center (DTC),  

2) Pasar Mangga Dua dan  

3) Pasar Bendul Merisi  

Dimanana ketiga pasar tradisonal tersebut yang berdekatan dengan Stasiun 

Kereta Api Wonokromo, sehingga ada indikasi lokasi usaha pedagang buah 

juga berpengaruhh terhadap pendapatan karena lokasi pasar cukup strategis. 

Apalagi Pasar di Kecamatan Wonokromo adalah pasar legendaris dan 

terbesar di Kota Surabaya Selatan. Pasar Wonokromo merupakan bangunan 

Pasar I yang dibawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni 

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.  

Tentu ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dengan adanya 

keberlangsungan transaksi jual beli baik dari masyarakat sekitar, pekerja luar 

kota, wisatawan, / para pemudik yang baru saja turun dari Stasiun Kereta Api 

Wonokromo. Dengan begitu menjadikan Pasar Wonokromo sebagai roda 

perdagangan / pusat transaksi dagang di kawasan Surabaya Selatan dengan 

pendapatan lebih.  

Bagi kawasan lainnya, Pasar Wonokromo dapat memberikan impact yang 

besar bagi berlangsunya transaksi perdagangan baik barang / jasa. Upaya 
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membangun Pasar Wonokromo menjadi fasilitas pedagangan yang besar dan 

nyaman akan terus didukung dengan deregulasi dan penyediaan fasilitas yang 

memadai.  

 

Tabel 1.1 

PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010,Tahun 2015 –2017  

(dalam Juta Rp) 

 

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 

2018, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya 

 

Berdasarkan PDRB Kota Surabaya menurut lapangan usaha sektor 

perdagangan menyumbang kontribusi cukup besar yakni 28,39 persen dengan 

total Rp. 103.505.069,00, dan diikuti industri pengolahan sebesar 19,37 persen 

dengan total Rp. 70.632.660,16 . Ini menunjukkan bahwa lapangan usaha kecil 

menengah dengan berkerja menjadi pedagang buah tentu memiliki prospek 

yang menguntungkan. 
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Tabel 1.2 

Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Di 

Provinsi Jawa Timur ( kuintal), 2017 dan 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura  

Jika ditinjau dari produksi buah-buahan menurut jenis tanaman di Provinsi 

Jawa Timur juga mmeiliki kontribusi yang baik. Berdasarkan data tabel jenis 

tanaman buah-buahan di Jawa Timur (2017) jenis buah yang memiliki produksi 

tertinggi adalah pisang sejumlah 19.601.290 kuintal, Jeruk sejumlah 9.188.223 

kuintal, dan Mangga 8.985.946 kuintal.  

Kemudian jenis tanaman buah yang memiliki porduksi terendah adalah 

markisa 1.334 kuintal. Buah-buahan merupakan bagian dari tanaman yang 

memiliki struktur mengelilingi biji , yang mana struktur buah berasal dari 

indung telur atau menjadi bagian dari bunga ( Sediaoetomo 2004 , dalam 

Farida, 2010 ).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis buah-buahan yang 

memiliki produksi tinggi ini paling sering didistribusikan serta banyak 

permintaan dari konsumen. Mengingat kebutuhan konsumen semakin komplek 

dan berbeda-beda, maka para pedagang juga perlu menambah variasi buah-
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buahan menurut jenis tanaman pada barang dagangan agar pendapatan yang 

diterima juga semakin bertambah.   

Dalam pelaksanaannya, penjualan buah tidak dapat dilakukan tanpa 

adanya pelaku / pedagang yang bekerja didalamnya seperti adanya agen dan 

tenaga pemasaran. Menurut Sujatmiko(2014:231), Pedagang adalah sesorang 

yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang 

tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. 

Pedagang harus pintar-pintar atau berani dalam menentukan modal,karena 

ketersediaan modal yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap omset 

penjualan mereka. Apalagi di pasar, terdapat banyak penjual yang saling 

bersaing dengan berdagang berbagai jenis buah-buahan yang dijual seperti ; 

pedagang yang berdagang buah dengan satu jenis komiditas, ada juga pedagang 

yang berdagang lebih satu satu jenis komiditas. Tujuan para penjual atau 

pedagang sama-sama mencari laba atau keuntungan. 

Dengan adanya permasalahan yang sesuai situasi dan kondisi pasar di 

Kecamatan Wonokromo, perlu adanya suatu penelitian untuk menganalisa 

modal usaha yang digunakan para pedagang, lokasi usaha yang mereka 

putuskan, lama usaha yang telah mereka jalankan hingga jam kerja yang 

mereka butuhkan dalam menjual barang dagangannya guna mendapatkan 

pendapatan yang maksimal.   

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti terkait “ANALISIS PENGARUH 

MODAL USAHA, LOKASI USAHA, LAMA USAHA DAN JAM KERJA 

TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG BUAH DI PASAR 

TRADISONAL KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA “  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di dalam latar belakang masalah diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah Modal Usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah di 

pasar tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ?  

2. Apakah Lokasi Usaha  berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah di 

pasar tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ?  

3. Apakah Lama Usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah di 

pasar tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ?  

4. Apakah Jam Kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah di 

pasar tradisional Kecamatan Wonokromo Kota  Surabaya ?  

5. Apakah Modal Usaha, Lokasi Usaha, Lama Usaha , Jam kerja berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan 

Wonokromo Kota  Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penulis 

skripsi dalam penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut ini :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modal usaha terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi usaha terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lama usaha terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modal usaha, lokasi usaha, 

lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan pedagang buah di pasar 

tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis skripsi memberikan manfaat, 

antara lain ialah sebagai berikut ini :  

• Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui 

adanya hubungan yang penting antara pengaruh modal usah,lokasi usaha, 

lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang buah di pasar 

tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya 

• Bagi Pembaca  

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan untuk mengetahui 

pengaruh modal usah,lokasi usaha, lama usaha dan jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang buah di pasar tradisional Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya 

• Bagi Pihak Manjemen Pasar Tradisional  

Dalam hal ini pihak manajemen pasar tradisional mendapatkan masukan 

untuk dijadikan pertimbangan dalam menata ulang kios pedagang buah 

sesuai dengan jenis-jenis buah agar lebih rapih dan memudahkan konsumen 

dalam mencari kebutuhan.  

 

 


