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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
 Tergerusnya eksistensi pasar tradisional di Indonesia disebabkan oleh 
buruknya kinerja pasar tradisional itu sendiri. Sebuah tempat kotor, bau dan tidak 
tertata merupakan momok yang masih melekat erat pada pasar tradisional. 
Poesoro (2007) mengungkapkan bahwa hampir seluruh pasar tradisional di 
Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya 
manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang minim, menjadi target 
penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) dan minimnya 
bantuan permodalan. Adiastuti (2009) juga mengemukakan pandangan yang sama 
bahwa pasar tradisional dikenal sebagai tempat transaksi rakyat yang berwajah 
semrawut dengan ciri sampah berserakan, becek, kumuh dan sistem keamanan 
yang minim. Hal senada juga disampaikan oleh Sulistyo (2011) bahwa pasar 
tradisional masih menghadapi permasalahan seperti lingkungan yang kotor dan 
kumuh serta ruang tempat usaha yang sempit. Penelitian yang dilakukan AC 
Nielsen tahun 2004 menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar tradisional 
mengalami penurunan sebesar 8,1% sedangkan pertumbuhan pasar modern 
mengalami peningkatan hingga 31,4%. Survey yang dilakukan Nielsen tahun 
2010 menujukkan penurunan pangsa pasar tradisional dalam rentang 67-70%, 
sedangkan pangsa pasar modern meningkat dalam rentang 30-37% (Rumaru, 
2011). 

Pasar tradisional sebagai salah satu sektor yang tergolong dalam jasa 
pelayanan publik (public service) merupakan aspek penting bagi masyarakat. 
Aswara (2010) menuturkan bahwa seringkali jasa layanan publik tersebut lambat 
dalam memahami kebutuhan pelanggan. Anggaran seringkali membatasi 
keputusan dalam menyediakan jasa. Meningkatnya tuntutan dan harapan 
masyarakat akan peningkatan kualitas layanan pasar, menuntut manajemen pasar 
harus peka dan responsif terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. 

Perubahan perilaku belanja masyarakat Indonesia membuat industri ritel di 
negara ini berkembang sangat pesat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 240 juta 
jiwa dan pendapatan per kapita yang terus melejit hingga mencapai US$ 3.542 
membuat Indonesia berada pada peringkat enam belas sebagai pasar ritel yang 
paling atraktif di Asia Pasifik menurut Global Retail Development Index tahun 
2011 (Firmanzah dan Rizal, 2012).  

Kemunculan pasar modern di Indonesia berawal dari pusat perbelanjaan 
modern Sarinah di Jakarta pada tahun 1966 dan selanjutnya diikuti pasar-pasar 
modern lain, seperti Sarinah Jaya, Gelael dan Hero pada tahun 1973, lalu pada 
tahun 1996 muncul Hypermarket, Alfa, Super, Goro dan Makro, setelah itu 
dipertengahan tahun 1997 peritel asing besar seperti Carrefour dan Continent 
mulai bermunculan, hingga di tahun 1998 munculnya minimarket secara besar-
besaran oleh Alfamart dan Indomaret. Pesatnya perkembangan pasar yang 
bermodal kuat dan dikuasai oleh satu manajemen tersebut dipicu oleh kebijakan 
pemerintah untuk memperkuat kebijakan penanaman modal asing.  
 Natawidjaja dan Reardon (2006) dalam seminarnya “Enhancing Capacity 
of NGOs and Farmers Groups in Linking Farmers to Markets” yang dilaksanakan 
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di Bali pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa dari tahun 1997 hingga 2003, 
jumlah outlet hypermarket, supermarket dan minimarket selalu bergerak naik. Hal 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

  

 
Gambar 1 Jumlah outlet pasar modern di Indonesia 

 
PD. Pasar Tohaga sebagai salah satu pengelola pasar tradisional di 

Indonesia adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor yang berdiri 
berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor. Perusahaan daerah ini memiliki 
fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan terhadap 24 pasar 
tradisional yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Dalam 
menjalankan operasional pengelolaan terhadap pasar tradisional, PD. Pasar 
Tohaga berkewajiban memberikan layanan yang baik kepada para pedagang di 
pasar. Ada tiga jenis layanan yang diberikan, yakni layanan sarana dan prasarana 
pasar, kebersihan dan keamanan. Timbal balik dari apa yang dilakukan oleh PD. 
Pasar Tohaga adalah penerimaan retribusi jasa pengelolaan yang dibebankan 
kepada pedagang. Besarnya tarif retribusi jasa pengelolaan pasar tradisional 
disesuaikan dengan kelas pasarnya, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan 
Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang tarif jasa pelayanan penyediaan 
fasilitas pasar daerah (lihat Lampiran 1), Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 
Tahun 2008 tentang tarif jasa keamanan di lingkungan pasar daerah (lihat 
Lampiran 2), dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2008 tentang tarif jasa 
kebersihan di lingkungan pasar daerah (lihat Lampiran 3). 

Dalam mengupayakan pusat perbelanjaan yang dapat bersaing ditengah-
tengah gempuran bisnis ritel modern, PD. Pasar Tohaga masih mengalami kendala 
dalam penerimaan retribusi yang merupakan sumber pendanaan utama 
perusahaan. Data Bidang Keuangan PD. Pasar Tohaga menunjukkan bahwa 
realisasi pembayaran retribusi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
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(RKAP) Tahun 2012 baru menyentuh pencapaian sebesar 87,58%. Hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Pendapatan retribusi PD. Pasar Tohaga tahun 2012 

 

Jenis Retribusi 
Target RKAP 

2012 
Realisasi Persentase 

Pasar 5.993.258.600 4.701.452.500 78,45% 

Kebersihan 3.281.935.500 2.893.659.500 88,17% 

Keamanan 1.768.780.600 2.077.359.500 117,45% 
 
Total 

        
11.043.974.700  

 
9.672.471.500 

 
87,58% 

Sumber : PD. Pasar Tohaga 2012 
 

Kendala rendahnya pencapaian target Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan ini didominasi oleh kesadaran pedagang selaku pengguna fasilitas 
pasar untuk membayar retribusi jasa pengelolaan pasar tradisional yang dikelola 
oleh          PD. Pasar Tohaga masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan masih 
banyaknya pedagang yang tidak membayar sama sekali dan yang tidak membayar 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian ini berlaku diseluruh pasar 
tradisional yang dikelola oleh PD. Pasar Tohaga. 

Pasar Parung sebagai salah satu pasar yang dikelola oleh PD. Pasar 
Tohaga adalah pasar yang memiliki tingkat persentase paling buruk mengenai 
penerimaan retribusi jasa pengelolaan ini. Realisasi pendapatan retribusi jasa 
pengelolaan di Pasar Parung baru mencapai 38,22% (lihat Tabel 2). 

Minimnya angka persentase realisasi pendapatan yang ditunjukkan oleh 
Pasar Parung dilatarbelakangi oleh penilaian pedagang terhadap kondisi fisik 
bangunan pasar yang  sudah tidak terawat dan jauh dari rasa nyaman. Disaat turun 
hujan, banyak terdapat genangan air di selasar atau lorong pasar yang 
menyebabkan sulitnya pembeli ataupun para pengguna pasar  melewati lorong 
tersebut. Kondisi pasar tradisional yang memprihatinkan itu dapat tercermin pada 
fisik bangunan yang sudah termakan usia. Faktor lain yang menjadi sorotan bagi 
para pedagang adalah aspek kebersihan yang belum sesuai keinginan pedagang. 
Tidak tersedianya tempat sampah di sepanjang selasar kios atau los membuat 
pedagang tidak punya pilihan lain untuk membuang sampah dagangan 
disembarang tempat. Akibat dari hal ini adalah tersumbatnya sistem drainase di 
bangunan Pasar Parung. Dari sisi pelayanan keamanan pasar, pedagang masih 
belum merasa aman, karena tindak pencurian masih kerap terjadi di Pasar Parung. 
Kendati demikian, pedagang masih memilih untuk tetap bertahan karena tidak 
memiliki tempat alternatif untuk berdagang. 

Dibalik keadaan Pasar Parung yang telah digambarkan, keberadaannya 
masih sangat dibutuhkan, karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Pasar yang dihuni oleh 502 pedagang ini diisi oleh 
berbagai jenis komoditi yang diperjualbelikan, mulai dari sayuran, tahu, tempe, 
daging sapi, ayam potong, ikan laut, sembako, perkakas rumah tangga, sepatu 
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hingga pakaian dan bahan-bahan tekstil. Beragamnya komoditi dagangan yang 
ada, membuat Pasar Parung selalu menjadi pilihan masyarakat, khususnya 
masyarakat Kabupaten Bogor wilayah utara dalam memenuhi kebutuhannya.  
 

Tabel 2 Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Tahun 2012 
 

No Nama Pasar Kelas 

Rata-rata 
tempat 

berdagang 
buka/hari 

Target penerimaan 
retribusi 100% 

sesuai perbup/hari 

Rata-rata 
realisasi 

pendapatan 
retribusi/hari 

Persentase 
realisasi 

pendapatan 

1 Pasar Cileungsi 1 550 Rp 2.051.000,- Rp    989.350,- 48,24% 

2 Pasar Cibinong 1 843 Rp 3.248.500,- Rp 2.405.546,- 74,05% 

3 Pasar Citeureup 1 1 1017 Rp 4.302.500,- Rp 2.002.876,- 46,55% 

4 Pasar Parungpanjang 1 1147 Rp 4.562.500,- Rp 1.937.261,- 42,46% 

5 Pasar Leuwiliang 1 1377 Rp 5.261.000,- Rp 2.203.06,- 41,88% 

6 Pasar Cisarua 1 476 Rp 2.008.000,- Rp 1.753.492,- 87,33% 

7 Pasar Parung 1 733 Rp 3.015.000,- Rp 1.152.250,- 38,22% 

8 Pasar Jonggol 1 940 Rp 3.648.000,- Rp 1.501.371,- 41,16% 

9 Pasar Citeureup 2 1 556 Rp 2.227.000,- Rp 1.784.045,- 80,11% 

10 Pasar Cariu 1 638 Rp 4.013.000,- Rp 2.981.020,- 73,19% 

11 Pasar Ciluar 1 324 Rp 1.332.000,- Rp    756.670,- 56,81% 

12 Pasar Laladon 1 33 Rp    136.500,- Rp      78.599,- 57,58% 

13 Pasar Ciampea 2 BOT BOT BOT BOT 

14 Pasar Ciawi 2 545 Rp 1.910.000,- Rp 1.099.121,- 57,55% 

15 Pasar Jasinga 2 704 Rp 5.128.767,- Rp 3.971.507,- 77,44% 

16 Pasar Cigombong 2 326 Rp 1.138.500,- Rp 1.130.928,- 99,33% 

17 Pasar Citayam 2 590 Rp 2.002.500,- Rp 1.497.081,- 74,76% 

18 Pasar Cicangkal 2 BOT BOT BOT BOT 

19 Pasar Cigudeg 2 368 Rp 1.224.000,- Rp    782.294,- 63,91% 

20 Pasar Prungpung 3 390 Rp    876.500,- Rp    384.385,- 43,85% 

21 Pasar Ciseeng 3 315 Rp    684.500,- Rp    248.509,- 36,31% 

22 Pasar Cikereteg 3 95 Rp    237.500,- Rp    111.604,- 46,99% 

23 Pasar Cimayang 3 67 Rp    159.500,- Rp      68.717,- 43,08% 

24 Pasar Nanggung 3 222 Rp    532.500,- Rp    160.179,- 30,08% 

Sumber : PD. Pasar Tohaga 2012 
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Keunggulan Pasar Parung dimata konsumen adalah keleluasaan jam buka 
dan tutup pasar. Pasar Parung selalu siap menyediakan kebutuhan masyarakat 
dalam waktu 18 jam setiap harinya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Pasar 
Parung terletak pada jenis komoditi basah. Setiap pedagang yang berjualan di 
pasar ini selalu menawarkan komoditi dalam kondisi segar, karena komoditi yang 
diperjualbelikan langsung didapat dari petani dengan jalur distribusi yang relatif 
cepat.  

Semakin pesatnya pertumbuhan bisnis ritel, mendorong PD. Pasar Tohaga 
untuk memperhatikan mutu jasa pengelolaan yang dilakukan sehingga dapat 
memberikan nilai positif bagi pedagang di pasar. Nilai yang positif dapat 
diperoleh dengan cara memenuhi keinginan pedagang, sehingga pedagang merasa 
puas atas jasa yang diterima. Dengan tingkat kepuasan yang sesuai dengan 
harapannya, maka diharapkan timbal balik dalam bentuk pembayaran retribusi 
jasa pengelolaan dapat sesuai atau bahkan dapat ditingkatkan. Hal ini senada 
dengan yg dikemukakan oleh Kotler (2002) bahwa salah satu cara untuk 
meningkatkan daya saing pada industri jasa ialah dengan meningkatkan kualitas 
pelayanan sehingga mampu memuaskan pelanggannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 
kinerja pelayanan pasar yang telah diberikan kepada pedagang, salah satunya 
dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan pedagang terhadap pengelolaan 
yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Tohaga di Pasar Parung. Dengan 
diketahuinya tingkat kepuasan pedagang tersebut, diharapkan dapat menjadi 
landasan pihak pengelola Pasar Parung dalam membuat suatu kebijakan guna 
mewujudkan manajemen pengelolaan pasar tradisional yang lebih professional 
kedepannya. 

 
Rumusan Masalah 

 
 Semakin berkembangnya bisnis ritel saat ini mendorong PD. Pasar Tohaga 
untuk mengedepankan bisnisnya yang berorientasi kepada pedagang selaku 
pengguna pasar. Untuk menggerakkan roda operasional perusahaan, PD. Pasar 
Tohaga sangat mengandalkan dari penerimaan retribusi jasa pengelolaan yang 
merupakan timbal balik dari layanan yang diberikan kepada pedagang. Hanya saja 
penerimaan retribusi ini masih belum mencapai target RKAP yang telah 
ditentukan. Pasar Parung sebagai salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh 
PD. Pasar Tohaga merupakan pasar dalam kategori kelas 1 yang persentase 
realisasi pendapatannya paling rendah. Hal ini disebabkan penilaian yang kurang 
baik dari pedagang terhadap kondisi Pasar Parung saat ini yang  dirasa sudah jauh 
dari rasa nyaman. Untuk dapat mempertahankan eksistensi pasar tradisional 
ditengah-tengah masyarakat, PD. Pasar Tohaga khususnya di Pasar Parung harus 
mengarahkan bisnisnya sesuai keinginan pedagang. Untuk mendapatkan 
pandangan dari pedagang, perusahaan perlu melakukan evaluasi mengenai 
kepuasan jasa pengelolaan yang dirasakan oleh pedagang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 
permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan pedagang di Pasar Parung terhadap kualitas 
pengelolaan yang dirasakan selama ini 
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2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan pedagang terhadap jasa 
pengelolaan di Pasar Parung 

3. Berapa rentang tarif retribusi yang dapat diterima oleh pedagang terhadap jasa 
pengelolaan yang diberikan di Pasar Parung 

 
 

Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis tingkat kepuasan pedagang terhadap jasa pengelolaan Pasar 

Parung. 
2. Menganalisis faktor kunci yang mendasari kesediaan pedagang untuk 

membayar tarif jasa pengelolaan. 
3. Menganalisis sensitivitas tarif retribusi terhadap jasa layanan pasar, keamanan 

dan kebersihan. 
 

Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan kepada pihak PD. Pasar Tohaga 
mengenai aspek layanan yang perlu ditingkatkan, dan penelitian ini dapat 
digunakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan di pasar-pasar lain. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dalam 
mengaplikasikan teori yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan pada 
Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor                 
(MB-IPB). 

3. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 
sebagai bahan pustaka dan sebagai pembanding dalam pengukuran tingkat 
kepuasan serta pengukuran rentang harga. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini mengambil obyek mengenai tingkat kepuasan pedagang 
terhadap jasa pengelolaan pasar serta tarif yang berlaku pada saat penelitian ini 
dilakukan. Responden dari penelitian ini adalah pedagang eksisting Pasar 
Tradisional Parung yang berjumlah 502 pedagang. Sedangkan lokasi penelitian ini 
dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Unit Pasar Parung yang beralamat 
di Jl. H. Mawi Desa Waru Kecamatan Parung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 


