
1.  PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1.     Latar Belakang  Penelitian 
 

Kelompok usaha kecil menengah (UKM) menempati proporsi terbesar dari 

sektor industri dan memegang peran penting dalam perekonomian di banyak negara 

(Singh, Garg and Deshmukh, 2006).  Penelitian yang dilakukan oleh Organization of 

Economic  Corporation  Development tahun 2004 (OECD, 2004) menyebutkan 

bahwa tahun 2002 sekitar 95% dari seluruh perusahaan di dunia merupakan usaha 

kecil menengah (UKM) dengan menyerap sekitar 66% pekerja dunia  dan  

memberikan sumbangan 55% dari produksi dunia. Kelompok UKM juga memegang 

peran penting  bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Amerika dan menyerap 

60% pekerja, serta memberikan konstribusi 78% bagi pekerja baru, menyumbang 

PDB lebih dari 50% dan 65% upah pekerja yang dibayarkan terdapat pada UKM 

Amerika (Astrachan 1996; Family Firm Institute, 2002).  

Pada tahun 2002, 95% industri  di India adalah UKM  dan menyumbang 6,29% 

PDB tahun 2000, serta berkontribusi pada  40% produksi, 35% ekspor dan menyerap  

sekitar 80% dari seluruh pekerja di India (Ghose, 2001);  99,80% perusahaan swasta 

di Eropa (2005) adalah UKM dan lebih dari 90% merupakan kelompok usaha mikro  

(European Commission, 2006). Sedangkan di Turki (2002), sekitar 99,89% 

merupakan kelompok UKM yang menyerap 77% dari total pekerja di Turki dan 

menyumbang 38% dari nilai ekonomi negara itu (Census of Turkish Statistics 

Institute  diacu dalam Ozgulbas et al, 2006). Sedangkan di Indonesia (2006), sekitar 

99,77%  dari total perusahaan di Indonesia  adalah UK dan  menyumbang 37,12 % 

PDB  Indonesia (Indikator Makro UKM,  2008). 

 Walaupun peran UKM sangat nyata dalam perekonomian global, regional 

maupun nasional, namun sebagian besar UKM (khususnya di negara berkembang) 

masih menghadapi persoalan mendasar karena dijalankan secara tradisional dan turun 

menurun (Tambunan, 2008; Astrachan, 1996), sehingga  lemah dalam manajemen 

dan belum mampu mengantisipasi perubahan lingkungan karena keterbatasan inovasi 
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(SMERU, 2007; Carland et al, 1995), tidak mempunyai kapabilitas organisasi yang 

memadai (Garengo and Bernardi, 2007a ; Astrachan and Shanker, 2003), keterbatasan 

akses dengan pemasok (Roberts, Lawson and Nicholls, 2006) dan hanya sebagian 

kecil yang berorientasi pada pertumbuhan (Morrison et al., 2003); di Turki sebagian 

besar kelompok UKM mengalami kesulitan keuangan, kesulitan pinjaman modal, 

kesulitan akses ke pasar uang dan tidak efisien dalam mengelola modal (Ozbulgas et 

al, 2006). Di sisi lain, perusahaan besar mempunyai kapabilitas bersaing yang kuat, 

khususnya dalam hal akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk 

mengelola kekuatan pasar (Wu, 2006).  

Terbatasnya penelitian terhadap kelompok usaha kecil (UK) dan pelaku usaha 

di pasar-pasar tradisional, serta terbatasnya isu-isu sentral yang berhubungan dengan 

kelompok UK mendorong   peneliti memilih pelaku usaha di pasar-pasar tradisional 

PD Pasar Jaya  sebagai obyek penelitian. Terlebih lagi pemilik UK pada umumnya 

merupakan individu yang mengelola usaha untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan-

tujuan lain yang direncanakan (Jenkins and Johnson, 1997), serta  sebagai wiraswasta 

yang mempertaruhkan semua miliknya dalam menjalankan usahanya (Runyan and 

Swinney, 2008) yang dalam berbagai  aspek bisnis masih menunjukkan keterbatasan 

(Stewart and Roth, 2001).  

Keterbatasan  yang dihadapi pengelola UKM berpengaruh terhadap kinerja 

bisnis (Chell and Baines, 1998), yang diukur dengan perputaran dan peningkatan 

penggunaan tenaga kerja (Maki and  Pulkkinen, 2000;  Georgellis et al, 1999) dan  

secara tradisional dinyatakan dalam terminology keuangan (Laitinen 2002; De Toni 

and Tonchia 2001). Kinerja UK Indonesia berdasarkan kontribusinya terhadap PDB 

nasional mengalami penurunan dari   37,82%  tahun 2005 menjadi 37,12% di tahun 

2006  (Indikator Makro UKM, 2008). 

Perubahan lingkungan usaha yang dinamis  telah menuntut UK Indonesia  untuk 

menjadi organisasi bisnis modern yang menempatkan ukuran-ukuran keberhasilan 

dalam bentuk kemandirian, kepuasan kerja dan kemampuan menyeimbangkan antara 

kerja dan keluarga (Walker and Brown, 2004), serta  berbasis pada learning 

organizations sebagai proses transformasi organisasi secara terus menerus  (Shani 
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and James, 2005). Organisasi bisnis UK di Indonesia, termasuk yang ada di pasar-

pasar tradisional dituntut mengembangkan organisasinya menjadi organisasi usaha 

modern yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, termasuk pelaku usaha 

di pasar modern (khususnya supermarket) dengan mengembangkan manajemen  

kreativitas dan inovasi bisnis  (Hubeis, 2005) yang selama ini belum  mampu 

memberikan pengaruh yang bermakna pada keberhasilan bisnis UK karena masih 

rendahnya produktivitas kerja  (Benedicta, 2002). 

Produktivitas UKM Indonesia adalah Rp 8,00 Juta per tenaga kerja per tahun 

dan pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 10,50 Juta  per tenaga kerja per tahun 

atau meningkat 31,25% dan  pada tahun 2006 berkontribusi  terhadap Product 

Domestic Bruto (PDB)  sebesar Rp 1.257,655 Triliun, yang secara rinci dimuat pada 

Tabel 1. Di Eropa lebih dari 50% produktivitas UKM dicapai melalui investasi di 

bidang teknologi informasi (Van Erk et al diacu dalam Tambunan, 2008) dan 

keberhasilan tertinggi dari 30 UKM Inggris karena unggul dalam produktivitas dan 

pencapaian laba (Drummond and Stone, 2006). Peningkatan kinerja bisnis dicapai 

melalui pengelolaan tenaga kerja dan produktivitas (Harley, 2002; Miller, 2005). 

Dalam hal ini, keunggulan bersaing dapat dicapai melalui produktivitas (Daryanto, 

2007) dan mencapai kreatifitas proses alih teknologi dan pengelolaan kemitraan 

(Hubeis, 2005).   

 

     Tabel 1.   Keragaan ekonomi UK  dibandingkan UMB  pada tahun     2005-2006 
   Keterangan 2005 2006 

 UK UMB Jumlah UK UMB Jumlah 

1. Jumlah perusahaan     
(Juta unit) 

(47,007) 
99,80% 

(0,103) 
0,20% 

(47,110) 
100,00% 

(48,823) 
99,77% 

(0,114) 
0,23% 

(48,937) 
100,00% 

2. Penyerapan tenaga 
kerja (Juta orang) 

(78,995) 
91,39% 

(7,446) 
8,61% 

(86,441) 
100,00% 

(80,933) 
91,14% 

(7,872) 
8,86% 

(88,795) 
100,00% 

3. Investasi (Triliun 
rupiah) 

(136,212) 
20,71% 

(521,413) 
79,29% 

(657,625) 
100,00% 

(165,119) 
20,64% 

(634,964) 
79,39% 

(800,083) 
100,00% 

4. Ekspor non migas 
(Triliun rupiah) 

(516,514) 
94,85% 

(27,688) 
5,15% 

(544,202) 
100,00% 

(30,304) 
4,99% 

(577,094) 
95,01% 

(607,398) 
100,00% 

5. PDB (Triliun rupiah) (1.053,30) 
37,82% 

(1.731,67) 
62,18% 

(2.784,96) 
100,00% 

1.257,65 
37,12% 

2.130,54 
62,88% 

(3.338,19) 
100,00% 

  Sumber  :   Indikator Makro UKM, BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2008 
  Keterangan :  UK = Usaha Kecil dan UMB = Usaha Menengah dan Usaha Besar 
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Pada tahun 2006 posisi UK Indonesia sangat dominan dengan jumlah 

perusahaan 48,823 juta unit (99,77%) dan  menyerap pekerja  80,933 juta jiwa 

(91,14%), di Amerika (2003) lebih dari 99% industrinya adalah UKM dan 63,2% dari 

jumlah tenaga kerja Amerika  terserap di 350.000  UKM negara tersebut, selain itu 

sekitar 95% perusahaan Belanda merupakan kelompok usaha kecil (Bijmolt and 

Zwart, 2004) dan pada tahun 2004,  lebih dari 99% perusahaan di Inggris adalah 

usaha kecil (DTI , 2005).   

Tambunan (2008) menjelaskan bahwa UKM di negara-negara industri yang 

tergabung dalam OECD menjadi faktor  penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

proses alih  teknologi bagi UKM di negara-negara berkembang  Asia (termasuk 

Indonesia), Afrika  dan Amerika Latin.  Peran penting UK bagi ekonomi negara  telah 

mendorong banyak negara (termasuk Indonesia) untuk terus berupaya 

mengembangkan UK termasuk pelaku usaha di dipasar-pasar tradisional.   

Lingkungan usaha (business environmental) dan kapabilitas organisasi 

(organizational capability) merupakan peubah penting yang berpengaruh terhadap  

kinerja perusahaan (corporate performance). Toften (2005) menemukan bahwa 

lingkungan usaha (misalnya politik)  berkorelasi dengan kinerja bisnis dan  praktek  

pemasaran. Kapabilitas organisasi  yang direfeksikan dengan pelaksanaan fungsi 

operasional dan fungsi manajerial perusahaan  akan menentukan ketercapaian kinerja 

perusahaan  dari aspek non keuangan maupun keuangan (Kaplan and Norton, 1996) 

yang dalam kelompok usaha tradisional dinyatakan sebagai ukuran kinerja bisnis  

(Laitinen, 2002; De Toni and Tonchia, 2001). Berlakunya otonomi daerah di 

Indonesia merupakan salah satu dinamika birokrasi yang mendorong UK menjadi  

pilar ekonomi rakyat dan  memainkan peran optimal dalam penyerapan tenaga kerja, 

pengembangan wilayah, penyerapan teknologi, pengembangan UK tradisional 

(Hubeis, 2005).   

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis menjadi salah satu  

kota terfavorit bagi kaum urban untuk melakukan kegiatan usaha, khususnya dalam 

bentuk UK. Lokasi usaha  yang banyak dimanfaatkan oleh  kelompok UK adalah  

pasar-pasar tradisional yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.  Tercatat 
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hingga awal 2009 sekitar 175.000 pedagang dan pengrajin yang melakukan usahanya 

di 151 pasar tradisional PD Pasar Jaya dan tersebar di 98.507 tempat usaha  dalam 20 

area dengan  omset Rp 150 Triliun per tahun atau 14,24% dari total PDB seluruh UK 

di Indonesia  dan  29,95 % dari PDRB DKI Jakarta  tahun 2006  yang mencapai Rp 

500,76 Triliun (PD Pasar Jaya, 2008).  

Sebelum pasar modern berkembang dengan pesat, pasar-pasar tradisional DKI 

Jakarta dikunjungi  sekitar 2 juta konsumen per hari  atau 20% dari total penduduk 

DKI Jakarta (PD Pasar Jaya, 2008). Perkembangan pasar modern yang berlangsung 

cepat (30% per tahun) telah menghambat pertumbuhan pasar tradisional (SMERU, 

2007). Nielsen (2006) menunjukkan bahwa pusat  perdagangan yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia, sampai tahun 2005  hampir seluruhnya masih didominasi  

toko tradisional. Di samping itu, Pandin (2009) menyebutkan bahwa jumlah toko  

modern pada tahun 2006 sebanyak 8.930 unit dan meningkat 32,88%  pada tahun 

2008  menjadi 11.866 unit (Tabel 2).  

 

Tabel 2.   Jumlah pusat perdagangan di   Indonesia dari tahun 2003-2008 
Jenis Toko      2003        2004      2005 2006 2007 2008 

Hypermaket 
Pusat 
Perkulakan 
Supermaket 
Minimarket 
Convennience 
Store 
Toko 
Tradisional 

            43 
             
            24 
          896 
       4.038 
          
           102 
 
1.745.589 
   

            68 
             
            22 
          956 
       5.604 
          
           154 
 
1.745.589 
   

            83 
             
            23 
          961 
       6.272 
          
           131 
 
1.874.472 

    83 
 

        tda 
1.311 
7.356 

 
   tda 

 
   tda 

     99 
 

         tda 
1.379 
8.889 

 
   tda 

 
   tda 

   130 
 

         tda 
1.447 
10.289 

 
   tda 

 
   tda 

  (99,71%)  (99,61%)  (99,60%)    
Jumlah 1.750.692 

(100,00%) 
1.752.393 
(100,00%) 

1.881.942 
(100,00%) 

8.930 
 

10.367 11.866 

Sumber  :  Nielsen,  2006 (periode 2003-2005) 
                  Pandin  dalam Economis Review  No. 215 Maret 2009 (2006-2008) 
                  tda = tidak diperoleh data 
 

Pusat perdagangan dalam bentuk toko tradisional di Indonesia (khususnya  DKI 

Jakarta)  cukup memegang peranan penting dalam  mengatasi pengangguran di 
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wilayah ini yang pada tahun 2008 mencapai 11,06% dari total penduduk DKI Jakarta 

(Bank Indonesia, 2009) sekaligus  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dengan 

menyumbang hampir 30%   PDRB DKI Jakarta (PD Pasar Jaya, 2008). Di sisi lain, 

pusat perdagangan pasar tradisional  merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan  

sebagaimana  dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar  1945 pasal 33 ayat 1.  Namun, 

beberapa tahun terakhir keberadaan pelaku usaha tradisional, khususnya di pasar-

pasar tradisional mulai menghadapi kelesuan usaha terutama karena berkurangnya 

pembeli (SMERU, 2007).   

PD Pasar Jaya  sebagai perusahaan daerah yang  besar dengan 1.541 orang 

tenaga kerja dan memiliki aset lebih dari Rp 3 Triliun merupakan institusi penting 

bagi pemerintah daerah (PEMDA) DKI Jakarta. Perusahaan ini seharusnya  mampu 

memberikan kinerja terbaiknya untuk memenuhi kepentingan publik (khususnya 

pelaku usaha) dan kepentingan PEMDA DKI Jakarta. Di satu sisi, manajemen PD 

Pasar Jaya berkewajiban "menjadikan pasar tradisional sebagai sarana unggulan 

dalam penggerak  perekonomian daerah provinsi DKI Jakarta  dengan  "menyediakan 

pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan serta 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing" 

sehingga kinerja bisnis pelaku usaha di pasar tradisional dapat ditingkatkan.  

Di sisi lain,  manajemen PD Pasar Jaya juga dituntut memberikan  pelayanan 

dan membina para pedagang pasar, ikut menciptakan stabilitas harga, kelancaran 

distribusi barang dan jasa, serta melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan 

dan pengawasan bangunan pasar, melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas 

perpasaran. Kondisi pasar tradisional PD Pasar Jaya  yang tidak sesuai dengan 

tuntutan konsumen menyebabkan pasar tradisional  tidak  mampu bersaing dengan 

entity business lainnya, termasuk pasar modern. Jika keadaan itu tidak diatasi, besar 

kemungkinannya  pasar-pasar tradisional DKI Jakarta akan mati.  

Pada  akhirnya kegagalan pengelolaan pasar-pasar tradisional  di wilayah DKI 

Jakarta akan bermuara pada marginalisasi ekonomi pelaku  usaha  di pasar tradisional 

PD Pasar Jaya. Paradigma pengelolaan pasar tradisional harus dirubah dan 

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan ekonomi dan bisnis di kawasan 
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domestik  dan global, serta tuntutan konsumen. Pasar tradisional tidak sekedar 

menjadi tempat bertemunya  pedagang dan konsumen serta terjadinya transaksi 

barang riil, namun  pasar tradisional perlu dibina dan dikelola menjadi entity business 

yang lengkap dan kompleks dengan tujuan utama memberikan  kenyamanan dan 

kepuasan kepada para  pelanggan (consumer satisfaction), serta menjadi tempat   

rekreasi tanpa  biaya. 

Persaingan dalam industri ritel tradisional dan ritel modern telah melanda 

negara-negara maju sejak satu abad  yang lalu, khususnya di Amerika Serikat dan 

Eropa Barat (Family  Firm Institute, 2002; European Commission, 2006)  dan saat ini  

telah meluas hingga ke negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) sebagai 

akibat adanya deregulasi sektor usaha  ritel  yang bertujuan meningkatkan investasi 

asing secara langsung (Reardon and Hopkins, 2006). Sejak tahun 2003 pangsa pasar 

supermarket di sektor ritel makanan di banyak negara berkembang termasuk Korea 

Selatan dan Thailand telah mencapai 50% (Reardon et al, 2003) sehingga Traill 

(2006) memprediksikan, bahwa pangsa pasar supermarket menjelang tahun 2015 

akan mencapai 61%  di Argentina, Meksiko dan Polandia, serta  67% di Hongaria dan 

76%  di Brazil. 

Usaha ritel modern di Indonesia  dalam bentuk supermarket lokal telah ada 

sejak tahun 1970 dan supermarket  asing mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 

1990, dimulai ketika kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha ritel 

dibuka pada tahun 1998 (SMERU, 2007). Menjamurnya supermarket di negara-

negara berkembang hingga ke kota-kota kecil, telah menimbulkan persaingan yang 

tidak seimbang dengan ritel tradisional yang bermodal dan berteknologi rendah, 

sehingga terjadilah pemangsaan  pangsa pasar ritel tradisional  melalui strategi 

pemangkasan harga yang diterapkan usaha ritel  modern (Collert and Wallace, 2006). 

Kesamaan jenis barang yang diperdagangkan di pasar ritel tradisional dan pasar 

ritel modern (supermarket) dengan harga jual yang lebih murah dibandingkan di 

pasar tradisional telah menimbulkan persoalan tersendiri. Akibatnya, supermarket 

Indonesia yang di era 1980 hingga awal 1990-an hanya melayani masyarakat kelas 

menengah atas, sejak supermarket ada di kota-kota kecil dan terjadi perang harga, 



 8

maka praktek pemangsaan melalui strategi pemangkasan harga telah menyebabkan 

konsumen kelas menengah-bawah beralih ke supermarket (CPIS, 1994; Tyler and 

Wallace, 2006); dengan berkembangnya pasar modern, lima pasar tradisional di DKI 

Jakarta mati  atau sekurang-kurangnya dari 400 kios yang terisi kini tinggal 32 kios 

dan itupun tidak buka setiap hari (Silitonga, 2007). 

Pertumbuhan supermarket Indonesia selama tahun 1977-1992 mencapai 85%, 

sedangkan hypermaket mengalami peningkatan 27% per tahun selama 1998-2003 

(SMERU, 2007). Jumlah supermarket dan hypermaket di Indonesia, sejak tahun 2003 

hingga saat ini mencapai 200 unit, yang dimiliki oleh 10 pemilik ritel terbesar, 

sedangkan  minimarket meningkat lebih dari 250% (Pricewaterhouse  Coopers, 2007). 

Omset supermarket di Indonesia selama 2004-2007 meningkat 50%  per tahun dan 

hypermaket meningkat 70%,  sedangkan  pasar tradisional menurun 2% per tahun 

(World Bank, 2007)  dan  kecenderungan masyarakat yang berbelanja di pasar 

tradisional menurun rata-rata 2% per tahun  (Nielsen and Trend, 2006).  Omset  

supermarket di Indonesia yang dikelola swasta pada  tahun 2005 mencapai  Rp 

19,985 Triliun atau 13,32% dari omset  pada usaha ritel pasar tradisional PD Pasar 

Jaya yang mencapai Rp 150,00 Triliun  (Pricewaterhouse Cooper, 2007). Pandin 

(2009) sebagaimana dimuat dalam Economic Review No. 215 Maret 2009 

menyebutkan bahwa omset peritel modern pada tahun 2008 berjumlah Rp 32,349 

Triliun dan  Rp 23,100 Triliun  (71,41%) merupakan omset dari 5 (lima) peritel 

hypermarket  yang sebagian besar dimiliki oleh  Carrefour (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Omset hypermaket di Indonesia pada tahun  2008 
No Hypermarket  Omset (Rp Triliun ) Pangsa Pasar  
1 Carrefour 11,250 

 
48,70 % 

2 Hypermart 5,100      22,08% 

3 Giant  4,100    17,75% 

4 Makro 2,200    9,52% 

5 Indogrosir    450   1,95% 

 Total 23,100 100,00% 

 Sumber  :  Pandin  dalam Economic Review No. 215 Maret 2009 



 9

Berbagai data yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa keberadaan 

kelompok UK di berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya yang melakukan 

kegiatannya di pasar-pasar tradisional DKI Jakarta, melekat dua sisi yang saling 

berlawanan. Di satu sisi  berperan nyata terhadap pertumbuhan  ekonomi daerah dan 

katup pengaman penyerapan tenaga kerja, serta  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, namun di sisi lain kinerja bisnis pelaku usaha di pasar tradisional ini 

justru mengalami penurunan.  

Penelitian terhadap pelaku usaha pasar tradisional PD Pasar Jaya, khususnya 

mengenai kajian hubungan kausal antara kapabilitas organisasai dan lingkungan 

usaha terhadap kinerja pemasaran dan kinerja bisnis, serta implikasinya  belum 

dilakukan. Maka, studi untuk mengkaji dan menelaah permasalahan yang dihadapi 

pelaku usaha di pasar tradisional spesifik PD Pasar Jaya menjadi relevan dan penting 

dilakukan  dalam penelitian yang berjudul  “Analisis Kapabilitas Organisasi dan 

Lingkungan Usaha terhadap Kinerja Bisnis dan Implikasinya bagi  Pengembangan  

Usaha  di  Pasar Tradisional  Spesifik PD  Pasar Jaya  DKI  Jakarta”.   

 

1.2    Identifikasi dan Perumusan Masalah  

1.2.1    Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan  latar belakang masalah  yang telah diuraikan sebelumnya, maka  

masalah dalam  penelitian  ini dapat diidentifikasikan dari adanya : 

1. Kebutuhan mengembangkan  organisasi  bisnis pelaku usaha di pasar tradisional 

spesifik PD Pasar Jaya yang konvensional tradisional menjadi modern 

berbasiskan “learning organization”. 

2. Kebutuhan meningkatkan kapabilitas  organisasi pelaku usaha di pasar  

tradisional spesifik PD Pasar Jaya  dengan menerapkan budaya belajar  sampai 

pada pelanggan, pemasok, investor dan calon investor, serta stakeholder lainnya. 

3. Kebutuhan mengembangkan pusat manajemen bisnis yang melaksanakan dan 

mengembangkan program SDM pelaku usaha di pasar tradisional spesifik PD 

Pasar Jaya, serta meningkatkan peran KOPAS untuk menjembatani kepentingan 

pelaku usaha di pasar tradisional PD Pasar Jaya. 
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4. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya dalam menerapkan manajemen kreativitas dan inovasi bisnis 

terkait dengan mengembangkan talenta, proses, produk dan pengakuan yang 

mampu menciptakan nilai tambah serta meraih peluang dan keunggulan pada 

kondisi persaingan yang ketat. 

5. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya   dalam mengelola inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing 

yang didasarkan pada kreativitas proses alih teknologi dan program kemitraan 

yang menjalankan fungsi pemasaran termasuk stabilisasi harga. 

6. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya  untuk memproduksi/menjual produk yang memenuhi standar 

mutu produk, baik secara nasional  melalui Standar Nasional Indonesia (SNI)  

dan standar mutu di pasar internasional.  

7. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di pasar-pasar tradisional 

spesifik PD Pasar Jaya untuk merubah  knowledge individu menjadi knowledge 

perusahaan  yang mampu meningkatkan daya saing organisasi bisnis tersebut. 

8. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya dalam penguasaan teknologi informasi (TI) guna meningkatkan 

daya saing organisasi bisnis tersebut, khususnya dari aspek produktivitasnya. 

9. Kebutuhan meningkatkan kemampuan peran  strategi pemasaran terhadap 

kinerja bisnis  pelaku usaha di pasar tradisional spesifik  PD Pasar Jaya. 

10. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya guna memperkuat daya saingnya, yang diwujudkan dalam bidang 

kreativitas dan inovasi bisnis, meliputi  pengembangan kemampuan intelektual, 

pengembangan knowledge management dan pengembangan supply chain 

management. 

11. Kebutuhan meningkatkan kemampuan pelaku usaha pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya  guna melakukan perubahan paradigma pengelolaan bisnis, dari 

resources-based competitiveness menjadi knowledge based competitiveness. 
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12. Kebutuhan mengkaji perbedaan  kinerja bisnis pelaku usaha di berbagai pasar  

tradisional spesifik PD Pasar Jaya. 

13. Kebutuhan mengkaji perbedaan kinerja bisnis pelaku usaha di dua pasar 

tradisional spesifik  PD Pasar Jaya. 

14. Kebutuhan  menentukan arah dan mengukur besarnya pengaruh peubah 

kapabilitas organisasi terhadap  kinerja  bisnis  pelaku usaha  di pasar 

tradisional spesifik  PD Pasar Jaya. 

15. Kebutuhan menentukan arah dan mengukur besarnya pengaruh peubah 

lingkungan usaha  terhadap kinerja bisnis pelaku usaha di pasar tradisional 

spesifik  PD Pasar Jaya. 

16. Kebutuhan menentukan arah dan mengukur  besarnya pengaruh peubah 

kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha  terhadap kinerja bisnis pelaku 

usaha  pada pasar tradisional spesifik  PD Pasar Jaya.   

17. Kebutuhan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing pelaku 

usaha di pasar tradisional spesifik PD Pasar Jaya dalam  menghadapi persaingan 

dengan pelaku usaha di pasar modern dan pelaku usaha pasar tradisional lainnya. 

 

 1.2.2    Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja bisnis   yang dicapai oleh pelaku usaha di berbagai pasar 

tradisional spesifik PD  Pasar Jaya berbeda nyata ? 

2. Apakah kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha secara langsung 

berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pemasaran pelaku usaha di pasar 

tradisional spesifik PD Pasar Jaya ? 

3. Apakah kinerja pemasaran secara langsung berpengaruh positif dan nyata 

terhadap kinerja bisnis pelaku usaha di  pasar tradisional spesifik PD Pasar 

Jaya  ? 

4. Apakah kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha berpengaruh positif dan 

nyata, baik langsung maupun tidak langsung  terhadap kinerja bisnis pelaku 

usaha di pasar tradisional spesifik  PD  Pasar Jaya ? 
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5. Strategi bisnis manakah yang perlu diprioritaskan untuk mendorong 

peningkatan daya saing  dan   mengembangkan usaha  di pasar  tradisional 

spesifik  PD  Pasar Jaya ?  

 

1.3  Ruang Lingkup dan  Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dari sisi permasalahan dibatasi pada masalah-masalah 

manajemen dan bisnis, khususnya  kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha, serta 

pengaruhnya terhadap kinerja bisnis. Dengan demikian  alternatif prioritas strategi 

pengembangan usaha di pasar tradisional  spesifik  PD Pasar Jaya hanya mengacu 

pada hasil   analisis SWOT  terhadap indikator kapabilitas organisasi, lingkungan 

usaha, kinerja pemasaran dan kinerja bisnis dari skor persepsi responden.  

Ruang lingkup analisis penelitian ini meliputi analisis deskriptif, inferensial dan 

analisis strategik. Analisis desktiptif  digunakan membuat deskripsi, gambaran 

sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat dan hubungan antar peubah penelitian 

dalam hal ini profil responden dan profil usaha, sedangkan  analisis inferensial 

dengan ANOVA digunakan untuk menentukan karakteristik pola perbedaan kinerja 

bisnis para pelaku usaha di berbagai pasar tradisional spesifik yang diteliti, sedangkan 

analisis  “structural equation modeling (SEM)” digunakan untuk menentukan  arah 

dan besarnya pengaruh antara peubah laten eksogen dan endogen. 

Keterbatasan penelitian ini karena peubah bisnis yang diteliti berasal dari 

persepsi responden terhadap indikator peubah bisnis yang ditanyakan. Berdasarkan 

aspek indikator reflektif (measured variable) dari peubah laten (construct), penelitian 

ini dibatasi  pada 22 indikator reflektif eksogen  dan  5 indikator reflektif endogen. 

Indikator reflektif eksogen dari peubah kapabilitas operasional terdiri atas 

pengelolaan SDM ( )1x , pelaksanaan program keuangan ( )2x , pelaksanaan program 

Research and Development (R&D) ( )3x , pelaksanaan program proses bisnis internal 

( )4x dan  pelaksanaan program pemasaran ( )5x .  

Peubah reflektif dari kapabilitas manajerial dibatasi pada kebijakan membangun 

jiwa wirausaha ( )6x , kebijakan inovasi ( )7x , kebijakan kompetensi organisasi( )8x , 
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kebijakan tata kelola organisasi yang baik ( )9x , ketersediaan sumber daya fisik ( )10x , 

sumber daya reputasi ( )11x , sumber daya organisasi ( )12x , sumber daya keuangan 

( )13x , sumber daya intelektual ( )14x  dan  sumber daya teknologi ( )15x . Di samping itu, 

indikator reflektif eksogen lingkungan usaha terdiri atas kekuatan pembeli ( )16x , 

kekuatan produk pengganti ( )17x , kekuatan pemasok ( )18x , kekuatan pendatang baru 

( )19x , budaya konsumen ( )20x , peraturan pemerintah daerah ( )21x  dan peraturan 

pemerintah pusat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat atau  KUR ( )22x . 

Peubah laten endogen dalam penelitian ini dijelaskan oleh 5 indikator reflektif 

endogen, yaitu  pelanggan baru ( )7y , produk bermutu dengan harga bersaing ( )8y , 

pelanggan lama yang tidak loyal ( )9y , efisiensi  ( )10y  dan keuntungan ( )11y . 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa  hasil penelitian ini hanya 

digunakan untuk menjelaskan persepsi pelaku usaha terhadap indikator kapabilitas 

organisasi, lingkungan usaha, kinerja pemasaran dan kinerja bisnis di pasar 

tradisional spesifik PD Pasar Jaya  yang menjadi obyek penelitian, serta  tidak 

dimaksudkan untuk memberikan generalisasi  keadaan pasar tradisional  PD Pasar 

Jaya  secara  menyeluruh. 

 

1.4      Tujuan dan  Kegunaan  Penelitian 

1.4.1   Tujuan  Penelitian 

        Mengacu pada  penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan 

permasalahan penelitian yang diajukan, maka penelitian  ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisis karakteristik pola perbedaan kinerja bisnis para pelaku usaha di 

berbagai pasar tradisional spesifik PD Pasar Jaya dan menggunakan hasil kajian 

tersebut untuk melengkapi usulan strategi pengembangan usaha. 

2. Menganalisis peubah kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha yang secara 

langsung berpengaruh positif dan nyata terhadap  terhadap  kinerja pemasaran 

pelaku usaha di pasar tradisional spesifik PD Pasar Jaya dan memaknakannya 

untuk mengembangkan usaha. 
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3. Menganalisis peubah kinerja pemasaran yang secara langsung berpengaruh 

positif dan nyata terhadap kinerja bisnis pelaku usaha di  pasar tradisional 

spesifik  PD Pasar Jaya dan memaknakannya untuk mengembangkan usaha. 

4. Menganalisis peubah kapabilitas organisasi dan lingkungan usaha yang secara 

langsung dan tidak langsung berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja 

bisnis pelaku usaha di pasar tradisional spesifik PD Pasar Jaya dan 

memaknakannya untuk mengembangkan usaha. 

5. Menentukan strategi yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing  

dan mengembangkan usaha di pasar tradisional spesifik PD  Pasar Jaya.  

1.4.2 Kegunaan  Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang 

dapat ditinjau dari berbagai aspek : 

1. Aspek teoretis,  penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar (benchmark) 

guna mengembangkan konsep pengukuran kinerja pemasaran dan kinerja bisnis 

yang lebih sesuai bagi pengembangan kelompok usaha mikro dan usaha kecil, 

karena penerapan konsep balance scorecard yang lazim digunakan dalam 

pengukuran kinerja bisnis lebih sesuai bagi usaha menengah dan usaha besar 

yang sudah memiliki struktur organisasi dan manajemen yang baik. 

2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi prioritas 

kebijakan strategi bisnis bagi pelaku usaha di pasar-pasar tradisional spesifik 

PD Pasar Jaya melalui peningkatan daya saing produk dan daya saing usaha 

dengan memperhatikan karakteristik usaha, perkembangan lingkungan usaha 

dan perubahan budaya konsumen yang  sesuai dengan situasi dan kondisi 

daerah.   

3. Aspek pengembangan penelitian, studi ini diharapkan menjadi bahan rujukan 

bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

berbagai aspek bisnis para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional spesifik 

Indonesia dengan menggunakan model, cakupan  data dan peubah yang lebih 

luas.  
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