
I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Saluran distribusi atau jasa perantara sangatlah lazim digunakan 

oleh produsen dalam menjual barang-barang hasil produknya. Hal 

tersebut sangat banyak ditemukan dalam perkembangan perekonomian 

Indonesia saat ini, dimana kebanyakan produsen tidak menjual barang-

barang hasil produksinya secara langsung. 

Salah satu saluran distribusi yang paling banyak dijalankan 

sekarang ini adalah pedagang pengecer, dimana mereka menjual barang 

secara langsung kepada pemakai. Organisasi yang melakukan penjualan 

tersebut adalah produsen, grosir dan pengecer atau retailer. Bagaimana 

dan dimana barang atau jasa tersebut dijual sebenarnya tidaklah menjadi 

masalah, karena hal tersebut tetap disebut sebagai usaha eceran. Selain 

hal tersebut, pengecer adalah setiap organisasi usaha atau bisnis yang 

volume penjualannya terutama bersumber dari usaha eceran (Kotler, 

1997). 

Penelitian ini akan difokuskan pada pedagang pengecer jenis 

toko/kios pasar, dengan melihat suatu kenyataan bahwa pedagang 

pengecer jenis tersebut merupakan salah satu sektor yang memegang 

peranan penting perekonomian suatu negara. Dalam Tabel 1 dijelaskan 

berbagai golongan jenis usaha yang dapat berkembang selama ini.  
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Industri tekstil dan pakaian selama ini bisa dikatakan mengalami 

pasang surut, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil 

dan juga pengaruh dollar terhadap harga bahan baku. Pengaruh tresebut 

membuat industri tekstil sering mengalami trend yang cenderung 

menurun. Meskipun demikian bukan berarti industri tekstil tidak bisa 

memberikan konstribusi terhadap pendapatan negara.  

Tabel  1. Penggolongan Usaha Eceran 

Buying Habit
1) 

Operation Method
2) 

Organization
3) 

a. Convenience Store 

Convenience Good 

b. Convenience Store 

Shopping Good 

c. Convenience Store 

Specially Good 

d. Shopping Centre 

Convenience Good 

e. Shopping Store  

Shopping Good 

f. Shopping Store 

Specially Good 

g. Specially Store 

Convenience Good 

h. Specially Store  

Shopping Good 

i. Specially Store  

Specially Good 

a. Store Retaillers  

1.  Specially Store 

2.  Department Store 

3.  Supermarket 

4.  Convenience Store 

5. Super Store, Combination 

Store and Hypermarket 

6.  Discount Store 

7.  Warehouse Store 

8.  Catologue Showroom 

b. Non Store Retaillers 

1.  Mail Order Catologue 

2.  Direct Mail 

3.  Telemarketing 

4.  Television Marketing 

5.  Other Media Marketing 

6.  Electronic Shopping 

7.  Direct Selling 

8.  Automatic Vending 

9.  Buying Service 

a. Corporate 

Chain 

b. Voulentary 

Chain and 

Retailler 

Cooperative 

c. Consumer 

Cooperative 

d. Franchise 

Organization 

e. Merchandising 

Conglomerate 

Sumber : Bucklin (1963) dan  Kotler (1997). 

Bila dilihat dari sektor ekspor tahun 2002-2003 maka industri tekstil 

di Indonesia masih bisa dikatakan cukup bertahan. Hal ini dapat kita lihat 

dalam tabel 2. Berdasarkan data ekspor nonmigas barang tekstil dan 
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pakaian tahun 2002-2003, industri tersebut  mengalami trend yang cukup 

baik.  

Tabel 2. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Kelompok Barang Tekstil dan 

Pakaian (Ribu Ton / Thousands of Ton)  

Bulan 2002 2003 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

113.00 
147.00 
153.00 
159.00 
159.00 
152.00 
147.00 
146.00 
157.00 
154.00 
141.00 
109.00 

152.00 
140.00 
140.00 
127.00 
106.00 
147.00 
148.00 
137.00 
119.00 
143.00 
101.00 
127.00 

Sumber: Data Bank Indonesia (2004), www.bi.go.id 

Indeks harga konsumen/Consumers Price Index (CPI), untuk sektor 

tekstil dan pakaian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003 

juga mengalami trend yang cukup baik, (lebih jelasnya dapat ditunjukkan 

melalui Tabel 3). Sedangkan dalam catatan Badan Pusat Statistik untuk 

indeks harga perdagangan besar barang-barang ekspor tekstile dan 

sejenisnya (Wholesale Price Indices Of Exsport Commodities Textile 

Products and Others) sampai dengan Maret 2004, juga mengalami trend 

yang cukup baik. Dengan angka indeks seperti dalam tabel 4, berarti 

industri tekstil dalam negeri masih memiliki peluang ekspor yang 

menjanjikan.  
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Salah satu kota yang memiliki industri tekstil yang cukup 

berkembang adalah kota Surakarta. Perusahaan yang berkembang di kota 

tersebut tidak hanya perusahaan besar, justru perusahaan kecil seperti 

usaha perseorangan/rumah tangga semakin berkembang, mengingat 

bisnis ini cukup menjanjikan.  

Tabel 3. Indeks Harga Konsumen (Sektor Pakaian dan kain) 2003 

Bulan Pakaian dan 
Kain 

CPI 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

288.11 
289.94 
289.80 
287.94 
288.95 
289.78 
290.43 
291.25 
293.10 
293.84 
300.57 
305.60 

 

276.33 
276.87 
276.23 
276.65 
277.23 
277.49 
277.58 
279.92 
280.93 
282.48 
285.32 

         287.99  

 Sumber: Badan Pusat Statistik (2003), www.bps.go.id 

Meningkatnya permintaaan akan kain batik dan baju batik di 

seluruh wilayah memberikan peluang bisnis tersendiri bagi pengusaha 

kain batik dan sejenisnya. Tidak heran jika kota tujuan pariwisata lain-pun 

menjadi sasaran bisnis pengusaha kota Surakarta, antara lain kota 

Jakarta, Yogjakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali. Dalam memasarkan 

produk tekstil, terutama batik, yang dihasilkannya, biasanya para 

perusahaan besar atau kecil tersebut “melemparkannya” ke Pasar Klewer. 

Hal ini sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga boleh dikatakan 

bahwa pusat perdagangan kain batik di Surakarta berpusat di Pasar 
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Klewer ini. Walaupun pasar tersebut termasuk tua, namun dengan 

pengalaman dan kemampuannya memasok perdagangan kain dan 

sejenisnya sampai Jawa Barat, Jawa Timur dan Pulau Bali, pasar tersebut 

merupakan salah satu pasar tradisional di kota Surakarta yang masih 

tetap mempertahankan eksistensinya sampai sekarang.  

Tabel 4.Indeks Harga Perdagangan Besar Barang-barang Ekspor Tekstile 
dan Sejenisnya (Wholesale Price Indices Of Exsport Commodities 
Textile products and Others) 

 

Tahun Rata-rata Indeks Umum 

1999 
2000 
2001 
2002 

380 
418 
513 
491 

366 
461 
521 
497 

2003 485 505 

- Februari 
- Maret 

488 
493 

535 
532 

2004 - - 

- Februari 
- Maret  

491 
488 

524 
539 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2004), www.bps.go.id 

Pasar Klewer adalah salah satu ciri khas serta identitas bagi 

Surakarta, karena kekhasannya dan aktivitasnya. Kekhasan tersebut 

adalah karena Pasar Klewer merupakan pasar tradisional kain batik, 

terutama untuk jenis pakaian batiknya, yang mempunyai ciri khusus yang 

tetap bertahan serta mampu mempertahankan eksistensinya, walau telah 

mengalami perubahan dan pembaharuan dari segi fisik dan sistimnya 

bahkan sebelum krisis melanda Indonesia, pasar Klewer Solo merupakan 

bursa pasar kain yang cukup besar. Aktivitas perdagangan di pasar 

tersebut mempunyai omset penjualan dan tingkat perputaran penjualan 
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yang tinggi. Berdasarkan data empiris, omset penjualan per harinya rata-

tata mencapai 4 sampai 7 milyar rupiah. (Bapeda Surakarta,2003) 

Dari gambaran omset per hari di pasar Klewer dapat dilihat bahwa 

bisnis di pasar Klewer  mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah maupun perdagangan industri tekstil/pakaian pada 

umumnya. Hal ini juga menggambarkan kinerja pedagang di pasar Klewer 

sangat baik. Dengan kinerja yang tinggi maka  masing-masing pedagang 

pengecer di pasar Klewer dapat mempertahankan eksistensinya sebagai 

pasar tradisional dengan mempertahankan siklus bisnis di tengah-tengah 

kompetisi antar sesama pedagang pengecer maupun pedagang lainnya.  

Dalam manajemen strategi perlu adanya penilaian kinerja untuk 

memberikan suatu keputusan strategi.  Penilaian kinerja biasanya 

dilakukan dalam suatu perusahaan yang besar. Penelitian ini mencoba 

menerapkan teori kinerja manajemen strategi dengan obyek penelitian 

yang diteliti bukanlah suatu perusahaan besar melainkan pedagang batik 

berkios dan masuk dalam golongan Usaha Kecil Menengah (UKM).  Rata-

rata pedagang batik berkios dalam menjalankan usahanya secara 

perseorangan maupun kekeluargaan. Penulis tertarik meneliti kinerja 

pedagang pasar Klewer  berdasarkan teori kinerja manajemen strategi, 

biasanya teori ini hanya diterapkan ke dalam perusahaan-perusahaan 

yang telah memiliki manajemen yang teratur. Penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana kinerja para pedagang pasar Klewer dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pedagang batik sehingga 
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sejauh ini mereka bisa memperoleh kinerja yang cukup tinggi di tengah 

perkembangan industri tekstil/pakaian yang pasang surut. Penelitian ini 

juga mencoba menganalisis apakah terdapat pengelompokan pedagang di 

dalam pasar Klewer. Dengan menganalisis pengelompokan tersebut 

diharapkan dapat mengetahui ciri-ciri kelompok pedagang sehingga dapat 

digunakan sebagai alat untuk menentukan keputusan strategi bagi 

kelompok pedagang yang kinerjanya rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

faktor-faktor yang memepngaruhi kinerja atau dalam hal ini sering disebut 

dengan variabel-variabel keputusan. Variabel keputusan merupakan 

variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu kinerja pedagang 

berkios/bertoko. Variabel terikat ini adalah kinerja pedagang kios/toko 

batik di pasar Klewer dan dapat dilihat berdasarkan tiga variabel yaitu: 1) 

jumlah penjualan (sales volume), 2) Pendapatan bersih yang diperoleh 

(contribution income) dan 3) Tingkat pengembalian asset (return on 

asset). Penentuan variabel-variabel bebas maupun terikat diambil 

berdasarkan literatur-literatur dan dijelaskan dalam bab berikutnya. 

Literatur yang dipakai sebagai pembanding adalah literatur yang memiliki 

tujuan yang sama terhadap penulisan ini, yaitu pengukuran tentang kinerja 

pedagang. Dengan demikian hasilnya diharapkan memberikan informasi 

tentang variabel-variabel keputusan apa saja yang mempengaruhi kinerja 

pedagang batik di pasar Klewer, sehingga dalam mengambil keputusan 
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tidak hanya berdasarkan intuisi semata, tetapi mendasarkan pada studi 

empiris.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pedagang Batik Di Pasar 

Klewer Surakarta”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada dasarnya untuk mengukur suatu kinerja pedagang pengecer 

sejauh ini belum ada teori yang baku untuk dipakai sebagai patokan. 

Biasanya pengukuran kinerja juga hanya dilakukan di dalam perusahaan 

besar. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha 

pedagang (eceran) menjadi penting agar dapat memberikan rangsangan 

bagi faktor pendukung dan mengurangi faktor-faktor penghambat begi 

keberhasilan usaha pedagang. Dengan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka permasalahan penulisan ini adalah: 

1. Bagaimanakah kinerja pedagang batik di pasar Klewer berdasarkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan faktor-faktor  

kinerja apakah yang sesuai untuk mengukur kinerja pedagang batik 

Pasar Klewer? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

masing-masing kinerja pedagang kios/toko batik di Pasar Klewer 

Surakarta ?. 
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3. Strategi dagang apakah yang sesuai untuk diterapkan oleh para 

pedagang kios/toko tersebut, berdasarkan faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi kinerja mereka ?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis tentang pedagang batik berkios di Pasar 

Klewer, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban-jawaban 

terhadap permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kinerja pedagang batik di pasar Klewer dan menganalisis 

faktor-faktor yang sesuai untuk mengukur kinerja pedagang batik 

Pasar Klewer. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pedagang 

batik ber-kios/toko di pasar Klewer Surakarta. 

3. Merekomendasikan strategi pengembangan dagang yang dilakukan 

para pedagang batik berkios di Pasar Klewer Surakarta berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dan wahana pembelajaran dan wahana 

untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang selama ini 

diperoleh selama kuliah di Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen 

Agribisnis IPB. 

2. Bagi pedagang, untuk memberikan gambaran tentang kinerja 

pedagang selama mereka melakukan kegiatan berdagang dan 
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memberikan rekomendasi strategi berdagang yang lebih baik untuk 

meningkatkan kinerja mereka. 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai dasar 

pertimbangan dalam rangka pembinaan kepada pedagang untuk 

meningkatkan eksistensi serta kinerjanya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian ini dibatasi untuk responden yang merupakan pedagang 

batik yang berkios dan berlokasi di Pasar Klewer Surakarta baik yang 

berdagang dalam volume kecil maupun dalam volume besar. 

2. Penelitian ini hanya menganalisa tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pedagang batik berkios di pasar Klewer 

Surakarta. 

3. Rekomendasi penulisan ini disesuaikan dengan karakteristik para 

pedagang yang relatif masih tradisional, tanpa mengesampingkan teori 

manajemen yang berkembang. 




