
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ekonomi sangat luas di Indonesia merintis peluang bermacam 

bidang yang ada di Indonesia, keadaan itu bisa kita amati atas kemajuan toko 

modern atau minimarket yang berada di Indonesia. Minimarket  memanfaatkan 

tata pengambilan sendiri secara bebas, juga saat ini sangat sering kita jumpai di 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan menjual berbagai jenis 

barang makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan saat perjalanan, 

obat-obatan ringan secara eceran yang berada di minimarket.  

Kehadiran minimarket modern dalam bentuk waralaba yang semakin 

mudah di jumpai di sepanjang jalan dari kota hingga desa serta ditempat strategis 

lagiannya merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia 

yang konsumtif.1 

Situasi global yang melanda dunia perekonomian ini adalah hal yang 

sedang dibicarakan perilaku konsumen mendorong para pengusaha merubah 

segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar memberikan 

kemudahan dan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Adanya proses tersebut 

kondisi ekonomi yang wajar bagi negara-negara yang berperan dalam persaingan 

global. Banyak cara yang dilakukan pengusaha untuk menjaga produktivitas 

                                                             
1 Heyder Lutfi Zarkassi, Budi Ispriyarso, “Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap 

Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong”, Volume 13, Edisi 2, Tahun 2019, Pandecta, 

Semarang, hlm. 108. 



 

 

usaha, dan persaingan yang sehat antara perusahaan minimarket dan warung 

kelontong yang dijalan pantura. Kondisi konsep dan teori-teori tentang 

manajemen, ekonomi baik makro maupun mikro, dan perangkat statistik 

matematik demikian maju pesat seiring dengan berkembangnya perekonomian 

dunia tentunya menimbulkan persaingan-persaingan penerapan teori-teori dan 

konsep-konsep ekonomi yang dapat diandalkan. Sedangkan di pihak lain, 

masalah di dalam perusahaan khususnya yang berkaitan tentang 

pengorganisasian manusia dalam rangka menjalankan proses bisnis yang 

dilaksanakan juga menjadi sorotan yang khusus.2 

Toko swalayan yaitu toko memanfaatkan tata pengambilan sendiri secara 

bebas, menjual bermacam-macam produk secara eceran yang berupa minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berupa 

perkulakan.  

Di wilayah Kabupaten Pati terdapat 33 kompleks stasiun pengisian bahan 

bakar umum (SPBU), dan yang ada minimarketnya di Kabupaten Pati hanya ada 

5 lokasi yaitu berada di Ngantru, Tayu, Margorejo, Jaken, dan di Kaliampo.3  

Seiring berkembangnya jaman, warung kelontong yang berada di pinggir 

jalanan pantura pasti akan mengalami berkurangnya pembeli. Kejadian itu timbul 

karena banyaknya minimarket sering kita jumpai yang berada di kompleks 

                                                             
2 Bambang Rudito, Membangun Orientasi Nilai Budaya Perusahaan, Rekayasa Sains, Bandung, 2009, 

hlm. 5,6. 
3 Eko, “Wawancara Pribadi”, Kasi Data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, 19 Juni 2020, Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu, Pati.  



 

 

stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dinilai cukup potensial oleh 

para pebisnis ritel dan bagi konsumen sangat menghemat waktu saat berhenti 

mereka sekalian mengisi bahan bakar kendaraannya sambil kekamar mandi dan 

berbelanja makanan ringan dan minuman di minimarket tersebut. Sesuatu ritel 

modern yang menghadapi perkembangan yang layak di Indonesia waktu ini yaitu 

minimarket dan supermarket atas rancangan waralaba atau franchise.  

Minimarket yaitu fasilitas ataupun tempat usaha untuk melaksanakan 

perdagangan makanan ringan, minuman, obat-obat ringan, kebutuhan disaat 

perjalanan maupun alat-alat rumah tangga dan keperluan harian yang cara 

penjualannya pembeli bisa mengambil barang belanja yang pembeli inginkan 

sendiri apa yang dia perlukan, jadi para konsumen lebih mudah memilih 

kebutuhan apa yang diperlukan untuk dipilih.  

Di lingkungan metroplis, pilihan objektif pembeli dalam berbelanja di 

toko modern lebih laku dikarenakan aspek harga, kenyamanan area berbelanja 

serta pertanggungan pada kualitas barang yang dibeli, namun apabila di pedesaan 

lumayan, karena preferensi lainnya, apalagi keinginan warga ikut merasakan 

dampak modernisasi.4 

Banyaknya pendirian minimarket dan supermarket di daerah Kabupaten 

Pati, warga dulu lebih memilih warung kelontong yang keadaan warung kecil, 

                                                             
4 Hadi Sucipto, “Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat  Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam 

Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia”, Volume 5, Edisi 3, 

Tahun 2007, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, hlm. 498. 



 

 

kelengkapan yang kurang nyaman. Tetapi saat ini warga banyak yang lebih 

memilih belanja di minimarket yang berada di manapun, baik itu didalam 

kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU) maupun diluar kompleks 

stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU). Keadaan sekarang bermunculan 

berbagai dampak perekonomian dari bermacam perselisihan di warga Indonesia, 

sebagai pembeli, warga memilih keadaan yang menurut mereka merasa nyaman 

dalam belanja yang meningkat teknologi dengan waktu yang terbatas.5 

Sebenarnya, tidak dapat dibohongi bahwa kehadiran minimarket ini 

sebagai kehendak serta akibat dari gaya hidup yang meningkat di warga 

Indonesia. Bukan cuma di kota besar tetapi telah menjamah di kota kecil maupun 

desa di Indonesia. Sunguh gampang menemui minimarket dijalan-jalan maupun 

di kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU). 

Tetapi, dibawah bahagianya itu terlihat melaksanakan warung kelontong 

mengalami penurunan pembeli. Banyaknya minimarket itu sama-sama  

mempromosikan ke warga mengenai fasilitas dan pelayanan yang nyaman lebih 

dari warung kelontong, selain itu warga biasanya ditawarkan barang dengan 

harga yang sangat murah dibandingkan warung kelontong, barang belanja juga 

melimpah pilihanannya, lokasi perbelanjaan sangat nyaman bagi pembeli. 

Minimarket berusaha agar barang-barang banyak pilihan ketika warga berbelanja 

disana. Barang yang dipromosikan sangat berbeda jauh dengan dibandingkan 

                                                             
5 Likah, “Wawancara Pribadi”, Masyarakat Sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kaliampo 

Pati, 8 Febuari 2020, Rumah Likah, Pati. 



 

 

warung kelontong. Barang yang dijual banyak harga miring (diskon). Barang 

dibuat berbagai jenis paket khusus dengan harga berbeda dan dapat memilih 

barang dengan bebas sesuai keinginan pembeli. Kebanyakan minimarket 

memiliki tempat yang bersih, penataan dan pengelompokan barang belanja yang 

bagus rapi tertata rapi. Banyak juga hadiah atau undian yang diberikan, daerah 

parkir yang berada cukup luas, kesantunan pelayanan, serta adanya papan 

petunjuk harga agar meringankan dalam memilih produk sehingga membuat 

pembeli lebih terpukau berbelanja di minimarket. 6 

Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar minimarket ataupun 

masyarakat yang lewat pantura kini tertarik dan memilih belanja di minimarket 

di kompleks stasiun pengisian bahan bakar umur (SPBU) karena tempatnya yang 

nyaman dan bersih, sekalian mereka mengisi bahan bakar kendaraannya, 

walaupun biasanya ada beberapa barang yang diminimarket juga ada di warung 

kelontong dan harganya biasanya lebih murah dibanding minimarket.7 

Selama ini masyarakat senang berbelanja di warung kelontong karena 

berbelanja di warung kelontong yang dekat dengan rumahnya.8 Tetapi, sekarang 

ini banyak minimarket yang berada didaerah manapun yang menurut mereka 

strategis sampai kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat ini 

ada minimarket, semakin marak maka keunggulan lokasi warung-warung 

                                                             
6 Maktun, “Wawancara Pribadi”, Masyarakat Sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

Kaliampo Pati, 8 Febuari 2020, Rumah Maktun, Pati. 
7 Bony, “Wawancara Pribadi”, Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kaliampo Pati, 5 

Febuari 2020, Kantor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kaliampo Pati, Pati.  
8 Devi, “Wawancara Pribadi”, Masyarakat Sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kaliampo 

Pati, 8 Febuari 2020, Rumah Devi, Pati. 



 

 

kelontong yang berada disepanjang jalan pantura juga akan kekurangan pembeli. 

Dibutuhkan tugas pemerintah agar mendukung pedagang warung kelontong 

supaya bisa sejajar dengan presensi warung kelontong  tidak akan menurun. 

Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko 

SwalayanPasal 3 yakni berisi : 

1) Pendirian toko swalayan wajib :  

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan 

pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang 

ada di wilayah yang bersangkutan;  

b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan 

dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada 

sebelumnya;  

c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 

(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m2 (enam puluh 

meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;  

d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, 

sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.  

2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 

memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :  

a. Untuk minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan toko 

swalayan adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar 

rakyat dan pasar desa. 



 

 

b. Untuk supermarket atau department store adalah paling dekat 

1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha 

kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri dan 

usaha kecil sejenisnya. 

c. Hypermart atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua 

ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil 

sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri dan usaha 

kecil sejenisnya. 

3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat 

dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan 

pihak lain. 

 

Dalam pendirian minimarket ada pembatasan jumlah dalam daerah yang 

harus dibatasi sesuai dengan Pasal 3A Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 

yaitu : 

1) Jumlah toko swalayan di wilayah Daerah dibatasi sejumlah 120 (seratus 

dua puluh) unit usaha.  

2) Pembatasan jumlah toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya berlaku bagi toko swalayan minimarket yang dikelola oleh 

pengelola jaringan toko swalayan.  



 

 

3) Untuk wilayah Kecamatan yang belum ada toko swalayan minimarket 

yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan dapat didirikan 

paling banyak 2 (dua) unit usaha.  

Tata cara pendirian minimarket didalam kompleks stasiun bahan bakar 

umum (SPBU) maupun diluar  kompleks stasiun bahan bakar umum (SPBU) itu 

persyaratannya sama. Untuk mendapatkan izin pemilik usaha tersebut harus 

mendapatkan persetujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disetujui  setelah di disetujui oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian pengusaha baru ke Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu untuk mendapatkan perizinan.9 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam pendirian minimarket yang beroperasi 

di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penataan 

Toko Swalayan? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pendirian minimarket yang beroperasi di dalam kompleks stasiun 

pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan? 

 

                                                             
9 Eko, “Wawancara Pribadi”, Kasi Data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, 19 Juni 2020, Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu, Pati.  



 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memahami dan menganalisa dalam pelaksanaan pendirian minimarket 

yang beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum 

(SPBU) 44.591.01 Kaliampo Kabupaten Pati yang diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2016. 

2. Untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendirian minimarket yang beroperasi di dalam kompleks stasiun 

pengisian bahan bakar umum (SPBU) 44.591.01 Kaliampo Kabupaten Pati 

yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai analisa dalam pelaksanaan pendirian minimarket 

yang beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 

44.591.01 Kaliampo Kabupaten Pati yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 

69 Tahun 2016, dimohon bisa membantu menyampaikan kegunaan secara teori 

maupun praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

 Dimohon hasi dari penelitian ini bisa membantu menyampaikan 

peningkatan perkembangan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

Hukum Tata Negara. 



 

 

2. Kegunaan Praktis 

 Dimohon hasil penelitian ini bisa membantu menyampaikan 

pemikiran, khususnya kepada pemerintahan dan warga dalam pelaksanaan 

pendirian minimarket yang beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian 

bahan bakar umum (SPBU) 44.591.01 Kaliampo Kabupaten Pati yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing 

bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub 

bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II menyampaikan menyinggung tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang Pelaksanaan, 

Pendirian Izin Minimarket, Beroperasi, Kompleks Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar, Pemilihan dan Penilaian Lokasi , Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016,  

BAB III mengartikan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan 

sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 



 

 

BAB IV mengandung tentang hasil penelitian serta pengkajian yang 

menjadi inti dari skripsi ini yang mencakup pelaksanaan dalam pendirian 

minimarket yang beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar 

umum (SPBU) dan ketaatan hukum dalam pelaksanaan pendirian minimarket 

yang beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 

berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 

BAB V yaitu penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berlandaskan  kesimpulan 

ini, penulis akan menyampaikan saran yang diharapkan berfaedah buat pihak – 

pihak yang terikat dengan pelaksanaan dalam pendirian minimarket yang 

beroperasi di dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 

ketaatan hukum dalam pelaksanaan pendirian minimarket yang beroperasi di 

dalam kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berdasarkan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016. 

 


