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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dan pertumbuhan suatu kota tidak terlepas dari pertambahan 

jumlah penduduk dengan berbagai aktivitas yang beragam dan tingkat mobilitas yang 

tinggi. Berbagai macam sarana dan prasaran fisik terus dibangun oleh pemerintah 

untuk menunjang aktivitas penduduk, dengan tujuan meningkatkan tingkat 

kesejahteraan dan kemajuan penduduk suatu kota. Bertambahnya pembangunan 

sarana dan prasarana fisik, akan mengakibatkan perubahan fungsi lahan, sehingga 

lahan terbuka semakin berkurang. 

Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, memiliki letak geografis 

yang strategis dan Jawa Barat menjadi salah satu daya dukung bagi perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bandung berfungsi sebagai pusat 

pemerintahan, pusat pendidikan, pusat industry, pusat kebudayaan, dan pusat 

transportasi.  

Salah satu faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandung yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan 

salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung 

pembangunan nasional sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. 

Secara sederhana perdagangan merupakan suatu kegiatan peralihan barang untuk 

kehidupan sehari- hari dari produsen ke konsumen.  Dalam Abdurachmat dan 

Maryani (1997:55) perdagangan dapat diartikan sebagai: 

 Saling tukar benda atau jasa dalam ruang, dalam bentuk proses penjualan dan 

pembelian barang atau jasa antar wilayah di permukaan bumi. 

 Pertukaran barang dan jasa antar individu, masyarakat dan negara meliputi 

proses pembelian dan penjualan sesuatu barang yang berlebih antar daerah atau 

region. 

Dengan adanya aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, maka akan 

semakin meningkat pula fasilitas-fasilitas yang diperlukan salah satunya adalah pasar. 
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Pasar merupakan tempat berjual beli yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan PERDA Kota Bandung 

Nomor.19 Tahun 2001 Pasal 1 Poin f, “Pasar adalah tempat yang disediakan dan/atau 

ditetapkan oleh walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat 

memperdagangkan barang dan atau jasa yang berdiri di lahan milik/dikuasai 

Pemerintah Daerah”. 

Sebagai fasilitas umum, pasar harus dapat diakses oleh masyarakat umum agar 

keberlangsungan pasar tersebut dapat terjamin. Agar dapat di akses dengan baik, 

suatu pasar harus berada pada lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh konsumen 

yang ingin berbelanja kesana. Penentuan lokasi pasar ini sangat penting. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartawidjaja (2001:9) bahawa “lokasi 

merupakan konsep geografi terpenting karena dapat menunjukan lokasi suatu tempat, 

benda, atau gejala di permukaan bumi”. 

Jika dilihat dari segi lokasi, pasar biasanya cederung mendekati lingkungan 

pemukiman penduduk. Dalam penentuan lokasi pasar, diperlakukan adanya 

pertimbangan terhadap beberapa faktor, yaitu jarak dari pemukiman penduduk, 

transportasi, topografi, dan persebaran penduduk. Jika dalam pemilihan lokasi pasar 

sudah dinilai tepat, maka akan memberikan kemudahan bagi suatu pasar dan pasar-

pasar lainnya untuk saling berinteraksi, begitu pula kemudahan bagi penduduk. 

Pasar sebagai pusat perbelanjaan sehari-hari, juga  harus memperhatikan faktor-

faktor daya tarik pasar terhadap konsumen. Sehingga pasar tersebut dapat 

berkembang dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan Parnida (2006:13) 

mengenai daya tarik pasar: 

Merupakan daya tarik yang ditimbulkan oleh pasar itu sendiri. Semakin besar 

daya tarik suatu pasar maka semakin banyak pula orang yang akan berbelanja ke 

pasar tersebut. hal ini dikarenakan pasar tersebut mampu memberikan kepuasan 

secara psikologis dan ekonomis bagi konsumen. 

 

Daya tarik pasar diantaranya adalah aksesbilitas menuju pasar, kondisi pasar, 

keamanan, fasilitas dan jenis barang yang di perjual belikan, kualitas barang dan 
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interaksi pedagang. Jika semua pedagang memiliki aspek tersebut maka, 

perkembangan dan perekonomian pasar akan terjamin. Sebaliknya, jika pasar yang 

tidak memiliki daya tarik maka akan di tinggalkan oleh konsumen dan pasar tersebut 

tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan pasar tersebut dapat ditutup karena 

jumlah pedagang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen yang datang 

ke pasar tersbut. Dalam hal ini pengelola pasar harus memberikan pelayanan yang 

memadai agar dapat menarik konsumen untuk mengujungi pasar tersebut. 

Diberbagai daerah baik dalam lingkup desa maupun lingkup yang lebih luas lagi 

yaitu kecamatan maupun kabupaten, pasar telah menjadi bagian penting dalam 

menunjang kebutuhan masyarakat. Penetuan hirarki pasar dapat melihat 

keterjangkauan pelayanan yang dapat dilakukan oleh pasar untuk memenuhi 

kebutuhan masyrakat yang berada di sekitar lokasi pasar.   

Menurut data yang di peroleh dari PD.Pasar Kota Bandung, Kota Bandung 

memiliki dua pasar Induk. Pasar induk yaitu pasar yang dalam kegiatannya 

merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-

bahan pangan untuk disalurkan ke pasar-pasar lain. Pasar Induk Gedebage dan Pasar 

Induk Caringin yaitu pasar induk yang dimiliki oleh Kota Bandung. Pasar Induk 

Gedebage dan Pasar Induk Caringin merupakan pasar yang memiliki karakteristik 

dan fungsi yang sama.  

Pasar Induk Gedebage berlokasi di sebelah timur Kota Bandung bertepatan di 

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Kondisi jalan menuju Pasar Induk Gedebage 

kurang baik, karna Pasar Induk Gedebage termasuk daerah yang sangat rentan tekena 

banjir. Pasar Induk Gedebage menyediakan 246 kios dengan luas pasar 4 Ha, tetapi 

pada kenyataanya hanya 200 kios saja yang digunakan oleh pedagang di Pasar Induk 

Gedebage. Para pedagang lebih memilih berjualan dengan membuat lapak baru di 

tepian jalan pasar. Pasar Induk Gedebage melayani konsumen selama 24 jam sehari. 

Tetapi konsumen ramai mengunjungi pasar itu pada saat menjelang subuh, karna 

barang-barang dengan kualitas paling baik baru di antar oleh distributor pada saat 

malam hari. Barang yang tersedia di Pasar Induk Gedebage yaitu buah-buahan, sayur 
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mayur, ikan kering atau ikan asin dan beras dalam jumlah besar. Jika melihat kondisi 

kebersihan Pasar Induk Gedebage sangat kumuh. 

Pasar Induk Caringin yaitu pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta. 

Pedagang yang ada di Pasar Induk Caringin awal mulanya berasal dari Pasar Induk 

Ciroyom yang dipindahkan karna mengganggu kelancaran laju lalulintas disekitar 

Pasar Ciroyom. Pasar Induk caringin memiliki luas 12,7 Ha menyediakan 420 kios 

yang dapat digunakan dalam kegaiatan jual beli. Pasar Induk Caringin menyediakan 

beberapa kebutuhan konsumen seperti buah-buahan, sayur mayur, ikan basah, daging, 

beras, alat tulis kantor (ATK). Pasar Induk Caringin melayani konsumen pada malam 

hari terutama pedagang daging dan ikan basah. Untuk pedagang lainnya seperti 

pedagang alat tulis kantor (ATK), buah-buahan dan sayur mayur melayani konsumen 

hampir 24 jam, tetapi tidak seluruh pedagang melayani konsumen hanya beberapa 

pedagang saja yang buka, karna konsumen yang datang ke Pasar Induk lebih sedikit 

dibandingkan malam hari. Untuk kondisi kebersihan Pasar Induk Caringin cukup 

terbilang baik, juga dalam pengelolaan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kenyamanan konsumen dalam berbelanja seperti lahan parker cukup baik. 

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul 

“STUDI KOMPARASI PASAR INDUK GEDEBAGE DENGAN PASAR INDUK 

CARINGIN KOTA BANDUNG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dirumuskan kedalam beberapa 

pertanyaan dibawah ini : 

1. Bagaimana kondisi fisik Pasar Induk Gedebage dengan Pasar Induk 

Caringin  ? 

2. Bagaimana manjemen di Pasar Induk Gedebage dengan Pasar Induk 

Caringin ? 

3. Bagaimana karakteristik konsumen dan pedagang di Pasar Induk Gedebage 

dan Pasar Induk Caringin ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan fisik di Pasar Induk Gedebage dengan Pasar Induk 

Caringin. 

2. Mengetahui manajemem pasar yang ada di Pasar Induk Gedebage dengan Pasar 

Induk Caringin. 

3. Mengetahui perbedan karakteristik konsumen dan pedagang di Pasar Induk 

Gedebage dan Pasar Induk Caringin 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan maka diharapkan member nilai guna 

diantaranya yaitu : 

1. Sebagai suatu perbandingan untuk meningkatkan kualitas pasar agar dapat lebih 

menarik konsumen yang berkunjung ke pasar induk. 

2. Sebagai bahan masukan kepada pedagang sekitar agar dapat melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan fasilitas dan aksesbilitas yang ada di pasar induk. 

3. Sebagai rekomendasi kepada pemerintah serta pihak-pihak yang terkait untuk 

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

1. BAB I   

Pendahuluan yaitu memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II 

 Kajian Pustaka yaitu menguraikan teori-teori yang relevan berkaitan dengan 

pengertian pasar, jenis-jenis pasar, daya tarik pasar, teori lokasi, teori aksesibiltas 

dan teoridaya dukung 

3. BAB III  
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Metode Penelitian yaitu menjelaskan cara-cara yang ditempuh dalam penelitian. 

Hal tersebut berisi lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, , teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV  

Hasil danPembahasan yaitu mendeskripsikan mengenaihasil yang didapat dari 

penelitian di lapangan disesuaikan dengan rumusan masalah pada Bab I dan 

pembahasan mengenaihasil penelitian yang didapat berdasarkan teori-teori yang 

terdapat pada Bab II. 

5. BAB V  

Kesimpulan dan Saran yaitu menyimpulkan dari jawaban rumusan masalah dan 

memberikan saran-saran dari hasil penelitian tersebut. 

 


