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ABSTRAK 

 

Nur Pajriyah 2022. Strategi Pedagang Kelontong dalam Bertahan Hidup dengan 

Hadirnya Indomaret di Kampung Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten 

Pangkep. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pemibimbing I H. Nursalam dan Pembimbing II 

Herdianty R. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak kehidupan 

ekonomi masyarakat pedagang kelontong dan strategi masyarakat pedagang 

kelontong dalam mempertahankan hidupnya setelah hadirnya indomaret. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak kehidupan ekonomi masyarakat pedagang 

kelontong dan strategi masyarakat pedagang kelontong dalam mempertahankan 

hidupnya setelah hadirnya indomaret.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancaran dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah dampak kehidupan ekonomi yang amat 

dirasakan bagi pedagang kelontong antara lain yaitu penurunan jumlah pendapatan, 

dan aktivitas ekonomi yang kurang sehat. Sementara itu, strategi yang digunakan 

adalah memberikan senyuman kepada para pembeli dan bersikap sopan maupun 

lembut, memberikan rasa kepercayaan penuh terhadap pembeli dan strategi harga 

yang terjangkau yang tidak kalah murah dengan indomaret. 

 

Kata Kunci: Pedagang Kelontong, Indomaret 
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ABSTRACT 
 
 

 

Nur Pajriyah 2022. Grocery traders' strategies in survival with the presence of 

Indomaret in Padoang-doangan Village, Pangkajene District, Pangkep Regency. Thesis. 

Department of Sociology Education, Faculty of Teacher Training and Education, University 

of Muhammadiyah Makassar. Supervisor I H. Nursalam and Supervisor II Herdianty R. 

The main problem in this study is how the impact of the economic life of the 

grocery merchant community and the strategy of the grocery merchant community in 

maintaining their life after the presence of Indomaret. This study aims to determine the 

impact of the economic life of the grocery merchant community and the strategy of the 

grocery merchant community in maintaining their life after the presence of Indomaret. This 

type of research is qualitative using a case study approach. Data collection techniques in this 

study were observation, interviews and documentation. 

 The results of this study are the impact of economic life that is felt for grocery 

traders, among others, namely a decrease in the amount of income, and unhealthy economic 

activities. Meanwhile, the strategy used is to give buyers a smile and be polite and gentle, 

giving full trust to buyers and an affordable price strategy that is no less cheap than 

Indomaret. 

. 

  

Keywords: Grocery Traders, Indomaret 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan 

ekonomi di suatu wilayah, dengan kata lain Pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

dapat dilihat dari perkembangan usaha perdagangan di daerah tersebut. Dalam 

Islam, perdagangan adalah kegiatan halal dan diperbolehkan yang baik dan sangat 

bermanfaat bagi individu dan masyarakat. 

Dalam aktivitas perdagangan, perdagangan adalah orang atau organisasi 

yang berurusan dengan produk atau barang, secara langsung atau tidak langsung, 

kepada konsumen. Seperti yang kita ketahui, persaingan dalam bisnis adalah 

hasil dari para pedagang, tidak terkecuali industri ritel di Indonesia. Persaingan 

ritel ini dapat dibagi menjadi blok ritel tradisional yang diwakili langsung oleh 

pedagang skala kecil dan blok ritel modern yang diwakili oleh Indomart, 

Alphamart, Yomart dan lain-lain. 

Ritel kini akrab dikenal sebagai bisnis ritel, bisnis yang menghidupi dan 

menguntungkan banyak orang, dan ketika krisis keuangan melanda Indonesia 

pada akhir tahun 1997, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, 

banyak negara, termasuk negara maju seperti Perancis, Inggris dan AS, melihat 
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ritel sebagai bisnis utama salah satu keuntungan dan perekonomian Indonesia 

sangat terbantu (Hendri, 2005: ii). 

Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan bisnis adalah hasil dari para 

pedagang, tidak terkecuali industri ritel di Indonesia. Persaingan ritel ini dapat 

dibagi menjadi dua blok: peritel tradisional, yang secara langsung diwakili oleh 

para pedagang kelontong, dan peritel modern, yang diwakili oleh Indomart, 

Alphamart, Yomart, dan lain-lain. 

Persaingan antara toko kelontong dan Indomaret disebabkan oleh fakta 

bahwa mereka memiliki kesamaan, mereka menjual kebutuhan sehari-hari dalam 

hal produk, dan mereka serupa hanya dalam hal model layanan dan fasilitas yang 

berbeda. Menurut Kotler, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis pengecer, salah 

satunya adalah pedagang kelontong (grocery merchant), yaitu pedagang yang 

menjual berbagai produk komoditas (convenience) yang terbatas, umumnya 

relatif kecil dan berlokasi di daerah pemukiman, dengan jam buka yang panjang 

dan perputaran yang tinggi (Philip Kotler, 2009:141). 

Indomaret sebenarnya adalah jenis toko kelontong, yang menjual 

berbagai produk makanan, tetapi tidak seluas atau sebesar supermarket. Mereka 

berbeda dari toko kelontong. Indomaret menggunakan sistem swalayan di mana 

pembeli mengambil sendiri barang yang mereka butuhkan dari rak dan 

membayar sendiri di kasir, dan buka hingga 24 jam sehari. Lebih jauh lagi, 

Indomaret menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, 

kualitas produk yang lebih baik dan kemampuan berbelanja di satu tempat untuk 
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menghemat waktu dan tenaga (Harmazir, 2006: 327-328) Berbeda dengan 

pedagang kelontong, rak-rak para pedagang tidak modern dan pembeli sebagian 

besar pedagang masih kuno, sehingga tidak mungkin untuk menerimanya, 

menciptakan penghalang antara penjual dan pembeli. 

Peningkatan jumlah indomare telah menyebabkan meningkatnya 

persaingan antara pedagang makanan dan indomare. Misalnya, di beberapa jalan, 

ada indomare yang hanya berjarak beberapa meter satu sama lain dan bahkan 

saling berhadapan. Menurut Ngadiran, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang 

Pasar Seluruh Indonesia (APSI), "Indomata adalah spesies rayap pasar yang 

paling berbahaya. Mereka menghancurkan tatanan ekonomi rakyat yang paling 

jelas. Bayangkan, ketika masyarakat pergi ke pasar tradisional atau warung-

warung terdekat, mereka akan merasa tertarik untuk berbelanja di indomare, 

yang menjual berbagai kebutuhan dengan harga yang relatif murah dan di lokasi 

yang nyaman" (Herman, 2011: 83). Dalam konteks ini, keberadaan pedagang 

kelontong semakin terdesak dalam menghadapi persaingan yang ketat ini. 

Penyebaran indomaret, di sisi lain, menunjukkan perkembangan 

ekonomi yang baik. Perluasan indomaret ke daerah pedesaan memberikan aksen 

kemajuan ekonomi Indonesia secara makroekonomi. Tidak dapat 

dikesampingkan bahwa situasi yang tidak setara ini dapat menumbuhkan benih-

benih kecemburuan sosial di antara para pedagang. Membuat pedagang makanan, 

terutama yang tidak bermodal besar, bisa mati akibat kondisi bisnis yang buruk. 
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Ekonomi Islam adalah praktik ekonomi yang etis. Dalam Islam, dilarang 

bagi seseorang untuk menindas orang lain. Salah satu harapan yang mendasari 

ekonomi Islam adalah prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan orang 

lain. Islam tidak melarang kebebasan dan kreativitas dalam berbisnis, namun 

dalam hal persaingan haruslah persaingan yang sehat (Rianto, 2011: 13-14). 

Salah satu dampak sebelum diperkenalkannya Mallet India adalah masih 

banyak orang yang berbelanja di toko kelontong karena harganya lebih murah 

daripada pedagang modern. Selain itu, konsumen sudah mengenal supermarket 

makanan, tetapi fasilitas yang dimiliki supermarket makanan masih kurang. 

Memang benar dengan dibuatnya Indomaret telah mengurangi jumlah 

pengunjung toko-toko kelontong, namun hal ini dikarenakan kebanyakan 

masyarakat lebih memilih berbelanja di Indomaret karena tempatnya yang lebih 

nyaman dan bersih dengan fasilitas yang lebih memadai, selain itu juga sering 

diadakannya kampanye di Indomaret yang merupakan salah satu bentuk promosi 

yang dilakukan oleh Indomaret, yang merupakan salah satu bentuk promosi yang 

dilakukan oleh Indomaret. faktor yang mendorong masyarakat untuk berbelanja 

di Indomaret. 

Pengamatan awal oleh para peneliti menunjukkan bahwa lokasi tepatnya 

adalah desa Paduan, Kabupaten Pangkajen, Provinsi Pangkep. Ini adalah daerah 

di mana indomaret berada dan di tengah-tengah rumah masyarakat, karena hanya 

indomaret yang berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat, sedangkan 

alfamart dan alfamidi hanya berada di pinggir jalan raya. Jarak indomaret dari 
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toko kelontong desa sekitar 10 meter dan jarak indomaret ke kota pangkep cukup 

jauh Jumlah gerai indomaret per Januari 2020 mencapai 17.681 gerai 

Dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang berjumlah 17.600 gerai, bertambah 

81 gerai. Jumlah toko telah meningkat sebanyak 81 dibandingkan dengan akhir 

tahun 2019, ketika terdapat 17.600 toko. Hingga akhir tahun ini, Indomaret 

menargetkan memiliki 18.600 toko, atau bertambah 1.000 toko.Sejak tahun 2015, 

jumlah toko yang dimiliki Indomaret terus meningkat setiap tahunnya, yang 

tersebar di seluruh provinsi.jumlah Indomaret yang ada di Kabupaten Pangkep 

sebanyak 19 pedagang. 

Indomaret terletak di Desa Paduan, Kecamatan Pangkajen, Kabupaten 

Pangkep. Pesatnya pertumbuhan indomaret akan berdampak pada pedagang 

makanan di daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat di 

sana, yang berpotensi cenderung beralih berbelanja di indomaret. Jarak ke toko-

toko kelontong dan indomaret di dalam area layanan seseorang juga memiliki 

dampak yang signifikan terhadap preferensi orang ketika memutuskan tempat 

berbelanja. Dampak negatif terhadap toko kelontong secara umum menjadi 

perhatian, karena masyarakat saat ini lebih suka berbelanja di Indomaret, yang 

memiliki pilihan barang yang lebih baik daripada toko kelontong. Faktor lain 

yang menyebabkan banyak orang memilih berbelanja di Indomaret antara lain 

karena Indomaret merupakan tempat yang nyaman untuk berbelanja karena ber-

AC, lokasi Indomaret yang mudah dijangkau dan harga yang tertera pada produk, 

sehingga memudahkan konsumen untuk mempertimbangkan harga yang sesuai 
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dengan keadaan ekonomi mereka. Layanan yang diberikan juga bagus. Dan 

layanan yang ditawarkan juga cenderung bagus. Masyarakat di sana melihat 

Indomaret sebagai tempat yang menarik untuk berbelanja dibandingkan dengan 

pedagang kelontong di daerah tersebut. Hal ini karena konsumen lebih menyukai 

layanan yang ditawarkan oleh Indomaret. Cepat atau lambat, situasi ini akan 

mematikan toko-toko kelontong milik masyarakat di daerah tersebut. Peraturan 

perlu diberlakukan untuk memastikan bahwa keberadaan indomaret tidak 

menimbulkan ancaman bagi masyarakat yang mengandalkan warung dan kios 

kecil sebagai mata pencaharian mereka. 

Jumlah indomalette yang terus meningkat di wilayah ini dapat menjadi 

pesaing bagi para pedagang makanan. Hal ini karena mereka mungkin 

terpengaruh oleh potensi kehilangan pendapatan akibat adanya indomalet. Para 

pedagang kelontong harus memikirkan banyak hal dalam hal bagaimana 

memastikan bahwa kios mereka selalu menjual produk mereka, dan kios-kios 

tersebut ramai dengan penjual. Beberapa dari mereka mendapatkan keuntungan 

kecil dari barang yang mereka jual, yang sering kali berarti bahwa ada pembeli 

untuk kios mereka dan bisnis mereka menguntungkan. Untuk itu perlu adanya 

strategi trading, yang merupakan salah satu metode dan prosedur yang ditempuh 

untuk memastikan bahwa pedagang kelontong dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam bisnis yang dijalankannya. Diharapkan bahwa 

strategi ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang. Hal ini karena 

kesejahteraan keluarga sangat penting bagi masyarakat yang adil dan makmur. 



7 
 

 
 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui sejauh mana masyarakat pedagang makanan mempertahankan 

mata pencahariannya melalui keberadaan malet India di Desa Pado Andangan, 

Kabupaten Pangkajene. Strategi mempertahankan mata pencaharian pedagang 

makanan dengan adanya indomaret di desa Padua Doangan, Kabupaten 

Pangkajene, Pangkep. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis ingin merumuskan 

masalah, yaitu tinjauan. 

1. Apa dampak kehadiran Indomaret terhadap kehidupan ekonomi toko 

kelontong? 

2. Apa strategi toko kelontong untuk mempertahankan mata pencahariannya 

setelah kehadiran Indomaret? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut 

1. Menganalisis dampak Indomaret terhadap kehidupan ekonomi toko kelontong 

setelah keberadaannya 

2. Menganalisis strategi masyarakat toko kelontong untuk mempertahankan mata 

pencaharian mereka setelah kehadiran Indomaret. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang masyrakat pedagang 

kecil dalam bertahan hidup 

b. Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat termotivasi dalam 

mengembangkan mata pencaharian  khsusnya dalam berwirausaha. 

c. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

strategi masyarakat pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat terkait dengan masalah berwirausaha. 

b. Sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas pada  umumnya 

dalam mengembangkan mata pencaharian khususnya berwirausaha. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari judul sebagaimana yang dikonsepkan oleh 

penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

kelangsungan hidup masyarakat perusahaan dagang kecil, dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya suatu kasus. 

karena hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan sehubungan dengan masalah yang diteliti, maka dilakukan pembatasan 
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terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian. Ketentuannya adalah 

sebagai berikut. 

1. Agar toko kelontong dapat bertahan hidup, penting untuk memiliki strategi untuk 

mencapai sorban dan tujuan toko kelontong secara efektif dan efisien. 

2. masyarakat pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah 

sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen 

3. Indomaret adalah jaringan indomaret yang menawarkan kebutuhan pokok dan 

komoditas dengan luas lantai penjualan kurang dari 200 m2. 

4. Pedagang adalah individu atau lembaga yang memperdagangkan produk atau 

barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen 

5. Toko kelontong adalah usaha mikro yang menjual barang dan melayani pelanggan 

secara langsung melalui bisnis pribadi, dan pemilik toko kelontong umumnya 

merangkap sebagai kasir. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Konsep 

1. Konsep Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam 

perkembangannya, konsep strategi harus terus berkembang dan setiap orang 

memiliki pendapat atau definisi yang berbeda. Strategi dalam bisnis dan dunia 

usaha diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang diterapkan oleh pedagang 

kelontong dan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Dengan pesatnya perkembangan ritel modern, ada sejumlah strategi 

yang diterapkan pemilik toko kelontong untuk mempertahankan eksistensinya, 

salah satunya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam 

kegiatan ekonomi. Apa yang mereka lakukan adalah memasarkan dan 

mempromosikan produk mereka secara online melalui media sosial. Penggunaan 

media sosial adalah strategi lain yang digunakan pemilik toko kelontong untuk 

mempertahankan eksistensi mereka. 
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Menurut David (2011: 18-19), strategi adalah langkah-langkah yang 

diselaraskan dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi bisnis 

mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, penghematan, divestasi, likuidasi dan usaha patungan. Strategi 

adalah tindakan potensial yang memerlukan pengambilan keputusan manajemen 

puncak dan sumber daya toko bahan makanan dalam jumlah besar. Dengan kata 

lain, strategi adalah tindakan dan aktivitas yang dilakukan orang dan pedagang 

grosir untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Tjiptono (2006: 3), kata strategi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu strategy, yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. 

Strategi juga bisa berarti rencana untuk membagi dan menggunakan kekuatan 

militer di daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, menurut 

Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar yang 

berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan guna 

mencapai tujuan toko kelontong. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

strategi diartikan sebagai suatu proses perencanaan tindakan yang mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengikuti keputusan bersama, 

berdasarkan perspektif kebutuhan pelanggan dan dengan melakukannya secara 

berkesinambungan. 

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah rencana hidup 

yang menyeluruh, yang menggambarkan bagaimana toko kelontong akan 
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mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Ini juga merupakan konsep yang perlu dipahami dan 

diterapkan oleh para wirausahawan di semua sektor bisnis. Para pemimpin 

organisasi mengeksplorasi kecocokan kekuatan internal dan eksternal setiap hari. 

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana 

berskala besar yang berorientasi masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi 

persaingan guna mencapai tujuan pedagang kelontong. Dari definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi adalah suatu proses perencanaan 

tindakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengikuti 

keputusan bersama dan terus menerus berdasarkan perspektif kebutuhan 

pelanggan. 

Dari uraian definisi strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah alat untuk mencapai tujuan dan keunggulan bersaing dengan melihat 

faktor eksternal dan internal dari pedagang kelontong. Pedagang kelontong, di 

bawah naungan pedagang kelontong, melakukan tindakan yang dapat 

menguntungkan pedagang kelontong dan pihak lain. 

2.      Konsep Masyarakat 

Menurut Abdulsyani (2007; 30) dalam bukunya Sosiologi Kelompok 

dan Masalah Sosial, kata masyarakat berasal dari musyarak (bahasa Arab), 

artinya bersama-sama, yang berubah menjadi masyarakat, tempat orang 
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berkumpul bersama, hidup dengan saling mempengaruhi dan mempunyai 

kesempatan untuk menjadi masyarakat (Indonesia). Dia menjelaskan bahwa itu 

berarti (seperti dikutip dalam Abdulsyani, 2007). 

Menurut (Halim, 1985: 13), masyarakat adalah sekelompok orang 

tertentu yang tinggal di suatu wilayah atau teritori tertentu, dan tunduk pula pada 

peraturan hukum tertentu. 

Dikutip dari Syafrudin (2009) defenisi masyarakat terdiri dari: 

1) Menurut Linton (Ahli Antropologi) 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah bekerja sama untuk 

waktu yang lama, mengorganisir diri mereka sendiri dan menganggap diri 

mereka sebagai unit sosial dengan batas-batas tertentu. 

       2) Menurut M.J. Herskovits 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang terkoordinasi dan 

mengikuti cara hidup tertentu. 

3) Menurut JL.Jilin dan JP. Jilin.  

Masyarakat adalah kelompok terbesar dari orang-orang yang memiliki 

adat istiadat, gagasan, dan rasa persatuan yang sama. 

4) Menurut Prof DR Koentjoroningrat. 
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Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut sistem adat istiadat tertentu, yang diikat oleh rasa identitas bersama 

yang berkesinambungan. 

5) Menurut R. Linton. 

Sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama 

untuk diorganisasikan dalam suatu unit sosial dengan batas-batas tertentu. 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan saling 

mempengaruhi dalam suatu lingkungan tertentu. 

3.     Konsep Pedagang kelontong 

Definisi toko kelontong dalam ensiklopedi bahasa Indonesia yang 

diperoleh dari Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah sebagai berikut 

a. warung: pedagang kecil yang menjual bahan makanan atau bahan 

makanan. 

b. kelontong: alat yang menguntungkan yang terus menerus dibunyikan oleh 

pedagang keliling untuk menarik perhatian pembeli dan barang-barang 

yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 

Seorang pedagang adalah orang yang terlibat dalam perdagangan. 

Menjual barang yang tidak mereka produksi sendiri dan menghasilkan 
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keuntungan. Pedagang kecil, di sisi lain, adalah mereka yang terlibat dalam 

kegiatan produksi dalam arti luas (memproduksi barang, menjual barang, dan 

menyelenggarakan jasa) dengan modal yang relatif kecil. 

Pedagang komoditas pangan adalah pedagang yang menyediakan 

kebutuhan rumah tangga seperti sembilan kebutuhan pokok kehidupan 

(sembako), makanan dan barang-barang rumah tangga. Pedagang kelontong 

sering ditemukan di gang-gang, di samping pemilik rumah, tidak jauh dari 

perkampungan, rumah, dan komunitas lainnya. Pedagang bahan makanan masih 

sesekali mengalami mania. Tidak hanya kedekatan jarak, tetapi juga kedekatan 

hubungan dengan pemilik menentukan kenyamanan berbelanja. Banyak juga 

yang menawarkan kredit untuk memungkinkan pelanggan meminjam uang 

dalam jangka waktu tertentu. Pengalaman yang tidak tersedia di supermarket. 

Sebelum Indomaret, toko kelontong melayani kebutuhan masyarakat. 

Para pedagang kios ini juga mampu membiayai kebutuhan keluarga mereka dan 

menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas oleh beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa toko kelontong merupakan entitas ekonomi yang 

menyediakan sebagian kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan konsumtif 

lainnya. 
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4.    Konsep Indomaret 

Pasar modern dan pasar tradisional memiliki banyak kesamaan, tetapi di 

pasar modern, alih-alih transaksi langsung antara penjual dan pembeli, pembeli 

melihat label harga (barcode) pada barang dan berada di perusahaan 

perdagangan besar, di mana layanan disediakan oleh staf independen atau 

penjualan. Pasar ini terutama menjual bahan makanan seperti sayuran dan 

daging, serta produk yang berumur sehari. Contoh pasar modern antara lain 

supermarket, hypermarket, swalayan dan indomaret (Andika: 2007). 

Indomaret adalah salah satu jaringan mini market di Indonesia, 

menawarkan kebutuhan pokok dan komoditas dengan luas lantai penjualan 

kurang dari 200 M2. perusahaan dagang Indomaret yang dibuka pada tahun 1987 

di Pontianak, Kalimantan Barat, menawarkan kebutuhan sehari-hari, merupakan 

cikal bakal toko kelontong ini. Pada bulan November 1988, PT Indomarco 

Prismatama membuka gerai Indomare di Ancol, Jakarta Utara, Jakarta, dan sejak 

saat itu, bisnis ini telah membuka gerai Indomare di berbagai lokasi. Indomaret 

adalah pasar yang dioperasikan oleh manajemen modern, umumnya terdapat di 

daerah perkotaan dan dikenal menyediakan barang dan jasa yang berkualitas 

baik dan dapat dilayani oleh konsumen, yang umumnya merupakan anggota 

kelas menengah ke atas (Ani Nur fadhilah: 2007). 
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Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, diketahui bahwa 

indomaret merupakan suatu entitas ekonomi yang melayani kebutuhan 

masyarakat dalam jumlah banyak dan beragam, dihargai dan dilayani oleh tenaga 

penjual dengan sistem manajemen modern. 

B.   Kajian Teori 

Penelitian teoritis diinterpretasikan dalam bentuk merangkum atau 

meringkas teori-teori yang ditemukan dengan membaca bahan (literatur) yang 

relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Teori yang diadopsi oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah teori struktur fungsional. 

Teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan terjadinya konflik 

dan perubahan. Konsep-konsep utama meliputi fungsi, disfungsi, fungsi laten, 

fungsi manifes dan keseimbangan. Menurut teori ini, strategi pedagang kerotone 

adalah sistem bagian atau elemen yang saling terkait, seimbang, dan terintegrasi. 

Perubahan yang terjadi pada satu bagian menyebabkan perubahan pada bagian 

yang lain, Ritzer, 1992. 25 (dalam Prof. Dr. I.B. Wirawan 2012: 42).  

Menurut George Ritzer (2004), asumsi dasar teori fungsionalis 

struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap 

struktur lainnya. Sebaliknya, jika tidak fungsional, struktur itu sendiri tidak akan 

ada atau akan lenyap. Teori ini cenderung melihat satu sistem berkontribusi pada 

sistem lainnya. Oleh karena itu, hal ini mengabaikan kemungkinan satu sistem 

yang beroperasi terhadap fungsi-fungsi lain di dalam sistem. 
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Talcott Parsons dalam teorinya tentang fungsionalisme struktural 

terkenal dengan empat tuntutan fungsionalnya pada sistem 'perilaku', atau skema 

AGIL Fungsi AGIL adalah kumpulan aktivitas yang diarahkan untuk memuaskan 

satu atau lebih kebutuhan sistem (Suyanto et al.) AGIL Skema ini meliputi 

adaptasi (A/adaptaion), (pencapaian tujuan), (integrasi), (penundaan) atau 

pemeliharaan pola. Keempat fungsi ini harus dijalankan jika sistem ingin 

bertahan hidup. (George Ritzer, 2004: 256). 

1. adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan site-oanal yang datang dari luar. Ia 

harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan 

kebutuhannya. 

2.  Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. 

3. Integrasi, sistem harus mengorganisasikan hubungan-hubungan antara 

komponen-komponennya. Hubungan antara ketiga persyaratan fungsional 

juga harus diatur. 

4. Latency (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan 

memperbaharui motivasi individu dan pola-pola yang menciptakan dan 

mempertahankannya. 

Teori AGIL yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, jika dikorelasikan 

dengan strategi pedagang kelontong dengan hadirnya indomaret adalah 

Adaptation, yaitu memberikan pembiayaan dana untuk meningkatkan dangan 

pedagang kelontong, Goal Attainment, memberikan kebijakan berupa solusi 

kepada pedagang kelontong untuk mencapai tujuan yang di ingingkan, 
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Integration yaitu dengan menerima suatu masukan-masukan untuk bisa bersaing 

dengan indomaret, dan Latency, yaitu dengan meningkatkan skill dalam suatu 

strategi yang digunakan. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir untuk studi ini mengasumsikan bahwa sebuah desa 

memiliki orang-orang yang menjalankan perdagangan bahan makanan. Para 

pedagang makanan di desa Paduan telah ada selama puluhan tahun dan terus 

berkembang dan maju lebih jauh. Hal ini dikarenakan pendapatan para pedagang 

makanan dapat diharapkan dari kebutuhan ekonomi mereka dan dari hasil usaha 

mereka sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. 

Namun, dengan pesatnya perkembangan zaman, indomallets modern 

(yang disebut indomallets) didirikan di desa Paduangan-Duangan dengan tujuan 

untuk lebih mengembangkan perekonomian dan memperluas kesempatan kerja di 

daerah tersebut. Dengan demikian, kehadiran indomaret tentu bukan tanpa alasan 

dalam hal dampak positifnya terhadap masyarakat. Ada juga dampak negatif 

yang dirasakan oleh para pedagang kelontong karena ibarat langit dan bumi 

sebagai perumpamaan antara pedagang kelontong dan Indomaret, atau Indomaret 

modern, membuat penurunan jumlah pendapatan dan terjadinya yang tidak 

diinginkan, yang begitu sangat terasa karena kegiatan ekonomi yang tidak sehat. 

Jadi, untuk mengatasi dampak kehidupan ekonomi bagi para pedagang 

kelontong dilakukan dengan baik dengan strategi yang dikonsep sebagai 
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pelayanan sikap ramah kepada pembeli tersebut dan itu mengacu pada apa yang 

dilakukan Indomaret, selain memberikan rasa kepercayaan penuh dan 

keterjangkauan. 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagang Kelontong di Kampung 

Padoang-doangan Kabupaten Pangkep 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
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C. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang memiliki hubungan erat 

atau keterkaitan dengan subjek atau sesuatu yang sedang dibahas atau diteliti. 

Relevan adalah suatu hubungan dimana isi dengan judul penelitian saling 

berkaitan satu sama lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 

penelitian yang relevan sebenarnya merupakan penelitian terdahulu yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kajian yang sama atau 

pengulangan kajian yang sama oleh penelitian lain yang memiliki hubungan atau 

keterkaitan dengan judul yang diteliti. 

Winda Dwi Wijayanti (2010) Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Judul Skripsi Strategi persaingan usaha dagang 

yang dilakukan oleh pedagang tradisional dalam menghadapi keberadaan 

indomaret Penelitian ini dilakukan di Jember, di mana peningkatan 

perkembangan indomaret sebesar 37,2% antara tahun 2008 dan 2009 disebabkan 

oleh menurunnya penjualan pedagang tradisional dan kurangnya kejelasan 

peraturan pendirian indomaret oleh pemerintah daerah di Jember. 

Para peneliti merumuskan pertanyaan: 'Strategi apa yang digunakan 

pedagang tradisional untuk mempertahankan bisnis mereka dalam menghadapi 

persaingan dari indomaret? Untuk membatasi masalah yang dikaji dalam 

penelitiannya, maka penulis membatasi pada pertanyaan tentang strategi bersaing 

usaha dagang yang dilakukan oleh pedagang tradisional dalam menghadapi 
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kehadiran indomaret di lingkungan Desa Sumbersasi Kecamatan Jamber: strategi 

yang dilakukan oleh pedagang tradisional untuk bertahan hidup ketika 

pendapatan menurun. Strategi yang dilakukan pedagang Imanda mengajak 

keluarganya untuk terus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan ekonomi 

keluarga. Salah satu anaknya memanfaatkan kondisi alam Kabupaten Jember 

untuk melakukan sesuatu yang menarik. 

Dalam penelitian ini, penting untuk menemukan perbedaan dan 

persamaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama melirik pedagang kecil di 

Indomaret. Di satu sisi, peneliti membahas strategi persaingan bisnis 

perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Imanda untuk melawan kehadiran 

Indomaret berjejaring dan mencatat bahwa omset pendapatan mereka menurun 

sebagai hasilnya. Di sisi lain, studi ini menyelidiki strategi yang digunakan oleh 

komunitas pedagang kecil untuk mempertahankan mata pencaharian mereka 

karena kehadiran indomaret di Pangkep. 

Ahmad Muzakky (2012) dalam makalahnya tentang dampak 

penempatan pembangunan indomaret jaringan terhadap perekonomian pedagang 

tradisional di Kelurahan Sumbersari, yang pembangunannya banyak terdapat 

bangunan indomaret jaringan yang dekat dengan pedagang tradisional milik 

masyarakat Judul. Oleh karena itu, persaingan langsung dengan indomaret 

berjejaring dapat mengurangi pendapatan pedagang tradisional dan terhadap 

indomaret berjejaring melanggar ketentuan surat No. 510/542/411/2009 dari 

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten 
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Jambar. dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral karena tidak adanya 

sanksi dari Departemen tersebut. 

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:" Bagaimana dampak 

pengembangan jaringan Indomare terhadap perekonomian pedagang tradisional 

di Desa Sumbersari?" . Penulis membatasi penelitian pada masalah dampak 

penempatan pembangunan Indomaret berjejaring terhadap perekonomian 

pedagang tradisional Desa Sumbersari guna membatasi masalah yang diteliti. 

Para pemilik pedagang tradisional keberatan dan menolak kehadiran indomaret 

berjejaring dengan alasan akan mengurangi pelanggan dan pendapatan para 

pedagang yang dikelola. Dampak dari hal tersebut dapat menyebabkan pedagang 

tradisional dan pemilik toko kecil mengurangi omset di kalangan pedagang 

tradisional karena merasa tidak dapat bersaing jika pesaingnya adalah pedagang 

kecil dengan modal besar. 

Penting untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam penelitian 

ini. Persamaan dalam penelitian ini sama dengan yang menggambarkan 

keberadaan indomaret di kalangan pedagang tradisional. Perbedaannya adalah 

jumlah jaringan indomaret semakin bebas membangun indomaret tanpa 

memperhitungkan lokasi pembangunan di daerah yang banyak terdapat pedagang 

tradisional, dimana pengusaha indomaret secara langsung mempengaruhi 

pendapatan pedagang tradisional, peraturan yang ada ditegakkan Sementara hal 

ini disebabkan karena pemerintah tidak mempelajari strategi masyarakat 



24 
 

 
 

pedangang kecil dalam mempertahankan mata pencahariannya dengan adanya 

indomaret diangkep. 

Hyder Lutfi dan Budi Ispriyaso (2019), penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap 

maraknya pertumbuhan indomaret modern untuk melindungi pedagang makanan. 

Penelitian tersebut berjudul 'Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang 

terhadap Indomaret Modern untuk melindungi pedagang kelontong'. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang yang 

menjadi dasar pengawasan adalah Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 

2014, selain itu pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 

perbelanjaan dan pedagang modern dalam Perdagangan Republik Indonesia No. 

70/M-DAG/M-DAG/2014. PER/12/2013 melakukan pengawasan terhadap 

pengembangan malet India modern, pengawasan dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/2013. 

Metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Sumaran 

adalah metode preventif dan represif. Dalam melakukan pengawasan, Dinas 

Perdagangan Kota Semarang mengalami kendala internal, seperti tingginya 

jumlah laporan dan kurangnya tindak lanjut segera, serta kendala eksternal 

karena masyarakat tidak memahami metode pelaporan. 

Dalam studi ini, penting untuk menemukan perbedaan dan persamaan di 

antara keduanya. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan studi tentang 

Pedagang Bahan Makanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut 
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memiliki tujuan untuk mengetahui pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan terhadap maraknya pertumbuhan Indomaret kontemporer dalam 

rangka melindungi Pedagang Kelontong, sedangkan penelitian ini mempelajari 

strategi masyarakat Pedagang Kelontong dalam mempertahankan eksistensi 

Indomaret dan mata pencahariannya di Pangkep. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut 

pandang dan interpretasi individu (informan) dalam setting bagaimana individu 

memandang, menginterpretasikan dan mendeskripsikan dunia sosial di Kampung 

Padoang-Doangan kec. Pangkajene kab. Pangkep. Ini adalah penelitian yang 

mencoba menganalisis kehidupan sosial dari perspektif dan interpretasi individu 

(informan). Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan mengilustrasikan secara mendalam terkait dengan strategi komunitas 

pedagang kecil. 

Studi kasus adalah suatu tipe pendekatan yang digunakan untuk 

menyelidiki dan memahami peristiwa dan masalah dalam kehidupan masyarakat 

pedagang kecil dengan keberadaan palu India di Kampung padoang-doangan 

kec. Pangkajene kab. Pangkep, dan untuk Ini mengumpulkan berbagai jenis 

informasi yang berbeda yang diproses untuk sampai pada solusi yang bisa 

memecahkan masalah. (Susilo Rahardjo dan Gudnanto pada tahun 2010) juga 

menjelaskan bahwa studi kasus merupakan metode yang terintegrasi dan 
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komprehensif untuk memahami individu agar dapat memahaminya secara 

mendalam. untuk memecahkan masalah mereka dan mencapai perkembangan 

pribadi yang baik. 

B.   Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah dimana tempat peneliti meneliti 

Rancangan Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Studi tentang strategi komunitas pedagang 

makanan terhadap keberadaan indomaret di 

Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan 

Pangkajene, Pangkep. 

Peristiwa/ persoalan (issu) Tentang bagaimana kehidupan komunitas 

pedagang makanan dengan kehadiran Indomare 

di Pangkep. 

 

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian 

2. Waktu penelitian 

Survei ini akan dilakukan selama periode dua bulan dari September 

hingga Oktober 2021. 

C.   Fokus Penelitian 
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Menurut Burhan Bungin (2005), fokus penelitian merupakan asal mula 

subjek penelitian, termasuk di dalamnya deskripsi tentang dimensi-dimensi apa 

saja yang menjadi sentral dalam penelitian dan apa yang akan dibahas secara 

mendalam dan menyeluruh. Fokus penelitian merupakan seperangkat pengaturan 

masalah yang menjadi pusat topik penelitian, dan diharapkan fokus ini akan 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dengan 

cara yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus 

penelitian adalah sekumpulan masalah yang digambarkan sebagai inti dari tema 

penelitian, dan fokus ini diharapkan dapat memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan data dan menganalisis data dengan cara yang benar-benar sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Fokus penelitian dalam studi ini adalah :  

1.   kehidupan komunitas pedagang kelontong 

2. Strategi komunitas pedagang kelontong untuk melawan keberadaan Indomaret 

di Pangkep 

D.  Informan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling, yang 

menurut Arikuntu (2006) adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu, bukan pengambilan sampel 

secara acak, regional, atau humaniora. Peneliti menggunakan purposive sampling 

karena lebih tepat digunakan jika suatu penelitian memerlukan kriteria khusus 
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sehingga sampel yang diambil nantinya sejalan dengan tujuan penelitian dapat 

menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan nilai yang lebih representatif. 

Dengan cara ini, metode yang digunakan dapat memenuhi tujuan sebenarnya dari 

pelaksanaan penelitian.. 

1. Pedagang Kelontong 

2. Pembeli 

3. Pegawai Indomaret 

E.  Sumber dan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder, yaitu data yang 

ditentukan dari buku-buku referensi dan dokumen. Sumber data terdiri dari 

informan inti atau pendukung. 

Untuk memperoleh data, penulis memperoleh dari observasi, wawancara, 

dokumen dan bacaan yang relevan dengan penelitian. Dua sumber data yang 

digunakan dalam penulisan penelitian adalah data primer dan sekunder. 

1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

(tanpa media perantara). Data primer dapat mencakup pendapat individu atau 

kelompok tentang subjek (orang), objek (fisik), pengamatan peristiwa atau 

kegiatan, hasil tes, dll. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa data 
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primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, artinya 

peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data tersebut. 

2.  Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat dengan mudah 

dicari dan dikumpulkan. Lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan data 

sekunder karena sudah tersedia, misalnya, dari perpustakaan, pedagang makanan, 

organisasi perdagangan, kantor statistik pusat, dan lembaga pemerintah. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah 

data yang diperoleh melalui dokumen dan publikasi. 

F.  Instrument Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat bantu seperti tape recorder, lembar 

perekam dokumen, dan kamera ponsel, dengan lembar teks pertanyaan termasuk 

'Strategi bertahan hidup pedagang kelontong dengan adanya mal India'. 

Keuntungan menggunakan alat-alat ini adalah bahwa peneliti dapat melihat, 

merasakan dan mengalami langsung apa yang terjadi di lapangan. sehingga 

peneliti dapat menginterpretasikan perubahan sosial yang relevan yang dialami 

oleh masyarakat. Di sisi lain, kelemahannya adalah keterbatasan alat yang 

digunakan tidak memungkinkan penelitian berjalan optimal. 

G.  Teknik Pengumpulan Data 



31 
 

 
 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data di lapangan. Menurut Arikunto (2000: 134), teknik 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut terorganisir dan 

dipermudah oleh peneliti. untuk tujuan tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi tentang subjek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, terdiri dari 

teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik Pengumpulan Data Penjelasan 

Observasi  Dalam tahap observasi ini, peneliti 

mengamati dan mengobservasi proses 

atau objek secara langsung di lokasi 

penelitian dan mencatat secara 

sistematis gejala-gejala subjek 

penelitian. Pengamatan ini dilakukan 

dengan cara mengunjungi atau terbang 

langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang jelas. 

Wawancara  Pada tahap ini, peneliti mewawancarai 

informan yaitu objek komunitas 

pedagang kecil di desa Padoang 

Doangan kabupaten Pangkajene. 

Pangkep terkait dengan eksistensi dan 

kelangsungan hidup mal India dalam 
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kehidupan para pedagang kecil. 

Tujuan wawancara adalah untuk 

memperoleh data yang jelas dan sesuai 

dengan kenyataan yang ada. 

Dokumentasi  Pada tahap ini, peneliti mengambil 

dokumentasi berupa video, foto dan 

catatan selama proses pengumpulan 

data. 

 

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

H.  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi 

dalam rangka memahami karakteristik data tersebut dan menggunakannya untuk 

membantu memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. 

Atau, definisi lain dari analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mentransformasikan data dari suatu penelitian menjadi informasi yang nantinya 

dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Istilah analisis, sintesis, induksi dan 

deduksi perlu dipahami. Analisis adalah cara melihat subjek dengan 

memecahnya menjadi beberapa bagian. Sintesis adalah ketika berbagai elemen 

yang dijelaskan ditemukan memiliki kesamaan sifat dan kemudian 

diintegrasikan. Jika Anda mencari abstraksi, Anda mencari generalisasi dari 

banyak contoh, yang sering disebut pemikiran induktif. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah kegiatan yang memusatkan 

data secara rinci dan rasional guna memberikan jawaban terhadap permasalahan. 
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Langkah-langkah dalam analisis data  sebagai berikut: 

1. Reduksi data adalah proses menggabungkan dan mengabstraksikan data 

mentah menjadi informasi yang bermakna 

2.  Penyajian data adalah pengorganisasian dan penyajian data dalam bentuk 

cerita, tabel, matriks, dll. 

3. Kesimpulannya adalah untuk membahas esensi penyajian data yang disusun 

dalam bentuk teks yang singkat, padat, namun dapat dipahami secara luas. 

I.  Teknik Keabsahan Data 

Metodologi validasi data adalah proses triangulasi tiga set data, yang terdiri 

dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun Langkah-langkah triangulasi, yaitu: 

1. triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mencari data dari 

sejumlah sumber informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam 

subjek penelitian 

2. triangulasi pengumpul data, yang dilakukan dengan mencari data dari 

sejumlah sumber informan 

3. Triangulasi metode, dimana pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, 

penelitian dokumenter, kelompok fokus) 

4. Triangulasi teori, dilakukan dengan mengkaji berbagai teori yang relevan, 

dalam hal ini menggunakan beberapa teori daripada teori tunggal. 

J.  Etika Penelitian 
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Etika penelitian adalah cara pandang dan peraturan tentang benar dan 

salah, baik dan buruk, dalam kegiatan penelitian. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan adalah penelitian. Namun demikian, pencarian dan 

pemanfaatan pengetahuan dapat bertentangan dengan aturan etika. Bentuk lain 

dari etika penelitian yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti adalah memberikan 

informasi yang salah untuk membuat subjek berpartisipasi. Misalnya, ketika 

mengisi kuesioner atas nama toko kelontong atau institusi, padahal sebenarnya 

itu hanyalah proyek pribadi yang tidak ada hubungannya dengan toko kelontong. 

Jadi, kesimpulannya, sebagai seorang peneliti, Anda perlu 

mempertimbangkan pertimbangan etis ketika melakukan penelitian, dan jika 

seorang informan tidak ingin dimintai informasi atau untuk menuliskan identitas 

mereka, peneliti harus menghormati keinginan mereka tanpa memaksakannya, 

dan tidak membuat informan merasa bahwa kehadiran kita adalah gangguan. Ini 

berarti bahwa kita harus memperhatikan waktu ketika mewawancarai mereka. 
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BAB IV 

GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam tulisan ini, survei mencakup pedagang kelontong yang terletak 

kurang lebih 50 meter dari area keberadaan Mallet India di kecamatan 

pangkajene. Dalam penelitian ini, jumlah toko indomaret yang tersebar di 

kecamatan pangkajene sebanyak 19 buah. Dalam studi ini, para pedagang 

makanan menjual berbagai macam produk. Produknya hampir identik dengan 

yang dijual di indomaret di sekitar pedagang. Produk yang dijual meliputi bahan 

pokok dan kebutuhan rumah tangga. 

1.  Sejarah Kabupaten Pangkajene 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebuah kabupaten 

(provinsi) yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan, atau sekitar 51 

km dari ibukota provinsi. Kabupaten, keduanya disingkat Pangkep. Kabupaten 

ini juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ibukotanya adalah Pangkajene. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.112,29 km2, 

tetapi setelah dianalisis dengan Bakostanal, direvisi menjadi 12.362,73 km2, 

dengan luas daratan 898,29 km2 dan luas laut 11.464,44 km2. 

Asal kata pangka je'ne diperkirakan berasal dari sungai yang membelah 

Kota Pangkep, di mana pangka berarti cabang dan je'ne berarti air. Hal ini 
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mengacu pada sungai yang membelah Kota Pangkep, yang membentuk anak 

sungai. 

2.  Geografi. 

Secara astronomis, Provinsi Pangkajene dan Kepulauan terletak pada 

11.00° Bujur Timur dan 040-080.00° Lintang Selatan. Secara administratif, 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,73 Km2 

(setelah analisis Bakosurtanal) dibandingkan dengan luas lau 11.464,44 Km2 , 

luas daratan 898,29 Km2 dan Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai 250 

Km dari barat ke timur; Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun terdiri dari 13 

kecamatan, dimana sembilan di antaranya terletak di daratan dan empat di daerah 

manapun.                         

1. Batas Wilayah 

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan 

Kepulauan adalah sebagai berikut: 

 

Utara  Kabupaten Barruafgjl/2 

Timur  kabupaten Bone 

Selatan Kabupaten Maros 

Barat  Laut Jawa 

 

Tabel 4.1 Batas Wilayah
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Dampak Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedagang Kelontong 

Pertumbuhan Indomaret, dalam hal ini di desa Paduan Doangan, 

Kabupaten Pangkajen, Provinsi Pangkep, cukup pesat dan mungkin memiliki 

dampak yang semakin negatif terhadap perdagangan bahan makanan umum dari 

waktu ke waktu. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat yang cenderung 

beralih berbelanja di Indomaret. Jarak antara toko kelontong dan lokasi 

Indomaret di dalam area layanan seseorang juga secara signifikan memengaruhi 

preferensi orang ketika memutuskan tempat berbelanja. Penyebaran indomaret 

merupakan salah satu bentuk kemajuan ekonomi makro di Indonesia dan juga 

berdampak positif dalam mengurangi pengangguran dengan memberikan banyak 

kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, antusiasme ekonomi di kalangan pedagang 

kelontong yang menggunakan Indomaret sebagai area perdagangan mereka 

malah memicu keresahan. 

Akan sangat disayangkan jika masyarakat lebih suka berbelanja di 

Indomaret daripada di toko kelontong. Tentu saja, hal ini juga mempengaruhi 

perputaran pendapatan toko kelontong, tetapi yang semula baik-baik saja 
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sekarang bisa membunuh bisnis pedagang itu jika beberapa Indomaret hadir di 

dekatnya. Anda mengalami penurunan jumlah wisatawan dan pembeli yang ingin 

berbelanja di toko-toko umum dan penduduk desa ingin berbelanja dan melihat-

lihat di Indomaret. 

Tidak dapat disangkal bahwa indomaret merupakan tuntutan dan hasil 

dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat, yang tidak hanya merambah 

kota-kota besar tetapi juga kota-kota kecil di tanah air. Sangat mudah 

menemukan indomaret di sekitar tempat tinggal kita, tempat-tempat tersebut 

menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang relatif tidak jauh berbeda 

dengan yang dijual oleh para pedagang kelontong, namun hal ini jelas membuat 

pedagang kelontong mengalami penurunan jumlah pendapatan dan aktivitas 

ekonomi yang tidak sehat. 

a.  Penurunan Jumlah Pendapatan 

Dengan berdirinya Indomaret di desa Paduan-Doangan, kabupaten 

Pangkajen, provinsi Pangkep, warga setempat kini memiliki tempat baru untuk 

memilih berbelanja. Indomaret dianggap oleh penduduk setempat sebagai tempat 

yang menarik untuk berbelanja dibandingkan dengan pedagang kecil di daerah 

sekitarnya. Akibatnya, banyak orang yang beralih ke Indomaret. Pada gilirannya, 

pendapatan pedagang kecil dan toko kelontong mengalami penurunan sebagai 

akibat dari penurunan jumlah pembeli (diamati pada 20 Desember 2021). 
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Untuk memperkuat hasil pengamatan yang peneliti temukan di 

lapangan mengenai penurunan pendapatan pedagang kelontong, peneliti 

melakukan wawancara dan dapat mengkonfirmasi hal tersebut ketika Siti 

(42 tahun) mengatakan 

 “semenjak ada mi Indomaret juga masuk disini pasti tidak seperti 

dulumi, karena pastinya itu berdampakki pada pendapatan kami yang 

berkurang toh untuk pedagang” (Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Tini (39 tahun) juga memiliki pendapat yang sama, mengatakan bahwa 

orang-orang mulai berbelanja di Indomare karena tempat tinggal mereka, 

karena tempatnya bagus dan mungkin karena AC. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Ridwan (45 tahun). Dampak yang kami alami akibat kehadiran Indomaret 

adalah karena kurangnya pemasukan kami, dulu kami pasti bisa mencapai target 

penjualan kami. Selain itu, setiap minggu kita bisa memasukkan barang atau 

membeli barang yang sudah habis, tetapi sekarang tidak sama seperti 

sebelumnya. 

Pandangan para pedagang makanan terkait dengan kehadiran Indomaret 

dikemukakan oleh Ancu (52) dengan mengemukakan bahwa pendapatan kami 

sangat dirasakan dengan kehadiran Indomaret yang telah diberikan izin oleh 

pemerintah, dan telah menambah penderitaan kami sebagai pedagang kecil 

selama Covid-19 kemarin. Hal ini juga disuarakan oleh Aryo (47). Ketika kita 

berbicara tentang pendapatan, tentu hasil yang didapat sebelum dan sesudah 
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hadirnya Indomare sangat berbeda, karena masyarakat sendiri juga menjadi 

lebih nyaman dan sudah mulai mengikuti perkembangan yang ada. Tilo, 54 

tahun, berkata dengan air mata berlinang dan perasaan yang meluap-luap.  

 

“berubah mi sesekarang nak, tidak seperti mi dulu lagi kasihan, 

kita ini tambah tua mki, tambah sedikit mi juga pendapatan kami 

kasihan, apalagi dengan adanya covid kemarin, sedih mamiku 

rasa” (Wawancara, 23 Desember 2021) 

Selain itu, untuk lebih menegaskan bahwa pendapatan para pedagang 

kelontong semakin menurun, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 

untuk lebih menegaskan secara mendalam, dan hal ini dapat ditegaskan oleh Mia (20 

tahun) bahwa kehadiran Indomaret begitu nyaman bagi kami sebagai masyarakat 

karena Hal ini tentu saja karena saudara-saudara yang kami jual di Indomaret 

memberikan senyuman saat kami masuk dan kami juga nyaman untuk berbelanja di 

sini. 

Kalau mau beli Indomaret, Makassar Paki bagus, tapi juga di sini, jadi belanja 

di Indomaret nyaman, saya pribadi nyaman. Wahda (17 tahun) mengikuti, 

mengatakan bahwa berbelanja di sini nyaman karena dingin, terutama setelah pulang 

sekolah, karena biasanya ada banyak diskon jika Anda berbelanja banyak. Mawal, 24 

tahun, juga setuju, mengatakan, "Ketika ibu saya meminta saya untuk berbelanja 

bulanan, saya selalu pergi ke Indomaret karena jika saya berbelanja banyak, saya 

harus mendapatkan banyak diskon". Hal ini juga dibagikan oleh Ati, 27, yang 

mengatakan.  
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“hadirnya indomaret, pasti menurun itu pendapatannya pedagang 

kasihan, tapi Indomaret juga bagus karena harganya yang 

terjangkau” (Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran Indomaret tersebut 

memberikan dampak yang besar, karena Indomaret sendiri dalam pelayanan kepada 

pembeli selalu memberikan senyuman, banyak diskon dan keterjangkauan plus 

bersih. 

Di sisi lain, studi terdokumentasi yang memperkuat temuan penelitian dari 

observasi dan wawancara, antara lain sebagai berikut.

 

Hasil investigasi dokumentasi dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan 

waralaba yang menjamur seperti Mallet India memang telah menimbulkan berbagai 

macam keluhan dari para pedagang, dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan 

harian, tingkat normalnya bisa sampai 50 persen. 

a. kegiatan ekonomi yang tidak sehat  
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Kehadiran Indomare di tengah-tengah pemukiman warga setempat tentu saja 

baru. Hal ini karena kehadiran Indomare mengurangi pengangguran dan tentu saja hal 

ini merangsang perekonomian desa. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini tidak 

terlepas dari dampak yang ditimbulkannya terhadap para pedagang makanan. 

Merujuk pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti melihat 

bahwa dampak yang terjadi adalah kegiatan ekonomi yang tidak sehat, karena 

masyarakat lebih dominan berbelanja di Indomaret dibandingkan dengan pedagang 

kelontong yang sudah puluhan tahun berada di sana (observasi, 20 Desember 2021). 

Oleh karena itu, untuk lebih memperdalam temuan peneliti di bidang-bidang 

yang relevan dengan pengamatan, peneliti melakukan wawancara dan hal ini 

ditegaskan oleh Ridwan (45 tahun) yang mengatakan  

“tidak baikmi juga itu dek, karena kenapa, pasti di kalah maki itu 

dengan Indomaret yang bagus dan ber-ac itumi juga ndk bagus mi 

saya rasa” (Wawancara, 24 Desember 2021) 

 

Hal senada diungkapkan Kamarudin (43 tahun), yang mengatakan, 

"Dibandingkan dengan Indomare, saya merasa kegiatan ekonominya tidak begitu 

bagus, tetapi entah bagaimana sangat berbeda. Mira (47 tahun) juga menjelaskan 

bahwa penghasilannya tidak seperti dulu lagi dan kegiatan ekonomi sangat tidak 

merata. 

Juraihan (53 tahun), menganalisis dampak kehadiran Indomaret, 

menambahkan: 'Kegiatan ekonomi tidak seperti toko kelontong dan warung-warung 

kecil ini. Sementara itu, Munarpin (39 tahun) menambahkan hal yang sama dengan 
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pernyataan Jualiahan. 'Sayang sekali kami mendapatkan R500, tetapi jika orang-

orang di masyarakat tahu bahwa harga yang kami tetapkan jauh lebih rendah daripada 

harga di Indomare, bagaimana kami bisa menetapkan harga diskon? Hal ini juga 

dengan tegas diungkapkan oleh Nurmi (27 tahun) bahwa kami tidak bisa memberikan 

diskon kepada masyarakat seperti Indomaret, karena ditambah lagi dengan adanya 

Indomaret kami sedikit kasihan untuk mendapatkannya dan harus ada sedikit 

pemasukan yang kami dapatkan Kita tidak memiliki apa yang kita miliki sebelumnya. 

Pandangan Kasim (52 Tahun) juga memberikan suatu keluhan pada saat 

wawancara bahwa: 

“pastimi itu, aktivitas ekonomnya kurang sehat, karena mau 

diapa, harga mereka jauh lebih menarik pada masyarakat dan 

mungkin juga pemikian masyarakat disana itu lengkap 

dibandingkan dengan yang kami jual” (Wawancara, 23 Desember 

2021.) 

Dika (27) membenarkan apa yang dikatakan Qasim, salah satu alasan 

masyarakat adalah karena selain elitmi terkesan urban dan juga karena masyarakat 

memiliki anggapan kalau beli di Indomaretki dan mencari sesuatu pasti ada semua 

dan tidak lama untuk mencarinya. adalah. Sari (37 tahun) juga mengungkapkan 

pandangan serupa. 'Orang-orang menginginkan sesuatu yang sederhana dan urban. 

Hal ini karena budaya baru merupakan tren sosial dan saya merasa kasihan dengan 

para pedagang kelontong". 

Maka, untuk lebih memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak sehat 

sedang berlangsung, peneliti juga mewawancarai masyarakat dan pedagang kelontong 

yang selalu berbelanja di Indomaret. Ira (26) mampu berpendapat bahwa berbelanja 
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di Indomaret berbeda dengan toko kelontong karena banyaknya diskon dan terkadang 

bonus yang ditawarkan di Indomaret. Misalnya, dia mengatakan bahwa pengeluaran 

hingga 200.000 rupiah biasanya akan mendapatkan minyak, atau pengurangan harga 

minyak, karena dia akan mendapatkan diskon harga minyak. Tini (24) kemudian 

menjelaskan bahwa jika sesuatu yang sederhana seperti milik saya, lebih baik 

membelinya di Indomaret. Indomaret, karena kan saya kuliah juga baru di kota itu 

banyak Indomaret dan lain sebagainya, baru ada semua yang kami cari disitu. 

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Rini (18 Tahun) bahwa: 

“banyak yang dijual disini kak, lengkap juga, baru murah, saya 

sering belanja skincareku disini tidak pergi ma di kota untuk 

belanja itu” (Wawancara, 25 Desember 2021) 

Pendapat serupa diungkapkan oleh Rossmini, 42 tahun, seorang konsumen 

yang sering berbelanja di toko kelontong, yang mengatakan, "Ketika saya berbelanja 

di dekat rumah saya, biasanya tidak ada apa-apa, jadi saya dan adik saya selalu 

langsung ke Indomaret bersama-sama dan diberitahu bahwa kami dapat 

menyelesaikan belanja kami di sana". 

Sementara itu, terdapat pula studi dokumen yang dapat memperkuat hasil 

penelitian melalui observasi dan wawancara antara lain adalah sebagai berikut: 
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Dari penelitian dokumenter tersebut, dapat disimpulkan bahwa toko-toko 

Indomaret ini umumnya menjual berbagai macam makanan, minuman dan kebutuhan 

sehari-hari lainnya, menawarkan lebih dari 200 makanan dan kebutuhan sehari-hari 

dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Minimarket 

di Indomare dan Alphamart tidak begitu besar, tetapi produk yang dijual cukup 

beragam dan besar. Lokasi yang mudah diakses dan suasana yang nyaman membuat 

banyak orang ingin berbelanja di Indomaret. Indomaret tidak hanya menjual 

makanan, barang-barang rumah tangga dan komoditas lainnya, tetapi juga 

menawarkan layanan transaksi. Layanan transaksi seperti membayar tiket, membayar 

tagihan listrik dan air serta membayar layanan online bisa dilakukan di Indomaret. 

Karena berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya, dapat berkembang cukup pesat 

di Indonesia tanpa harus merealisasikan bisnis Indomaret ini. Minat masyarakat untuk 

berbelanja di Indomaret juga semakin meningkat, karena masyarakat mengatakan 

bahwa Indomaret lebih rapi, bersih, dan praktis daripada supermarket.. 
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2. Strategi Masyarakat Pedagang Kelontong dalam Mempertahankan 

Hidupnya 

Kehadiran Indomaret, di sisi lain, menunjukkan perkembangan ekonomi 

yang baik. Ekspansi Indomaret ke daerah pedesaan merupakan contoh kemajuan 

ekonomi di tingkat makro. Namun, di sisi lain, ledakan ekonomi ini telah memicu 

keresahan di kalangan pedagang makanan. Kehadiran peritel modern ini telah 

menciptakan lingkungan persaingan yang tidak sehat yang merugikan para pedagang 

kelontong. Peningkatan jumlah mal India telah meningkatkan persaingan antara 

pedagang grosir dan mal India. Misalnya, di beberapa jalan, apakah itu Indomaret, 

Alfa Mart, atau Alfa Midi, mereka sering kali diwaralabakan dalam jarak beberapa 

meter satu sama lain, namun saling berhadapan. Menurut Ngadiran, Sekretaris 

Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI), "Indomaret adalah jenis 

rayap pasar yang paling berbahaya. Mereka menghancurkan fondasi ekonomi rakyat. 

Bayangkan. Ketika orang pergi ke toko kelontong atau warung terdekat, mereka akan 

lebih tertarik untuk berbelanja di Indomaret yang memiliki beragam kebutuhan, 

relatif murah dan menawarkan tempat yang menyenangkan untuk berbelanja. Dalam 

konteks ini, keberadaan pedagang kelontong semakin tertekan akibat persaingan yang 

ketat. 

Kehadiran peritel modern ini menciptakan lingkungan persaingan yang tidak 

sehat yang merugikan para pedagang kelontong. Kondisi ini juga cenderung 

menumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di kalangan pedagang, terutama 

pedagang kelontong bermodal terbatas, bahwa kondisi usaha semakin terpuruk dan 
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bahkan bisa mati menurut Dirjen APPSI, pertumbuhan mal India di satu titik di suatu 

tempat secara otomatis paling tidak 20 Menurut Ngadiran, karena mematikan 

warung-warung masyarakat adalah "kelangsungan hidup masyarakat minimal akan 

hilang jika izin pendiriannya terus berlanjut".8 Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1995 tentang 

UMKM menyatakan bahwa pemerintah wajib menjaga iklim usaha dalam kaitannya 

dengan persaingan dengan membuat peraturan yang diperlukan. Ini menyatakan. 

Selain itu, untuk melindungi UKM, pemerintah harus mencegah pembentukan 

struktur pasar yang mengarah pada pembentukan monopoli, oligopoli, dan 

perusahaan monopoli yang berbahaya. 

Oleh karena itu, persaingan bisnis memerlukan strategi. Strategi merupakan 

modal utama untuk bertahan hidup: menurut Swastha (2002:193), segmentasi pasar 

dapat diterapkan oleh toko kelontong kecil dan pedagang makanan jika ingin 

meningkatkan efisiensinya. Aktivitas pemasaran dapat dikonsentrasikan pada segmen 

pasar yang dipilih. Jika target pasar telah ditentukan oleh riset pemasaran, maka toko 

kelontong harus memiliki rencana yang baik untuk memasuki segmen pasar yang 

dipilih. Keputusan pemasaran dapat dikategorikan ke dalam empat strategi: strategi 

sikap ramah terhadap pembeli, strategi memberikan kepercayaan penuh, dan strategi 

keterjangkauan. Kombinasi dari ketiga strategi ini membentuk bauran pemasaran. 

a.  Pelayanan Sikap yang Ramah Terhadap Pembeli 

Persaingan antara Mallet India dan pedagang kelontong harus memiliki 

strategi yang intinya meningkatkan pendapatan yang lebih bagi para pedagang 
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kelontong, dan hal ini menjadi dasar pemikiran utama untuk bersaing lebih baik 

dengan Mall India yang merupakan pasar modern yang sangat menjamur di lingkup 

masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti di 

lapangan, peneliti melihat bahwa salah satu strateginya adalah memberikan 

senyuman kepada pembeli dan memperlakukan mereka dengan sopan dan lembut 

(observasi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021). 

Untuk lebih memperdalam apa yang peneliti temukan di lapangan 

berdasarkan hasil observasi, peneliti melakukan wawancara dan dapat 

mengkonfirmasi hal tersebut ketika Jaenuddin (53 tahun) mengatakan.  

 

“kalau kami itu nak, pada saat ada pembeli toh haruski bersikap 

ramah, karena saya lihat itu di Indomaret begitu-begitu digunakan 

jadi kami aplikasikan juga, untuk erat mi juga silaturahmita sama 

tetangga rumah dan teman-teman yang lain” (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Putra (29 tahun), untuk menarik 

pembeli lebih banyak, kami menggunakan strategi yang sopan kepada pembeli dan 

ini sudah terbukti karena dapat meningkatkan banyak sebelum menerapkan strategi 

tersebut. Nurmala (41 tahun) juga mengatakan, "Kami adalah pedagang kecil, tetapi 

seperti mereka, kami harus mengikuti perkembangan zaman dan mengumpulkan dana 

untuk lebih meningkatkan dan melengkapi lebih banyak pedagang". 

Pedagang Qasim, 35 tahun, juga mengatakan kepada kami, "Strategi 

penjualan kami adalah bersikap sopan kepada pembeli dan mendengarkan pendapat 
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mereka. Khususnya, jika mereka membeli tabung di sini, kami sering kali langsung 

memasangkannya, dan jika tidak cocok, kami segera menggantinya. Hal ini didukung 

oleh Husan (27), yang mengatakan, "Masyarakat ini harus mengikuti perkembangan 

zaman, jadi saya sekarang melatih para pedagang dan staf penjualan juga 

memberikan pelayanan dan senyuman kepada pembeli dan memastikan bahwa 

mereka saling menghormati karena pembeli adalah raja". Syaiful, 26 tahun, 

menambahkan: "Sebagai karyawan, saya diberitahu oleh atasan saya bahwa saya 

harus membantu pembeli, selalu tersenyum dan yang paling penting, berperilaku 

dengan sopan santun yang baik".Sementara itu, menurut Muji (54 Tahun) 

memberikan suatu pandangan bahwa: 

“dulu dan sekarang sangat berbedami itu nak, apalagi semenjak 

adami itu Indomaret disini, pasti kita ini merasa kayak asingki itu 

di tanah kelahiran sendiri, karena masyarakat belanja di 

Indomaret mni kebanyakan, tapi haruski buat strategi untuk 

mengatasi itu semua nak, di bangunmi juga pedagangku ini 

karena dilihat mi juga baru ada mi juga karyawan yang selalu 

sopan kalau ada pembeli” (Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Dapat disimpulkan bahwa trader harus selalu mengikuti waktu-waktu 

tersebut agar trader tidak merasa dikalahkan oleh Indomalee. 

Selanjutnya untuk memastikan strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

pendapatan pedagang kelontong, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 

dan hal ini dapat dibenarkan oleh Saputri (21 tahun) bahwa banyak pedagang yang 

lebih meningkatkan barang yang mereka jual dan semua karyawan serta kasir mereka 

memberikan kami layanan yang sangat memuaskan. Pevi (27 tahun) juga menyatakan 
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bahwa berbelanja di toko ini sangat memuaskan karena barang yang mereka jual 

sudah di-upgrade. 

Sementara itu, dalam suatu pandangan Gina (31 Tahun) bahwa: 

“pernahma belanja banyak juga di pedagang disni, kalau beli 

banyakki juga dapat maki juga harga yang kurang, dan 

karyawannya bagus mi juga karena selain sopan pada kita ini 

sebagai pembeli nah bawakan makin juga tohh” (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan juga telah menemukan strategi 

yang tepat untuk mengatasi penurunan pendapatan akhir-akhir ini. Hasilnya, mereka 

terus bersaing secara sehat di hadapan malet India. 

Di sisi lain, studi terdokumentasi yang memperkuat temuan penelitian dari 

observasi dan wawancara, antara lain sebagai berikut.

 

Karena alasan utama dan terpenting mengapa pembeli ingin terus datang 

kembali, baik ke toko kelontong atau jenis bisnis lainnya, sebenarnya adalah layanan. 

Ya, kondisi yang membuat pembeli di toko kelontong ingin membeli lagi adalah 
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karena pelayanannya baik, ramah dan menyenangkan. Apakah menurut Anda layanan 

yang dimaksud hanya sekedar senyum? Tentu saja tidak. Lebih dari sekadar 

senyuman, ini adalah tentang mencoba mengenal pembeli, meskipun itu adalah detail 

kecil, misalnya, tentang kondisi pembeli atau struktur keluarga. 

a. Memberikan Rasa Kepercayaan Penuh 

Pedagang bahan makanan dengan pelanggan tetap biasanya sudah dikenal 

baik dan dapat dipercaya. Hal ini bisa dilihat dalam percakapan dan lelucon yang 

muncul di antara para pedagang dan pembeli selama transaksi. Kelembagaan yang 

ada untuk pedagang kelontong tentu unik dan tidak ditemukan di Indomaret. Hal ini 

terlihat pada pedagang kelontong, di mana terdapat hubungan tidak langsung antara 

pedagang dan pembeli karena rata-rata sudah saling mengenal. (Observasi 20 

Desember 2021.) 

Pedagang grosir mengingat pelanggan mereka. Oleh karena itu, pedagang 

grosir menawarkan layanan khusus kepada pelanggan mereka. Harga untuk 

pelanggan setia berbeda dari konsumen lain dan, di atas semua itu, transaksi lebih 

mudah, misalnya, mereka bisa meminjam uang terlebih dahulu. Sistem pembayaran 

utang yang dipraktikkan oleh pedagang adalah salah satu strategi yang digunakan 

untuk melumpuhkan pelanggan dan mengubahnya menjadi pelanggan tetap. Pasca 

pembayaran diperbolehkan, yang berarti konsumen mengambil barang yang mereka 

butuhkan saat berbelanja dan membayar saat mereka ingin mengambil barang lagi 

(observasi dilakukan pada 20 Desember 2021). 
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Untuk lebih mengkonfirmasi apa yang peneliti temukan di lapangan, peneliti 

memberikan rasa kepercayaan yang utuh antara pedagang grosir dan pembeli, jika 

mereka telah menjadi pembeli yang loyal, dan untuk mengkonfirmasi secara 

mendalam apakah benar hal tersebut dapat ditanggapi oleh Nurmala (41 tahun) 

Wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut.: 

“alhamduliiah itu nak, kalau yang sering berbelanja disini sudah 

pasti ada kepercayaanmi itu dan bahkan kuanggapmi sodaraku 

sendiri dan pastinya dicatat mami kalau ada begitukan” 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

 

Ali, 43 tahun, juga mengungkapkan pendapat serupa, dengan mengatakan 

bahwa butuh waktu lama untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli, dan tentu 

saja tidak secepat itu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Tentu saja, ini 

tidak mudah bagi kami karena kami harus memutar uang dengan sukses, tetapi ini 

adalah bagian dari strategi kami dan sejauh ini berjalan lancar dan baik, terima kasih 

Alhamdulillah. Sahih (45) juga menegaskan semua ini, mengatakan bahwa tidak 

mudah untuk memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang belum pernah Anda 

temui sebelumnya, tetapi kepada mereka yang dekat dengan Anda, seperti tetangga 

.Selain itu, Hasmi (38 Tahun) juga memberikan suatu dalil bahwa:  

“salah satu startegi agar masyarakat berbelanja disini pastinya kita 

memberikan kepercayaan atau saling percayalah, karena itu bisa 

mendekatkan dan membuat mereka akan tetap datang berbelanja” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi handal yang dilakukan oleh 

pedagang kelontong adalah dengan memberikan kepercayaan penuh kepada 

masyarakat dalam hal pembelian. Misalnya, mereka meminjam uang, yang 
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dicatat oleh pedagang, dan selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran rutin 

atau berkala untuk setiap pembelian berikutnya. 

Untuk lebih memperjelas apa yang dikatakan pedagang kepada peneliti. 

Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah mewawancarai masyarakat. Hal 

ini tentu saja dibenarkan oleh Mizba (34 tahun), yang mengatakan bahwa meskipun 

banyak orang yang berbelanja di Indomaret, kami dan seluruh keluarga sering 

berbelanja di lingkungan sekitar. Sementara itu, Ani (18 tahun) memberikan argumen 

bahwa dia sering belanja di lingkungan dan mengambil mie toh kak karena katanya 

ibu saya hanya minta tolong untuk disuruh ambilmi dan mencatatnya. 

Dalam suatu pandangan Mustapa (52 Tahun) menegaskan bahwa: 

“kami sering mengutangji saja dulu karena pasti na percaya  maki 

juga karena lama mki juga dan yang penting tidak merugikanki” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemberian kepercayaan 

merupakan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Tentu saja, hal ini karena tidak 

ada kerugian di antara kedua belah pihak. Altini (34) menambahkan: 'Kami suka 

berbelanja terlebih dahulu di toko-toko lokal karena kami sering tidak berada di 

rumah. 



55 
 

 
 

Di sisi lain, studi terdokumentasi yang memperkuat temuan penelitian dari 

observasi dan wawancara meliputi.

 

Dari penelitian dokumen, dapat disimpulkan bahwa warung kecil dan 

pedagang kelontong bertahan bukan karena harga, tetapi karena hubungan yang kuat 

antara masyarakat di daerah tersebut. Pedagang grosir bisa bertahan hidup bahkan 

jika mereka disewa dan dibayar setelahnya. 

c.  Harga yang terjangkau 

Dalam bisnis trading, persaingan antar trader adalah hal yang wajar dan 

setiap trader ingin bisnis yang dibangunnya berjalan dengan baik dan mampu 

bersaing dengan trader lainnya. Lihat penuturan seorang pedagang kelontong yang 

menyatakan bahwa strategi harga diperlukan untuk menarik pembeli. Semakin rendah 

harganya, pembeli akan semakin tertarik. 

Tingkat harga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan 

pembeli, dan informasi dari beberapa informan mengindikasikan bahwa tingkat harga 

produk yang sama lebih murah bagi pedagang kelontong dan indomaree daripada 
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pedagang kelontong. Pengecualian untuk hal ini adalah ketika Indomare menawarkan 

promo atau diskon untuk produk tertentu, tetapi bahkan ketika promo atau diskon 

ditawarkan, selisih harganya tidak jauh dari harga normal. Ini berarti bahwa pembeli 

dengan anggaran terbatas lebih suka berbelanja di toko kelontong daripada Indomare 

karena tingkat harga lebih rendah di toko kelontong daripada di Indomare. 

Kasus-kasus seperti pembeli yang berbelanja di Indomaret juga harus 

memerlukan perhatian lebih. Bisa dikatakan bahwa perilaku pembeli berubah jika 

mereka membeli untuk kebutuhan pokok, terutama bahan makanan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata pembeli yang 

berbelanja di Indomaret hanya berbelanja kebutuhan pelengkap, seperti makanan 

ringan, alat tulis, produk kecantikan, dan perlengkapan mandi (observasi dilakukan 

pada 20 Desember 2021). 

Untuk lebih memperdalam apa yang telah peneliti temukan dilapangan 

terkait dengan strategi harga, oleh karena itu, peneliti melakukan suatu 

wawancara dan mampu diperjelas oleh Kasim (52 Tahun) bahwa: 

“supaya tidak kalah saingki sama itu nak , apa itu, indomaret itu, 

pastinya haruski atur strategi dengan harga yang bersahabat juga” 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

 

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Nurmala (41), yang juga 

menjelaskan bahwa "salah satu strategi terbaik untuk membuat pembeli tetap 

berbelanja dengan kita adalah dengan menawarkan harga yang tepat dan memberi 

mereka sedikit kepentingan bahwa itu berhasil". Dewi Ayumi, 42, juga menyatakan 

bahwa masyarakat senang dengan harga-harga di sini karena pedagang di sini lebih 
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murah daripada mereka yang berbelanja di Indomaret. Sementara itu, Ahmanshiya 

juga mengungkapkan pandangan tegas bahwa harga yang menentukan di mana orang 

berbelanja, dan bahwa selain harga, ada hubungan emosional yang pada dasarnya 

merupakan ikatan yang sangat kuat. 

Dalam suatu dalil yang diberikan oleh Muji (54 Tahun) bahwa: 

“belajar dari pengalaman ki itu, pasti tidak mauki kalah saing 

dengan Indomaret, jadi kita juga harus bikin strategi tohh yang 

pastinya seperti harga yang murah tapi lancar” (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

 

Dapat disimpulkan bahwa pedagang kelontong sedikit untung dalam 

melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan adalah strategi penetapan harga 

yang lancar, dan hal ini sangat terbukti dengan apa yang terjadi, yaitu pendapatan 

masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang belum menerapkan 

strategi pada saat itu. 

Hal ini dipertahankan oleh Artini (41) yang mengatakan, "Kalau saya dulu 

kak, saya dulu hanya mencoba berbelanja di Indomare, tapi lama-lama saya pikir itu 

normal dan akhirnya saya jah belanja di lingkungan sekitar karena kalau terjadi apa-

apa, tetangga yang didahulukan". Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh 

Fitrianingsih (27), "Kami sering berbelanja di toko-toko yang dekat dengan rumah 

karena harganya tidak murah dibandingkan dengan apa yang dijual di Indomare, 

tetapi jika apa yang kami cari tidak tersedia di toko-toko dekat rumah, kami 

berbelanja di Indomare" Hal ini sejalan dengan apa yang telah dinyatakan. 
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Menurut Kharimah (18 Tahun) dalam suatu keterangan memberikan 

suatu komentar bahwa: 

“anu kak, kalau mamaku itu sering ja saya na suruh untuk 

berbelanja di tante karena kenapa harus pergi di Indomaret, 

karena ada tanteku juga yang menjual” (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

 

Karim (27 tahun) menambahkan: "Kita harus menjaga hubungan 

persahabatan dengan tetangga kita. Misalnya, kita biasanya berinteraksi dengan 

mereka untuk melihat bagaimana keadaan mereka, seperti berbelanja, jadi hal-hal 

kecil itu memperkuat hubungan".Pandagan Parto (42 tahun) juga berpendapat bahwa 

harga-harga tidak lebih murah dari pada di Indomaret dan completemi karena banyak 

tetangga yang memiliki toko sendiri. para pedagang percaya bahwa selain berbelanja 

di lingkungan sekitar, keakraban harus dipertahankan karena lingkungan ini semakin 

meluas. 

Di sisi lain, studi terdokumentasi yang memperkuat temuan penelitian 

dari observasi dan wawancara meliputi. 
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Sebagai hasil dari survei dokumen, dapat disimpulkan bahwa pembeli 

memiliki pedoman bahwa mereka ingin mendapatkan produk yang bagus dengan 

harga yang bagus. Nah, itu adalah pedoman pembeli yang dipertimbangkan oleh 

pedagang grosir. Oleh karena itu, pedagang grosir pada dasarnya menetapkan harga 

mereka lebih rendah daripada pedagang lain, seperti minimarket seperti Indomare. 

Bahkan, meskipun bukan perbandingan yang besar, hanya dengan perbedaan harga, 

katakanlah, Rs 500, kemungkinan akan berdampak pada basis pelanggan toko. 

A.  Pembahasan 

1. Dampak Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedagang Kelontong  

Pengaruh pembangunan didasarkan pada perlunya pembangunan untuk 

mendukung mata pencaharian agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman di mana 

mereka terjadi, karena kita berada di zaman kemajuan dalam masyarakat modern. 

Kemajuan yang dirasakan bangsa Indonesia di bidang ekonomi terlihat jelas pada 

semakin maraknya perkembangan pedagang modern, atau indomare. Indomare 

awalnya hanya ditemukan di pusat-pusat perkotaan, namun kemajuan zaman telah 

mendorong berdirinya indomare untuk menerobos ke daerah pemukiman yang lebih 

terpencil. Kemajuan ini juga berdampak pada pedagang yang lebih kecil seperti 

pedagang kelontong yang hanya memiliki modal pas-pasan. 

Dampak ekonominya dirasakan sangat signifikan bagi para pedagang 

kelontong. Yakni, yang paling terlihat adalah penurunan pendapatan para pemilik 

pedagang kelontong di dekat Indomaretville. Jika dibiarkan, penurunan pendapatan 
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ini akan berdampak pada keberadaan pedagang kelontong tradisional. Temuan ini 

sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wulan Pematasari (2016), yang 

menemukan bahwa kehadiran indomaret mengancam keberadaan ritel tradisional. 

Hal ini karena banyak konsumen yang beralih dari pedagang kelontong untuk 

berbelanja di Indomaret. Oleh karena itu, dalam hal memahami dampak ekonomi 

yang dirasakan oleh pedagang kelontong tradisional dapat dikategorikan ke dalam 

beberapa indikator. Yakni, (1) penurunan jumlah pendapatan dan (2) kegiatan 

ekonomi yang tidak sehat. 

a. Penurunan Jumlah Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan penjualan, dalam hal ini 

perusahaan dagang menjual produk kepada konsumen dan memperoleh pendapatan. 

Seperti disebutkan sebelumnya, penurunan pendapatan menjadi perhatian besar bagi 

para pedagang kelontong tradisional. Penurunan ini disebabkan oleh munculnya 

peritel modern yang menawarkan lebih banyak variasi produk dan fasilitas yang 

memberikan rasa nyaman kepada konsumen, sehingga kurang menarik bagi 

masyarakat umum untuk membeli dari pedagang kelontong tradisional. Hal ini 

merupakan alasan utama penurunan jumlah konsumen di pedagang kelontong 

tradisional. 

Penurunan pendapatan yang diperoleh pedagang kelontong tradisional 

karena berkurangnya konsumen yang mengunjungi toko mereka merupakan dampak 

negatif dari pembangunan Indomaret. Maraknya pembangunan Indomaret dan 
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persaingan yang terjadi antara pedagang kelontong tradisional merupakan kejadian 

sehari-hari. Hal ini dikatakan wajar selama persaingan bisnis masih sehat. Mengingat 

dampak negatif dari terganggunya mal India oleh investor modal besar, bisnis ini 

dapat mematikan usaha kecil pedagang tradisional dan tidak bisa dianggap remeh. 

Persaingan tidak hanya muncul dengan sesama pemilik toko kelontong tradisional, 

tetapi juga dengan keberadaan indomaret yang saling berdekatan. 

Khususnya, jika indomaret menawarkan layanan diskon yang menyebabkan 

kehebohan di lingkungan sekitar, pendapatan toko kelontong tradisional akan 

berkurang. Dari segi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini tidak boleh 

dilakukan, karena ada titik dimana harga jual barang sejenis yang dijual oleh 

pengusaha minimarket (indomaret) harus memenuhi ketentuan bahwa harga tersebut 

tidak boleh jauh lebih rendah dari harga jual warung dan pedagang di sekitarnya. 

Namun demikian, adanya pesta diskon yang dilakukan oleh indomaret juga 

menguntungkan pemilik toko kelontong tradisional, karena mereka membeli dan 

menjual kembali barang tersebut jika barang yang ditawarkan lebih murah dari 

pemasok. Studi ini juga mengkategorikan pengurangan pendapatan dalam bentuk 

barang yang disediakan oleh dua pengecer utama, satu dalam bentuk sembilan bahan 

pokok (sembako), seperti beras, telur, dan gula, dan yang lainnya dalam bentuk 

makanan ringan dan minuman. 

Namun demikian, pertimbangan lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan 

omzet ini bisa diminimalkan dengan menawarkan produk yang lebih lengkap. Hal ini 
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dirasakan oleh konsumen, dan alasan untuk beralih adalah terbatasnya pasokan 

produk yang ditawarkan oleh pedagang grosir tradisional. Namun, hal ini dianggap 

sulit karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemilik toko kelontong 

tradisional. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian yang ditanggung oleh 

pemilik warung kelontong tradisional, mereka terkadang meramalkannya dengan ikut 

serta mengambil bunga kredit ringan, salah satunya dari Bank KUR BRI yang 

ditawarkan dengan bunga yang miring. Di sisi lain, pemilik toko kelontong 

tradisional lainnya lebih memilih untuk mengurangi produk mereka yang kurang 

laku. Yang lainnya melihat ke depan untuk mencari pemasok yang bersedia 

menawarkan harga lebih rendah untuk menjual barang mereka dengan harga yang 

lebih rendah lagi. 

b.   Aktivitas Ekonomi yang Kurang Sehat 

Secara umum, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 

ekonomi seperti produsen, distributor dan konsumen. Suasana ekonomi yang baik di 

antara ketiga pelaku ekonomi ini akan menciptakan hubungan ekonomi yang saling 

menguntungkan dan harmonis di antara para pedagang. Namun, faktanya adalah 

bahwa penciptaan mal India yang merambah daerah pemukiman berdampak nyata 

pada pedagang grosir tradisional. Ini bukan masalah kecil, karena bisa berakibat fatal 

bagi bisnis kecil jika dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, izin pendirian Indomaret 

di desa Paduan Doangan harus ditangguhkan. Hal ini karena maraknya pembangunan 
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Indomaret merugikan tidak hanya bagi pedagang makanan tradisional, tetapi juga 

bagi mitra waralaba Indomaret yang biasanya dekat dengan mereka. 

Bahkan, kerugian akibat maraknya pembangunan Indomart dapat 

diminimalisir jika Perpres 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diimplementasikan dengan baik, 

karena ketentuannya tentang jarak. Jika diimplementasikan dengan baik, kecil 

kemungkinan akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara pemilik toko kelontong 

tradisional dengan mitra waralaba Indomare atau antar mitra waralaba Indomare. 

Kegagalan untuk mengimplementasikan Perpres No. 112 tahun 2007 

konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh tesis Saraswathi bahwa zonasi pasar 

tradisional dan modern di Pontianak tidak didasarkan pada Perpres No. 112 tahun 

2007. Hal ini telah menyebabkan persaingan yang ketat di antara para trader. 

Ketatnya persaingan yang ditimbulkan merupakan akibat dari berdirinya pedagang 

makanan tradisional ditambah dengan berkembangnya pasar modern, yaitu 

Indomaret. Kemajuan METI Di negara berkembang seperti Indonesia, perubahan 

zaman telah menyebabkan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks dan perlunya 

perubahan di sektor ekonomi. Namun, di balik aspek positifnya, ada juga dampak 

negatifnya, yaitu adanya persaingan bisnis yang ketat, tidak hanya dari modal kecil 

tetapi juga dari investor besar. Hal ini terjadi karena maraknya perkembangan 

indomaret tidak hanya menjadi pesaing bagi para pedagang kelontong tradisional, 

tetapi juga bagi para investor yang memiliki usaha wallala berbasis waralaba ini. 
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Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi ini dianggap tidak sehat 

dan hal ini juga dibenarkan oleh Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Menurut keputusan dan data ekonomi berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan 

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), industri ritel tunduk pada a) 

kondisi perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, b) ketidakseimbangan antara 

peritel dan pemasok, dan c) tekanan terhadap pedagang di pasar lingkungan 

(tradisional). 

Pemerintah harus memainkan perannya dalam menjaga keharmonisan dalam 

persaingan bisnis antara pedagang eceran tradisional dan modern. Pemilik toko 

kelontong tradisional merasa bahwa tidak ada peran Pemerintah untuk 

menindaklanjuti masalah maraknya pembangunan mal India. Kurang tegasnya 

tindakan pemerintah terhadap masalah ini disebabkan oleh fakta bahwa penasihat 

pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tidak mau banyak ikut 

campur dalam masalah ini, sementara tidak mengeluhkan dampak yang 

ditimbulkannya terhadap masyarakat setempat. Dengan melakukan hal tersebut, 

KPPU khawatir akan disalahartikan seolah-olah KPPU melakukan intervensi untuk 

menekan pedagang. Oleh karena itu, setiap permintaan lokal yang terkait dengan 

masalah dampak yang disebabkan oleh pesatnya pembangunan Indomaret akan 

ditindaklanjuti. 

 Dengan kata lain, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak 

pembangunan Indomaret akan menciptakan kegiatan ekonomi yang merugikan baik 

bagi investor dengan modal besar maupun pedagang makanan tradisional dengan 
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modal seadanya. Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antar pedagang dan 

untuk mencapai kegiatan ekonomi yang harmonis, maka pemerintah sebagai anggota 

masyarakat dituntut untuk memantau persaingan usaha di lingkungannya dan 

mengambil tindakan tegas terhadap masalah ini jika dirasakan merugikan. 

Korelasi antara keberadaan indomaret dan dampaknya terhadap kehidupan 

ekonomi pedagang kelontong dan teori struktur fungsional yang didalilkan oleh 

Tallcot Parsons, yaitu pedagang mengalami penurunan pendapatan dan terjadinya 

aktivitas ekonomi yang tidak sehat, oleh karena itu pedagang harus mampu untuk 

Adaptasi: kemampuan toko kelontong untuk beradaptasi dalam rangka meningkatkan 

daya saing dengan Indomare; Goal Attainment: penanaman berbagai strategi bagi 

toko kelontong untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mengatasi 

pendapatan yang menurun dan kegiatan ekonomi yang tidak sehat; Integrasi ( 

Integration): menerima masukan untuk dapat bersaing dengan Indomare; Latency: 

meningkatkan keterampilan dengan strategi yang digunakan untuk menyaring 

dampak masa depan yang mungkin timbul. 

1. Strategi Masyarakat Pedagang Kelontong dalam Mempertahankan 

Hidupnya 

Sebelum pertumbuhan pesat Indo-Melayu di seluruh negeri, para pedagang 

makanan menikmati masa keemasan. Rata-rata pedagang hidup berkecukupan karena 

perputaran penjualan yang tinggi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat produk 

yang mereka jual adalah kebutuhan hidup. Dan kehendak zaman mengubah preferensi 

pembeli yang lebih suka berbelanja di Indomaret. Barangnya tersedia, harganya 
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murah, tokonya nyaman dan Anda bisa mengambil sendiri barang yang ingin Anda 

beli, itulah yang membuat Indomaretto begitu menarik. Selain itu, menjadi lebih 

mudah untuk menemukan indomaret, terutama di daerah perkotaan. Bahkan, bisa ada 

dua atau tiga indomaret dalam satu lingkungan. Ini adalah pemandangan umum tidak 

hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di distrik. 

Selain itu, banyak orang yang percaya dan membeli Indomaret karena 

namanya. Sebagian besar Indomallets adalah jaringan nasional dan dipromosikan 

secara terpusat melalui berbagai program diskon dan pembagian hadiah. Namun 

demikian, ada juga indomalet lokal yang hanya ada di kota-kota tertentu. Sejak saat 

itu, penjual makanan di pasar tradisional dan warung pinggir jalan menjadi kurang 

disukai oleh para pembeli. Hanya mereka yang bersikeras, atau yang hanya 

berbelanja untuk satu jenis produk, yang memilih toko kelontong. Akibatnya, banyak 

toko yang menyerah untuk gulung tikar dan mulai mencari nafkah di bidang lain. 

Namun, hal ini tidak berlaku bagi para pedagang sayuran di Paduan Do. Para 

pedagang sayur Paduando mempertahankan eksistensinya dengan bekerja sama satu 

sama lain. Mereka menyusun strategi sebagai forum dan langsung mendatangi 

distributor untuk membeli barang bersama, sehingga mereka tidak lagi harus melalui 

perantara dan bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Dengan berbelanja 

dalam jumlah banyak dan membayar tunai, harga barang berkurang sekitar 20%, dan 

harga akhir yang dijual toko kelontong kepada pembeli dapat bersaing dengan 

Indomaret. Memberikan pelayanan yang ramah kepada pembeli dan memberikan rasa 
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percaya kepada mereka juga merupakan strategi yang tepat dan harus 

dikomunikasikan ke berbagai kota lainnya. Jika harga di supermarket sama rendahnya 

dengan Indomaret dan kualitas pilihan dan layanannya tinggi, orang secara alami 

akan kembali ke supermarket. 

a.   Pelayanan Sikap yang Ramah Terhadap Pembeli 

Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan secara langsung melalui aktivitas 

orang lain dan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai bisnis dan aktivitas 

yang bersifat jasa. Peranannya lebih besar dan lebih menentukan dalam aktivitas 

layanan di masyarakat ketika ada persaingan untuk memperebutkan pasar dan 

kontrak. 

Dimanapun terjadi persaingan antar pedagang kelontong yang menawarkan 

barang agar pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, pemilik toko 

kelontong berusaha untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan perilaku 

konsumen secara maksimal, karena tujuan dari usaha toko kelontong adalah untuk 

menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan Semua pedagang kelontong, 

yang saat ini banyak usaha produksi di Indomaret hadir dan mencari keuntungan, 

memiliki tugas pokok yang sangat penting dan hasil dari pelayanan yang dinikmati 

pelanggan. 

b.   Memberikan Rasa Kepercayaan Penuh 
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Kunci sukses bagi toko kelontong adalah ketika mereka mampu mendapatkan 

kepercayaan dari pelanggan mereka. Sama seperti berkencan, jika Anda melalui tahap 

perkenalan, pendekatan dan akhirnya memutuskan untuk membangun hubungan 

berdasarkan rasa saling percaya, hubungan Anda akan terus berjalan dengan baik. Hal 

ini juga berlaku untuk bisnis toko kelontong yang Anda jalankan dengan memberikan 

produk dan layanan terbaik. Kualitas produk dan pelayanan merupakan paket lengkap 

yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun kepercayaan pembeli. Anda tidak 

boleh terlalu fokus pada produk sehingga Anda memberikan layanan yang buruk atau 

kurang optimal kepada pembeli Anda. 

Semua pelanggan berharap untuk menerima produk dan layanan yang solid. 

Jika Anda bisa melampaui apa yang diharapkan pembeli, Anda bisa menjamin bahwa 

mereka akan terus kembali ke toko Anda. Selanjutnya, mintalah kritik dan saran. 

Berikan kesan yang baik pada pembeli yang datang ke toko Anda. Meminta saran dan 

kritik menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pelanggan Anda dan ingin 

mendengar pendapat mereka. Misalnya, dengan berkonsultasi kepada Anda tentang 

apakah produk yang Anda jual sudah sempurna. Saran dan kritik dari pembeli juga 

bisa membantu Anda mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa masalah 

mereka. Anda harus terbuka & Jujur. Kejujuran dan keterbukaan adalah dua elemen 

yang membuat orang lain mempercayai Anda. Orang suka dibohongi. Nah, Anda juga 

perlu menggunakan kedua faktor ini dalam pengoperasian toko Anda. Setiap kali 
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Anda membuat kesalahan yang menyakiti pembeli, Anda harus meminta maaf dengan 

jujur. 

c.  Harga Terjangkau 

Harga adalah nilai suatu barang dalam hal uang. Masalah harga menentukan 

keberhasilan atau kegagalan penjualan pedagang kelontong. Pedagang grosir 

menyesuaikan harga mereka menurut kondisi pasar yang berbeda. Pertama, 

'geographical pricing', di mana toko-toko kelontong menetapkan harga menurut jarak 

konsumen. Kedua, diskon harga dan diskon pembelian, di mana toko kelontong 

menawarkan diskon dan diskon pembelian; ketiga, penetapan harga promosi, di mana 

toko kelontong menentukan harga loss leader, harga acara khusus, dll. Keempat 

adalah harga yang dikelola. Di sinilah toko kelontong menetapkan harga yang 

berbeda sesuai dengan segmen konsumen, jenis produk, citra merek, waktu dan 

lokasi. Di sinilah toko bahan makanan memutuskan kisaran harga beberapa produk 

dalam kisaran produk tertentu. 

Di sisi lain, ada juga tiga strategi penetapan harga yang harus diikuti oleh toko 

kelontong: penetapan harga skimming, yang menetapkan harga setinggi mungkin 

tergantung pada situasi produk; penetapan harga penetrasi, yang mencoba menembus 

pasar karena sudah ada banyak produk serupa di pasar; dan kebijakan live-and-let-

live, yang mencoba mengikuti harga pasar. 
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Mengaitkan teori AGIL yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dengan 

strategi pedagang kelontong dengan adanya Mall India, adaptasi yaitu pedagang 

kelontong dapat beradaptasi untuk dapat lebih bersaing dengan Mall India, 

pencapaian tujuan, pedagang kelontong menerima input untuk dapat bersaing dengan 

Mall India, dan pencapaian tujuan yaitu pedagang kelontong menerima input untuk 

dapat bersaing dengan Mall India. Menanamkan berbagai strategi dengan 

meningkatkan keterampilan, yaitu tujuan yang diinginkan, integrasi dan waktu 

tunggu, yaitu menggunakan strategi. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian tentang keberadaan indomaret dan pedagang 

makanan di Kelurahan Pandoang-doangan Kabupaten Pangkep adalah terdapat 

dampak terhadap kehidupan ekonomi yang sangat dirasakan oleh para pedagang 

makanan, antara lain 1. penurunan pendapatan yang dialami pedagang makanan 

beberapa tahun belakangan ini dibandingkan dengan sebelum adanya indomaret, 2. 

aktivitas ekonomi yang tidak sehat, yang menjadi masalah bagi pedagang makanan 

itu sendiri, yang dapat bersaing dengan indomaret, dan 3. pedagang makanan yang 

tidak sehat, yang menjadi masalah bagi pedagang makanan itu sendiri, yang dapat 

bersaing dengan indomaret, dan 4. pedagang makanan yang tidak sehat, yang menjadi 

masalah bagi pedagang makanan itu sendiri, yang dapat bersaing dengan indomaret, 

dan 5. pedagang makanan yang tidak sehat, yang dapat bersaing dengan indomaret, 

yang dapat bersaing dengan indomaret. 3. Dampaknya terhadap kehidupan ekonomi 

sangat dirasakan oleh pedagang kelontong, termasuk menjadi masalah bagi pedagang 

kelontong itu sendiri. 
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Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak yang dirasakan oleh para pedagang 

kelontong, maka mereka membuat strategi yaitu dengan cara memberikan pelayanan 

dengan sikap yang ramah kepada pembeli, memberikan pembeli rasa penuh 

kepercayaan dan strategi keterjangkauan yang indomaret dan tidak murahan. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam bab sebelumnya, 

saran-saran berikut ini dapat dibuat 

1. Penyelenggara mini market diharapkan mempertimbangkan semua aspek dalam 

mendirikan usaha mini market untuk memastikan bahwa mereka tidak 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, tidak hanya dengan toko 

kelontong tradisional tetapi juga dengan penyelenggara mini market di gedung-

gedung yang berdekatan. 

2. Pelaku usaha di pasar swalayan makanan tradisional diharapkan untuk terus 

berinovasi, baik dari segi pelayanan maupun fasilitas. Hal ini perlu dilakukan 

untuk menarik minat konsumen yang berbelanja di toko kelontong tradisional, 

sehingga keberadaan toko kelontong tradisional tidak tergerus oleh jumlah 

minimalis yang semakin banyak. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melihat lebih dalam dan mengembangkan 

penelitiannya dengan menggunakan metodologi yang berbeda. 
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Lampiran I 

 

Pedoman Observasi 

Rumusan Masalah Hasil Observasi 

Dampak kehidupan ekonomi 

masyarakat pedagang kelontong 

setelah hadirnya indomaret 

Penurunan Jumlah Pendapatan 

Dengan hadirnya Indomaret di 

kampung Padoang-Doangan 

Kecamatan Pangkajene Kabupaten  

Pangkep masyarakat memiliki tempat 

baru untuk memilih tempat untuk 

berbelanja. Masyarakat memandang 

Indomaret sebagai tempat yang 

menarik untuk berbelanja dibanding 

dengan pedagang-pedagang kecil 

yang ada disekitarnya, karena 

masyarakat lebih memilih fasilitas 

yang baik dan pelayanan yang baik. 

Hal tersebut menyebabkan 

masyarakat banyak yang beralih ke 

Indomaret. Dengan hal tersebut 

pendapatan pedagang kecil atau 

kelontongan juga ikut menurun 

seiring dengan berkurangnya 

masyarakat yang berbelanja 

(Observasi, 20 Desember 2021) 

 

Aktivitas Ekonomi yang Kurang 

Sehat 

Hadirnya Indomaret di tengah-tengah 
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tempat tinggal masyarakat, tentu saja 

menjadi suatu hal yang baru, karena 

dengan adanya Indomaret membuat 

berkurangnya angka pengangguran 

dan tentu saja hal tersebut membuat 

pereknomian di suatu perkampungan 

tersebut semakin meningkat. Akan 

tetapi, semkain berjalannya waktu, hal 

tersebut tak lepas dari dampak yang 

diberikan kepada para pedagang 

kelontong. Merujuk dari hasil 

observasi yang telah dilakukan 

peneliti di lapangan, peneliti melihat 

bahwa dampak yang terjadi yaitu 

aktivitas ekonomi yan kurang sehat, 

karena masyarakat lebih dominan 

untuk berbelanja di Indomaret dari 

pada pedagang kelontong yang telah 

berpuluh tahun di tempat tersebut 

(Observasi, 20 Desember 2021) 

Strategi masyarakat pedagang 

kelontong dalam mempertahankan 

hidupnya setelah hadirnya 

indomaret 

Pelayanan Sikap yang Ramah 

Terhadap Pembeli 

Persaingan antara Indomaret dan 

pedagang kelontongan pada hakikatnya 

harus memiliki suatu startegi dalam 

meningkatkan pendapatan lebih untuk 

pedagang kelontongan, hal tersebut 

menjadi landasan utama untuk lebih 

bersaing dengan Indomarert yang 

notabennya merupakan pasar modern 

yang begitu menjamur di dalam ruang 
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lingkup masyarakat. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil observasi yang telah 

peneliti temukan dilapangan, peneliti 

melihat bahwa salah satu strateginya 

yaitu memberikan senyuman kepada 

para pembeli dan bersikap sopan 

maupun lembut (Observasi, 20 

Desember 2021) 

 

Memberikan Rasa Kepercayaan 

Penuh 

Pedagang kelontongan yang sudah hafal 

dengan pelanggan-pelangganya. Oleh 

sebab itu pedagang kelontongan akan 

memberikan pelayanan khusus 

terhadap pelanggan-pelangganya. 

Harga untuk pelanggan setia berbeda 

dengan konsumen lainnya, selain itu 

juga dipermudah dalam bertransaksi, 

misalnya boleh berhutang terlebih 

dahulu. Sistem pembayaran secara 

utang yang dilakukan oleh pedagang ini 

merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan dalam upaya 

mempertahankan pelanggan, sehinga 

menjadi pelanggan tetap. Yang 

dimaksud dengan boleh bayar mundur 

adalah para konsumen ketika 

berbelanja mengambil barang-barang 

yang di butuhkan kemudian 

pembayarannya ketika nanti mau 
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mengambil barang lagi (Observasi, 20 

Desember 2021) 

 

Harga Terjangkau 

Kasus seperti pembeli berbelanja di 

indomaret juga harus perlu 

mendapatkan perhatian lebih. Jika 

pembeli tersebut berbelanja kebutuhan 

pokok khususnya sembako untuk 

kebutuhan sehari-hari maka bisa 

dikatakan bahwa perilaku pembeli telah 

berubah. Namun dari hasil observasi, 

pembeli yang berbelanja di indomaret 

rata-rata mereka hanya berbelanja 

untuk kebutuhan pelengkap saja, 

seperti snack, alat tulis, perlengkapan 

kecantikan, perlengkapan mandi dan 

lain-lain (Observasi, 20 Desember 

2021) 
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Lampiran II 

 

Pedoman Wawancara 

Rumusan Masalah Hasil Wawancara 

Dampak kehidupan ekonomi 

masyarakat pedagang kelontong 

setelah hadirnya indomaret 

Penurunan Jumlah Pendapatan 

Siti (42 tahun)  

“semenjak ada mi Indomaret juga 

masuk disini pasti tidak seperti 

dulumi, karena pastinya itu 

berdampakki pada pendapatan kami 

yang berkurang toh untuk pedagang” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Tini (39 Tahun)  

hadirnya indomaret di tempat tinggal 

kami, masyarakat sudah mulai 

berbelanja di Indomaret, mungkin 

karena disana bagus tempatnya dan 

mempunyai ac (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Ridwan (45 Tahun) 

dampak yang terasa dengan hadirnya 

Indomaret adalah karena kurangnya 

pendapatan kami, dulu sebelum ada 

pastinya bisa mencapai target 

penjualan kami (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Ancu (52 Tahun)  

pendapatan kami begitu terasa dengan 

hadirnya Indomaret yang telah 

mendapatkan izin dari pemerintah dan 
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ditambah lagi pada saat covid-19 

kemarin menambah penderitaan kami 

sebagai pedagang kecil (Wawancara, 

23 Desember 2021)  

Aryo (47 Tahun)  

bila berbicara pendapatan tentunya 

sangat jauh hasil yang kami dapat 

sebelum dan setelah adanya 

Indomaret, karena masyarakat sendiri 

juga sudah mulai nyaman dan 

mengikuti perkembangan yang telah 

ada (Wawancara, 23 Desember 2021) 

Tiro (54 Tahun)  

“berubah mi sesekarang nak, tidak 

seperti mi dulu lagi kasihan, kita ini 

tambah tua mki, tambah sedikit mi 

juga pendapatan kami kasihan, 

apalagi dengan adanya covid kemarin, 

sedih mamiku rasa” (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Wahda (17 Tahun)  

disini nyaman berbelanja karna dingin, 

apalagi kalau habis pulang sekolah 

toh kaka, bagus berbelanja disini, 

apalagi banyak juga diskon biasnaya 

kalau bemalja banyakki (Wawancara, 

23 Desember 2021) 

Mawar (24 Tahun)  

saya sering itu kalau di suruh ibuku 

untuk belanja bulanan selalu di 

Indomaret karena kalau belanja 
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banyakki pasti banyak diskon 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Ati (27 Tahun)  

“hadirnya indomaret, pasti menurun itu 

pendapatannya pedagang kasihan, tapi 

Indomaret juga bagus karena 

harganya yang terjangkau” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Aktivitas Ekonomi yang Kurang 

Sehat 

Ridwan (45 Tahun)  

“tidak baikmi juga itu dek, karena 

kenapa, pasti di kalah maki itu dengan 

Indomaret yang bagus dan ber-ac 

itumi juga ndk bagus mi saya rasa” 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Kamaruddin (43 Tahun) dengan 

suatu dalil bahwa aktivitas ekonomi 

yang saya rasakan itu tidak baik, 

karena kenapa, beda jauh sekali bila 

dibandingkan dengan Indomaret 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Mira (47 Tahun)  

bahwa pendapatan yang diperoleh tidak 

seperti dahulu, ditambah lagi dalam 

melakukan aktivitas ekonomi sangat 

tidak seimbang (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Julaihan (53 Tahun)  

dalam meneropong dampak kehadiran 
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Indomaret yaitu terjadinya aktivitas 

ekonomi yang tidak seperti pada 

warung kelontongan atau warung 

kecil seperti ini, karena seperti yang 

telah diketahui bersama, tidak akan 

mungkin para pedagang seperti kami 

ini memberikan suatu diskon yang 

besar-besaran seperti di Indomaret 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Munarping (39 Tahun)  

mana mungkin  kami memberikan 

kasihan harga yang diskon karena Rp. 

500 ji kasihan di dapat, tetapi 

andaikan masyarakat tau bahwa harga 

yang kami tetapkan itu jauh lebih 

murah dibandingkan harga yang di 

Indomaret (Wawancara, 24 Desember 

2021) 

Nurmi (27 Tahun)  

tidak bisa kita memberikan diskon 

seperti Indomaret kepada parea 

masyarakat, karena sedikitjik kasihan 

kita diapat itu dan ditambah lagi 

dengan adanya Indomaret pasti 

sedikitmi juga pemasukan yang kami 

dapatkan dan tentunya tidak seperti 

dulu lagi (Wawancara, 24 Desember 

2021) 

Kasim (52 Tahun)  

“pastimi itu, aktivitas ekonomnya 

kurang sehat, karena mau diapa, harga 
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mereka jauh lebih menarik pada 

masyarakat dan mungkin juga 

pemikian masyarakat disana itu 

lengkap dibandingkan dengan yang 

kami jual” (Wawancara, 23 Desember 

2021) 

Dika (27 Tahun)  

salah satu alasan masyarakat itu juga 

selain karena elitmi karena ibarat 

kekotaan, juga karena masyarakat 

mempunyai suatu anggapan bahwa 

kalau di Indomaretki beli dan cari 

sesuatu, pasti ada semuami dan tidak 

lamaki juga mencari (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Sari (37 Tahun) bahwa masyarakat itu 

mencarimi yang simple dan kekotaan, 

ini juga karena budaya baru yang kini 

trend di masyarakat kita ini, jadi 

pedagang kelontong yag kasihan juga 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Ira (26 Tahun)   

dalam berbelanja di Indomaret itu tidak 

sperti di pedagang kelontongan, 

karena di Indomaret itru banyak 

diskon dan terkadang ada bonusnya, 

misalkan belanja kita maksimalnya 

Rp. 200.000, biasa dapatki minyak 

atau harga minyak yang di tawarkan 

ke kita itu menurun (Wawancara, 23 

Desember 2021) 



85 
 

 
 

Tini (24 Tahun) menerangkan bahwa 

kalau kami ini sperti saya yang 

mudah-mudah, pasti lebuh sukaki beli 

di Indomaret, karena kan saya kuliah 

juga baru di kota itu banyak 

Indomaret dan lain sebagainya, baru 

ada semua yang kami cari disitu 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Rini (18 Tahun)  

“banyak yang dijual disini kak, lengkap 

juga, baru murah, saya sering belanja 

skincareku disini tidak pergi ma di 

kota untuk belanja itu” (Wawancara, 

25 Desember 2021) 

Rosmini (42 Tahun)  

kalau saya berbelanja di dekat rumah 

itu biasa tidak ada yang dicari jadi 

biasa saya bersama adekmu ini 

langsung ke Indomaret sama-sama 

karena disana katanya lengkap 

(Wawancara, 25 Desember 2021) 

 

Strategi masyarakat pedagang 

kelontong dalam mempertahankan 

hidupnya setelah hadirnya 

indomaret 

Pelayanan Sikap yang ramah 

Terhadap Pembeli 

Jaenuddin (53 Tahun)  

“kalau kami itu nak, pada saat ada 

pembeli toh haruski bersikap ramah, 

karena saya lihat itu di Indomaret 

begitu-begitu digunakan jadi kami 

aplikasikan juga, untuk erat mi juga 

silaturahmita sama tetangga rumah 



86 
 

 
 

dan teman-teman yang lain” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Putra (29 Tahun)  

bahwa untuk lebih menarik para 

pembeli itu, kami gunakan startegi 

sopan kepada para pembeli, hal ini 

sudah terbukti karena dapat 

meningkatkan jauh sebelum 

menerapkan startegi tersebut 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Nurmala (41 Tahun) juga 

menambahkan bahwa walau kami 

pedagang kecil seperti ini, kami jga 

harus mengikuti perkembangan 

zaman seperti mereka dan lagi 

mengumpulkan dana untuk lebih 

memperbesar pedagang kami dan 

melengkapi lagi (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Kasim (35 Tahun)  

strategi penjualan salah satunya 

bersikap sopan kepada pembeli dan 

menerima masukan, apalagi bila ada 

yang membeli tabung disini saya 

sering langsung pasangkan dan jika 

tidak cocok saya langsung gantikan 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Husan (27 Tahun)  

bahwa kita harus mengikuti 

perkembangan zaman di masyarakat 

ini, jadi saya sekarang ini lebih 
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membesarkan pedagang kami dan 

ambil juga pramuniaga dalam 

memberikan pelayanan kepada para 

pembeli dan memberikan senyum 

serta pastinya saling menghargai, 

karena pembeli adalah raja 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Syaiful (26 Tahun) 

saya sebagai karyawan sudah di 

beritahu-ki memang sama bos-ta 

kalau ada pembeli kita harus bantu 

dan selalu memberikan senyuman dan 

paling utama itu adalah sopan santun 

yang harus di aplikasikan 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Muji (54 Tahun)  

“dulu dan sekarang sangat berbedami 

itu nak, apalagi semenjak adami itu 

Indomaret disini, pasti kita ini merasa 

kayak asingki itu di tanah kelahiran 

sendiri, karena masyarakat belanja di 

Indomaret mni kebanyakan, tapi 

haruski buat strategi untuk mengatasi 

itu semua nak, di bangunmi juga 

pedagangku ini karena dilihat mi juga 

baru ada mi juga karyawan yang 

selalu sopan kalau ada pembeli” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Memberikan Rasa Kepercayaan 

Penuh 
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Nurmala (41 Tahun)  

“alhamduliiah itu nak, kalau yang 

sering berbelanja disini sudah pasti 

ada kepercayaanmi itu dan bahkan 

kuanggapmi sodaraku sendiri dan 

pastinya dicatat mami kalau ada 

begitukan” (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Ari (43 Tahun)  

bahwa dalam memberikan suatu 

kepercayaan kepada para pembeli itu 

harus terjalin begitu lama dan 

tentunya tidak secapat itu memberikan 

kepercayaan (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

 

Lukman (51 Tahun)  

yaitu tentunya itu bukan suatu hal yang 

mudah bagi kami, karena harus dapat 

memutar uang dengan baik, tapi itu 

semua karena bagian dari strategi 

kami dan alhamdulliah sampai sejauh 

ini masih tetap berjalan dengan lancar 

dan baik (Wawancara, 24 Desember 

2021) 

Sahih (45 Tahun)  

bahwa tidak mudah memberikan 

kepercayaan penuh kepada orang-

orang yang baru akan tetapi kami 

memberikan itu bagi orang-orang 

terdekat seperti tetangga kami 
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(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Hasmi (38 Tahun)  

“salah satu startegi agar masyarakat 

berbelanja disini pastinya kita 

memberikan kepercayaan atau saling 

percayalah, karena itu bisa 

mendekatkan dan membuat mereka 

akan tetap datang berbelanja” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Mizba (34 Tahun)  

kami dan sekelurga sering berbelanja di 

tetangga walaupun banyak yang 

berbelanja di Indomaret, karena suatu 

dan lain hal seperti kita bisa bon 

sebab saya membayar itu perminggu 

kepada para penjual atau pedagang 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Ani (18 Tahun)  

sering kak belanja distu dan ambilji mie 

toh kak karena katanya mamaku 

ambilmi saja dan minta tolong untuk 

disuruh catat saja (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

Mustapa (52 Tahun)  

“kami sering mengutangji saja dulu 

karena pasti na percaya  maki juga 

karena lama mki juga dan yang 

penting tidak merugikanki” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Artini (34 Tahun)  

lebih memilih berbelanja di tetangga 
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karena bisaki bom terlebih dahulu, 

karena kami biasa tidak ada di rumah 

dan memberikan pesan kepada para 

pedagang kalau anaknya beli mie kita 

catat saja bu (Wawancara, 23 

Desember 2021) 

 

Harga Terjangkau 

Kasim (52 Tahun)  

“supaya tidak kalah saingki sama itu 

nak , apa itu, indomaret itu, pastinya 

haruski atur strategi dengan harga 

yang bersahabat juga” (Wawancara, 

24 Desember 2021) 

Nurmala (41 Tahun)  

agar pembeli tetap berbelanja dengan 

kami, salah satu strategi yang terbaik 

adalah memberikan suatu harga yang 

pas, biar edikit yang penting lancar 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Dewiayumi (42 Tahun)  

bahwa, masyarakat senang akan harga 

yang diberikan karena lebih murah 

katanya di pedagang disini dari pada 

berbelanja di Indomaret. Sementara 

itu, Armansyah (47 Tahun)  

harga yang menentukan para 

masyarakat memilih mau berbelanja 

di mana dan selain harga, pada 

hakikatnya terdapat juga hubungan 

emosional yang memiliki suatu ikatan 
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yang sangat kuat (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Muji (54 Tahun) 

“belajar dari pengalaman ki itu, pasti 

tidak mauki kalah saing dengan 

Indomaret, jadi kita juga harus bikin 

strategi tohh yang pastinya seperti 

harga yang murah tapi lancar” 

(Wawancara, 23 Desember 2021) 

Artini (41 Tahun)  

bahwa kalau saya itu kak, sebelumnya 

hanya saya coba-coba untuk 

berbelanja di Indomaret kan tetapi 

lama-lama saya anggap hal tersebut 

sudah biasa dan akhirnya saya 

berbelanja ja di tetangga karena kalau 

ada apa-apa juga tetangga yang 

duluan pasti ada (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Fitrianingsih (27 Tahun)  

kami sering berbelanja di pedagang 

yang dekat dari rumah kami, hal ini 

karena harga yang tidak kalah murah 

dengan apa yang di jual di indomaret, 

tetapi kami akan berbelanja pada 

Indomaret bila yang kami cari itu 

tidak ada pada pedagang yang dekat 

rumah kami (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Kharimah (18 Tahun)  

“anu kak, kalau mamaku itu sering ja 
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saya na suruh untuk berbelanja di 

tante karena kenapa harus pergi di 

Indomaret, karena ada tanteku juga 

yang menjual” (Wawancara, 24 

Desember 2021) 

Karim (27 Tahun)  

bahwa kita harus menjaga silaturahmi 

dengan para tetengga, misalkan saja 

yaitu berbelanja, karena biasa kita 

saling berinteraksi seperti bagaimana 

kabarnya, hal yang sekecil itu dapat 

menguatkan tali silaturahim 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 

Parto (42 Tahun)  

selain berbelanja di tetangga pastinya 

tetap menjaga keakraban, karena lagi 

pula harganya itu tidak kalah murah 

dengan apa yang dual di Indomaret 

dan lengkapmi juga karena sudah 

banyak tetangga yang telah 

memperbesar pedagangnya 

(Wawancara, 24 Desember 2021) 
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Lampiran III 

 

Studi Dokumen 

Rumusan Masalah Hasil Penelusuran Studi Dokumen 

Dampak kehidupan ekonomi 

masyarakat pedagang kelontong 

setelah hadirnya indomaret 

Penurunan Jumlah Pendapatan 

 

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan 

bahwa menjamurnya pertumbuhan usaha 

waralaba seperti Indomaret tentu saja 

menunai berbagai macam keluhan dari 

pedagang, dimana hal ini karena telah 

berdampak terhadap merosot tajamnya 

pendapatan pedagang kelontong atau 

kecil yang biasanya tingkat kemorosotan 

pendapatan sehari bisa sampai 50 persen. 

 

Aktivitas Ekonomi yang Kurang Sehat 

 

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan 

bahwa gerai indomaret ini umumnya 

menjual berbagai produk makanan, 

minuman dan barang kebutuhan hidup 
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lainnya. Lebih dari 200 produk makanan 

dan barang kebutuhan hidupl ainnya 

tersedia dengan harga bersaing, 

memenuhi kebutuhan konsumen sehari-

hari. Meskipun mini market Indomaret 

dan Alfamart terbilang tidak terlalu besar, 

produk yangdijajakan cukup beragam dan 

lengkap. Lokasi yang mudah dijangkau 

dan juga suasana yang nyaman, membuat 

tak sedikit masyarakat yang lebih 

memilih untuk berbelanja di Indomaret. 

Tak hanya menjual produk seperti 

makanan dan peralatan sehari-hari, 

Indomaret juga melayani jasa transaksi. 

Layanan transaksi seperti pembayaran 

tiket, tagihan listrik dan air, hingga 

pembayaran layanan online dapat 

dilakukan di Indomaret. Dengan beragam 

fasilitas yang tersedia di dalamnya, tanpa 

disadari bisnis Indomaret ini dapat 

berkembang dengan cukup pesat di 

Indonesia. Minat masyarakat untuk 

berbelanja di indomaret juga meningkat 

karena adanya pendapat bahwa indomaret 

lebih rapi, bersih dan praktis dari pada di 

penjual pedagang kelontong. 

 

Strategi masyarakat pedagang 

kelontong dalam 

mempertahankan hidupnya 

setelah hadirnya indomaret 

Pelayanan Sikap yang Terhadap 

Pembeli 
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Hasil studi diatas dapat disimpulkan bahwa 

trik pedagang kelontong laris yaitu 

pelayanan yang ramah, karena kunci 

utama alasan mengapa pembeli ingin 

datang terus menerus ke sebuah usaha, 

baik itu toko kelontong atau jenis usaha 

lainnya, sebenarnya adalah layanan. Ya, 

syarat agar pembeli warung kelontong 

ketagihan untuk membeli kembali adalah 

karena pelayanan yang baik, ramah, dan 

nyaman. Apakah Anda berpikir bahwa 

layanan yang dimaksud hanyalah senyum 

saja. Tentu tidak. Lebih dari senyum, 

cobalah untuk mengakrabi pembeli, 

misalnya dengan menanyakan kabar si 

pembeli, anggota keluarganya, atau hal 

lainnya yang mungkin dianggap sepele. 

 

 

 

 

Memberikan Rasa Kepercayaan Penuh  
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Hasil studi diatas dapat disimpulkan bahwa 

bertahannya warung kecil atau penjual 

pedagang kelontong bukan karena harga 

tapi karena hubungan antar masyarakat di 

daerahnya kuat. Meskipun harus diutang 

dan dibayar nanti, warung kelontongan 

tetap bisa bertahan. 

 

Harga Terjangkau 

 

Hasil studi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembeli memiliki pedoman ingin 

mendapatkan barang yang bagus dengan 

harga yang murah. Nah, 

pedoman pembelii nilah yang pedagang 

kelontong pertimbangkan. Untuk hal ini, 

pedagang kelontong pada hakikatnya 

memasang harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan penjual lainnya, 
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baik itu minimarket seperti indomaret 

dan lain sebagainya. Tak perlu 

perbandingan yang besar, misalnya 

cukup selisih harga Rp. 500 saja, 

kemungkinan besar itu sudah 

mempengaruhi keramaian toko. 
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Lampiran IV 

Persamaan Serta Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian terdahulu Kebaruan Teori 

1. Penelitian Winda Dwi 

Wijayanti yang 

berjudul strategi 

persaingan usaha 

dagang yang 

dilakukan oleh 

pedagang tradisional 

meghadapi 

keberadaan indomaret 

Adapun persamaannya 

ialah sama-sama meneliti 

tentang pedagang kecil 

dengan indomaret. 

Sedangkan perbedaannya 

dimana peneliti ini 

membahas mengenai 

strategi persaingan usaha 

dagang yang dilakukan 

oleh pedagang imanda 

untuk bersaing 

menghadapi keberadaan 

indomaret berjaringan 

yang menyebabkan 

omset pendapatannya 

menurun. Sedangkan 

penelitian yang diteliti 

bagaimana strategi 

masyarakat pedagang 

kecil dalam 

mempertahankan 

hidupnya dengan 

hadirnya indomaret di 

pangkep 

Kajian yang telah 

dilakukan oleh 

Winda Dwi 

Wijayanti 

berlandaskan pada 

suatu pendekatan 

kuantitatif 

sedangkan teori 

yang saya gunakan 

dalam penelitian ini 

adalah struktural 

fungsional Talcott 

parsons 

2. Penelitian Ahmad 

Muzakky dengan 

judul skripsi dampak 

penataan 

pembangunan 

indomaret berjaringan 

terhadap 

perekonomian 

pedagang tradisional 

di kelurahan 

sumbersasi  di mana 

terdapat banyak 

bangunan indomaret 

Persamaan penelitian ini 

adalah sama sama 

mendeskripsikan tentang 

adanya indomaret terhadap 

pedagang pedagang 

tradisional. Perbedaannya 

adalah banyaknya 

indomaret berjaringan 

disebabkan pemerintah 

tidak menjalankan perda 

yang ada sehingga para 

pengusaha indomaret akan 

semakin leluasa untuk 

Teori yang digunakan 

oleh Ahmad 

Muzakki 2012 

berlandaskan pada 

suatu pendekatan 

mengenai surat 

Kepala Dinas 

Perindustrian 

Perdagangan 

Kabupaten Jember 

nomor 

510/542/411/2009 

sementara teori yang 
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berjaringan yang 

pembangunannya 

berdekatan dengan 

pedagang-pedagang 

tradisional milik 

masyarakat.  

membangun indomaret 

tanpa memperhitungkan 

lokasi pembangunan 

dimana dalam kawasan 

tersebut banyak pedagang 

tradisional yang secara 

langsung nantinya akan 

mempengaruhi pengahsilan 

para pedagang pedagang 

tradisional sedangkan 

penelitian yang diteliti 

bagaimana strategi 

masyarakat pedangang 

kecil dalam 

mempertahankan hidupnya 

dengan hadirnya indomaret 

dipangkep 

 

saya gunakan dalam 

penelitian ini adalah 

teori struktural 

fungsional 

3.  Penelitian Hyder Lutfi 

dan Budi Ispriyaso 

dengan judul 

“Pengawasan dinas 

perdagangan kota 

semarang terhadap 

indomaret modern 

untuk melindungi 

pedagang kelontong”.  

Adapun Persamaanya ialah 

sama-sama meneliti 

tentang Pedagang 

Kelontong perbedaannya 

ialah penelitian ini 

bertujuan untuk memiliki 

tujuan untuk mengetahui 

pengetahuan yang 

dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan terhadap 

maraknya pertumbuhan 

indomaret modern untuk 

melindungi pedagang 

kelontong sedangkan 

penelitian yang diteliti 

bagaimana strategi 

masyarakat pedagang 

kelontong dalam 

mempertahankan 

hidupnya dengan 

hadirnya Indomaret di 

Pangkep 

Teori yang digunakan 

oleh hyder Lutfi 

berlandaskan pada 

surat menteri 

perdagangan 

Republik Indonesia 

Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 

sementara teori yang 

saya gunakan dalam 

penelitian ini adalah 

teori struktural 

fungsional 
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