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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia kini sudah memasuki era persaingan global, dimana 

setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki dan mengembangkan 

bisnis baik dalam lingkup kecil, menengah maupun besar. Pasar tradisional 

dan swalayan mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan para 

masyarakat dan diharapkan keberlangsungan ritel keduanya dapat berjalan 

dengan seimbang, namun seiring dengan meningkat dan majunya 

perekonomian secara global, usaha toko swalayan di Indonesia meningkat 

lebih pesat dibandingkan perkembangan ritel tradisionalnya.1 

Banyaknya pertumbuhan minimarket hingga ke daerah-daerah 

merupakan bentuk dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro 

dan juga berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran 

dengan membuka banyak kesempatan kerja. Namun di sisi lain, gairah 

ekonomi itu ternyata memicu keresahan dikalangan pelaku usaha 

khususnya pedagang eceran yang lokasi usahanya berdekatan dengan 

minimarket. 

Ada banyak jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha 

kecil dan menengah, salah satunya adalah pedagang eceran. Pedagang 

eceran ini sudah lama ada dan berkembang di Indonesia, usaha ini juga 

banyak dijumpai baik dari daerah perkotaan hingga pedesaan dan 

 
1  Herman Malano, “Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil”, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 76. 



 

2 
 

umumnya terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar 

memudahkan masyarakat untuk membeli. Pedagang eceran biasa menjual 

kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, makanan 

kemasan, peralatan mandi hingga obat-obatan. 

Pedagang eceran merupakan salah satu jenis usaha yang strategis di 

Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam perdagangan manapun pasti 

dapat ditemukan persaingan didalamnya, tidak terkecuali pada usaha kecil 

dan menengah ini. Adapun yang menjadi pesaing pedagang eceran ini 

adalah kehadiran minimarket disekitar lokasi usaha kecil dan menengah 

tersebut. 

Pertumbuhan minimarket di kota terbilang cukup pesat, dan 

semakin lama akan memberikan dampak buruk bagi pedagang pada 

umumnya. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat yang memiliki 

kemungkinan untuk cenderung beralih berbelanja di minimarket. Jarak 

antara toko kecil dan lokasi minimarket yang berada dalam satu jangkauan 

pelayanan juga sangat berpengaruh pada preferensi masyarakat dalam 

menentukan tempat berbelanja.2 

Munculnya toko swalayan tersebut memberikan dampak baik bagi 

masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen, akan 

memiliki peningkatan dari taraf hidup dan kenyamanan fasilitas serta 

pelayanan yang diberikan toko swalayan. Pergeseran preferensi konsumen 

dalam berbelanja telah mendorong pertumbuhan toko swalayan di 

 
2  Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari. “Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha 

Kecil Skala Lingkungan” dalam Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol.3, No.1, Juli 2011, hlm. 55-56. 
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Indonesia. Salah satunya bentuk usaha toko swalayan adalah dengan 

berkembangnya minimarket yang memiliki jaringan ritel bahkan sampai 

ke tingkat internasional. Beberapa diantaranya adalah Indomart dan 

Alfamart. Semuanya saling bersaing menawarkan harga yang terjangkau 

dan kualitas barang yang prima bagi konsumennya. Kata ritel atau retail 

disini berarti eceran atau perdagangan eceran. Menurut kamus, kata retail 

diartikan sebagai “Selling of goods and or services to the publics” atau 

penjualan barang dan jasa kepada khalayak.3 

Minimarket tersebut memberikan penawaran kepada konsumen 

dengan barang-barang bagus, mutu terjamin dan harga yang terjangkau 

sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya. Namun di sisi lain, fenomena menjamurnya minimarket 

tersebut meresahkan pedagang tradisional yang merasa omzetnya terus 

berkurang akibat eksistensi minimarket tersebut.  

Penetrasi toko swalayan di Kota Kudus dapat membawa pengaruh 

buruk bagi pelaku usaha dan pedagang-pedagang menengah ke bawah di 

pasar tradisional seperti kios, warung maupun toko sejenisnya yang 

sebagian besar bermodal kecil. Semakin banyak jumlah toko swalayan 

akan menyebabkan semakin terpojokkannya pasar tradisional, maka 

dibutuhkan suatu aturan secara khusus mengenai zonasi antara pasar 

tradisional dan toko swalayan. Aturan secara khusus mengenai zonasi 

tersebut guna mewujudkan kegiatan yang saling menguntungkan dan 

 
3 Asep ST Sujana, “Paradigma Baru dalam Manajemen Ritel Modern”, Penerbit Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2005, hlm. 11. 
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memperkuat antara toko swalayan dengan pasar tradisional, serta 

terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat. 

Penataan lokasi toko swalayan diatur dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

Kebijakan pendirian minimarket wajib memenuhi ketentuan mengenai 

jumlah dan jarak dengan Pasar Tradisional. Jarak minimarket dengan Pasar 

Tradisional adalah paling sedikit 1.000m (seribu meter) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Perda Kabupaten Kudus No.12 Tahun 

2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan Di Kabupaten 

Kudus.  

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas 

Perdagangan Kabupaten Kudus, pada Tahun 2020 jumlah minimarket di 

Kabupaten Kudus yang berbentuk Indomart berjumlah 55 dan Alfamart 

berjumlah 46. Dari sekian minimarket tersebut, penulis melihat beberapa 

contoh minimarket yang sangat berdekatan dengan Pasar Tradisional. 

Minimarket yang sangat berdekatan tersebut diantaranya Alfamart di Jl. 

Budi Utomo RT 2/7 Desa Jepang yang berhadapan langsung dengan Pasar 

Tradisional Desa Jepang, Indomart di Jl. Jepara-Kudus (Ruko Jember 

Permai) No.13-14, Purwosari, Kota Kudus yang bersampingan dengan 

Pasar Jember, dan Alfamart di Jl. Raya Jekulo No.131 RT 1/10 Desa 

Jekulo yang berjarak sekitar 50m dengan Pasar Jekulo. 
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Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimanakah perlindungan 

hukum penjual pasar tradisional dengan maraknya pendirian toko 

swalayan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan 

bagaimanakah dampak keberadaan toko swalayan terhadap pedagang di 

pasar tradisional di Kabupaten Kudus. Adapun objek jualan yang penulis 

soroti dalam penelitian ini adalah kebutuhan pokok, makanan kemasan, 

peralatan mandi, obat-obatan (mie instan, gula pasir, sosis, beras, telur 

ayam, sabun mandi, detergen, dan sejenisnya). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DENGAN ADANYA TOKO 

SWALAYAN DI KABUPATEN KUDUS”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pedagang di pasar tradisional 

dengan maraknya pendirian toko swalayan yang tidak sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017? 

2. Bagaimanakah dampak keberadaan toko swalayan terhadap pedagang 

di pasar tradisional di Kabupaten Kudus? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum pasar 

tradisional dengan maraknya pendirian toko swalayan yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 

2017. 

2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan zonasi 

penataan pasar tradisional dan toko swalayan di Kabupaten Kudus. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Ada 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan 

dan ekonomi dalam masyarakat. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif bagi pedagang dan masyarakat di Kabupaten Kudus dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan, serta dapat 

memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang 

pembangunan dan penataan toko swalayan agar dapat 

mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan 

judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai 

landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

inti dari skripsi ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam 

satu bagian yang tidak terpisahkan. Bab ini membahas tentang 

perlindungan hukum pedagang di pasar tradisional dengan maraknya 

pendirian toko modern yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan 

dan dampak keberadaan toko modern terhadap pedagang di pasar 

tradisional di Kabupaten Kudus. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan yang 

merupakan inti dari penelitian. Penulis memberikan saran yang 

diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. 


