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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Manusia secara umum sangat mendambakan kenyamanan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan.kenyamanan salah satunya adalah 

dengan tetap menjaga.kesehatan dan kebersihan lingkungan. Untuk hidup sehat 

banyak sekali faktor.yang harus diperhatikan, diantaranya adalah faktor 

lingkungan. 

Pasar terkenal.dalam institusi ekonomi, yaitu ada orang yang menyediakan 

banyak barang atau jasa yang secara sistematis dan terorganisir.untuk dijual 

kepada orang lain. Pasar.adalah tempat jual beli barang, ada lebih dari satu 

penjual, dan mempromosikan. perkembangan kehidupan ekonomi, disebut pusat 

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, pusat perbelanjaan, alun-alun, pusat 

perdagangan dan nama lain (Rahmadani, 2017).  

Dalam Keputusan Presiden No.112 tahun 2007 tentang penataan dan 

pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta Keputusan 

Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaan 

Keputusan Presiden, diharuskan membenahi pasar tradisional agar dapat tumbuh 

dan berkembang ditengah makin berkembangnya suatu usaha eceran berskala 

besar. Pasar Tradisional adalah salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu dalam hal 

pangan. Namun disisi lain pasar tradisional identik dengan tempat yang kotor dan 

beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang berserakan dan 

menumpuk di tempat sekitar berjualan.  Pedagang Pasar Tradisional menjual segala 

macam barang berupa benang, kain, pakaian dan bahan bangunan. Pedagang juga 

menjual bahan baku seperti sayur mayur, ikan, telur, buah-buahan, dll. Sehingga 

akan menghasilkan sampah organik dan non- organik. Timbulnya sampah tidak 

terlepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil. 
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 Produksi sampah yang setiap hari semakin meningkat dalam 

pengelolaannya diharapkan dapat.dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa produksi sampah dengan kemampuan 

untuk mengelola sampah.tersebut tidak seimbang.  Menurut Balai Teknik Air 

Minum dan Sanitasi  Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum dalam Yuliana.F & 

Haswuindy.S, (2017) hal ini akibat dari semakin besarnya jumlah timbulan sampah 

perkotaan sebesar 2-4%/tahun yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana 

persampahan yang memadai, rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan sampah 

serta keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

Masalah lain di pasar pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional yaitu 

kurang optimal dalam penataan pedagang mengakibatkan kesemrawutan, kumuh, 

dan kemacetan lalu lintas. Begitu pula dalam hal kebersihan pasar, salah satunya 

dengan menyediakan tempat sampah yang masih bertebaran di pasar, dan ketertiban 

pasar yang kurang baik.  

Menurut Menteri Kementerian Perdagangan RI dalam Buku SOP Pengelolaan 

Pasar Rakyat (Pohan, 2020) permasalahan pengelolaan pasar rakyat yaitu  seperti 

berikut: 

1. Kemampuan pengelola pasar yang rendah dalam mengelola ketertiban 

pedagang 

2. Pengelolaan sampah dan limbah pasar lainnya kurang baik sehingga sering 

mengakibatkan pasar menjadi kotor dan bau 

3. Tidak adanya pengaturan lahan parkir, area bongkar muat, MCK, dan 

fasilitas pendukung lainnya sehingga setiap fasilitas pasar tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal 

4. Tidak diperhatikan sirkulasi pengunjung kendaraan, dan pedagang 

seringkali lalu lintas di dalam pasar mengakibatkan kesemrawutan dan 

komoditas yang diperdagangkan seringkali tercecer 

5. Tidak adanya pencahayaan  sehingga pasar menjadi gelap dan pengap 

sehingga pasar tidak terlihat indah  
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6. Tempat pembuangan sampah sementara di area di dalam pasar kurang 

memadai, sehingga banyak sampah yang ditumpuk di sekitar lapak 

pedagang sehingga membuat pasar terkesan kumuh 

 Salah satu masalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

mengenai Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban yang disebut dengan K-3. 

Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat sekitar kita bersih dari 

kotoran dan sampah. keindahan berarti lingkungan yang nyaman, estetika 

lingkungan dan menjaga keseimbangan ruang terbuka hijau. Sedangkan Ketertiban 

adalah keadaan kehidupan yang tertib dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk 

menciptakan kehidupan yang dinamis dan spiritual.  

 Dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, penerapan kebersihan, 

keindahan dan ketertiban pada masyarakat perkotaan lebih rumit. Ini karena banyak 

masyarakat pedesaan yang mencari pekerjaan di urbanisasi. Pesatnya 

perkembangan kota yang tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang 

memadai menyebabkan kota menghadapi berbagai permasalahan sosial yang sangat 

kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagian besar pekerjaan di perkotaan berada 

pada sektor formal yaitu sektor non pertanian yang biasanya menciptakan angkatan 

kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, sebagian besar 

tenaga kerja Indonesia tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup 

tinggi sehingga tidak dapat memenuhi standar pekerjaan yang ada.  

Bentuk permasalahan di pasar tradisional di kota sukabumi yaitu sebagai 

berikut : 

1. Aktivitas pedagang masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan 

pasar salah satunya dalam penyediaan tempat sampah dan banyaknya 

sampah yang berserakan di sekitar kios, stand pedagang karena pengunjung 

kerap kali membuang sampah sembarangan serta tidak lancarnya saluran 

drainase (selokan) yang menjadikan lingkungan tersebut semakin kotor. 
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2. Barang dagangan melebihi ukuran kios, badan jalan dan tempat-tempat yang 

memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi berjualan sehingga 

tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadikan 

kemacetan dan menciptakan lingkungan yang kotor. 

3. Sempitnya lahan sehingga tidak ada tempat penampungan sementara. 

4. Meningkatnya jumlah sampah kota dan kondisi yang tidak nyaman bagi 

para pengguna trotoar dan jalan seperti mengurangi keindahan dan 

kebersihan kota. 

5. Kurangnya pencahayaan dan penataan barang yang baik sehingga pasar 

terlihat gelap dan tidak ada nilai estetika 

6. Tempat lahan parkir yang kurang memadai sehingga para pembeli parkir 

ditempat yang tidak semestinya sehingga menghalangi keluar masuk 

kendaraan dan mengalami kemacetan. 

Kota Sukabumi merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk 344.797 

jiwa (BPS,2018) yang tumbuh dengan masalah persampahan yang tentunya 

berkenaan dengan keasrian dan keindahan serta kebersihan kota agar terhindar 

dari pencemaran lingkungan. Apabila sampah tetap biarkan akan menjadi 

timbulan sampah akan menjadi perkembangan penyakit dan menurunkan kualitas 

lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Berikut rincian data dari hasil 

analisis Identifikasi timbulan sampah di Kota Sukabumi dalam Sanjaya, R. B., & 

Asyiawati, Y. (2019).seperti yang terlihat dalam pada tabel 1.1. 

 Tabel 1. 1 Timbulan Sampah di Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 

Tahun Jumlah 

Pendud

uk 

(Jiwa) 

Timbulan Sampah Jumlah 

Timbulan 

Sampah 

M3/Tahun 

Domesti

k 3 

ltr/org/hr 

Non 

Domesti

k 0,6 

ltr/org/hr 

Komersia

l 80% 

dari Non 

Domestik 

Fasos-

Dasum 

25% dari 

Domesti

k 

2015 321.328 963.984 192.297 154.237 240.996 622.781.86 
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Adapun Sampai Tahun 2020 tercatat jumlah pedagang tradisional di Kota 

Sukabumi sebanyak 3.550 pedagang yang tersebar di 7 pasar. Berdasarkan data 

tersebut kemungkinan sisa yang bersumber dari metabolisme manusia ataupun dari 

aktivitas sehari-hari yaitu berupa limbah domestik. Maka semakin banyak limbah 

yang dihasilkan menurunnya kualitas lingkungan. Pencemaran, polusi udara, 

sanitasi air merupakan permasalahan yang sering terjadi. 

Berdasarkan observasi lapangan oleh penulis, dari jumlah pasar Tradisional 

di Kota Sukabumi Terdapat 6 pasar yang berjalan sebagaimana mestinya yaitu 

Pasar Pelita, Pasar Pasundan,Pasar Dewi Sartika, Pasar Tipar Gede dan Pasar 

Degung. Berkembang dengan masalah persampahan yang tentunya berkenaan 

dengan  keindahan serta kebersihan kota agar terhindar dari pencemaran 

lingkungan. Apabila sampah tetap biarkan akan menjadi timbunan sampah akan 

menjadi perkembangan penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak 

ditangani dengan baik. Pembangunan suatu kota akan terwujud dan dirasakan oleh 

segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah dengan adanya 

kebersihan, keindahan dan ketertiban akan menjadi modal bagi suatu 

pembangunan.  

Dalam mewujudkan visi Kota Sukabumi yang religius, nyaman 

dan sejahtera (Renyah). Untuk membangun lingkungan perkotaan yakni 

masyarakat dapat berperan serta dalam program yang ditentukan yang 

diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Itu artinya masyarakat 

sebagai pedagang harus berpartisipasi karena sangat dibutuhkan demi terwujudnya 

2016 329.800 989.401 197.880 158.304 247.350 639.202.45 

2017 338.272 1.014.81

5 

202.963 162.370 253.704 655.621.10 

2018 346.743 1.040.22

9 

208.046 166.437 260.057 672.039,75 

2019 355.214 1.065.64

3 

213.129 170.503 266.411 688.458,40 
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lingkungan yang baik sehat, aman, bersih dan rapi.  Dalam Peraturan Walikota 

Sukabumi No 66 Tahun 2016 tentang unit pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian menginstruksikan kepada 

kepala pasar untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkaitan dengan K3 yaitu 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketertiban dan ketentraman di 

lingkungan pasar dan menyelenggarakan kebersihan pasar. 

Peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan 

lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan 

lingkungan. Khususnya di pasar intensitas kegiatan yang tinggi maka perlu adanya 

suatu usaha untuk kesadaran dari pedagang itu sendiri terhadap kebersihan dan 

lingkungan dimana para pedagang dan pembeli melakukan aktivitas. Oleh karena 

itu, maka upaya pembangunan tidak akan bermakna tanpa adanya kebersihan, 

keindahan dan ketertiban. Dengan demikian hal ini harus diperhatikan karena 

kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan kebersihan pangkal sehat. 

 Salah satu upaya Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup. 

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan hidup sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan. 

Dalam hal ini dampak lingkungan hidup yang negatif hendaknya diantisipasi sedini 

mungkin sehingga dapat diambil langkah-langkah pengendalian maupun 

pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Berkaitan dengan pengelolaan pasar 

dalam pengelolaan sampah maupun limbah pasar hendak diantisipasi sehingga 

tidak merusak lingkungan di sekitar pasar.  

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.519/MENKES/SK/VI/2008 

tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Pasar sehat ini perlu dikembangkan 

untuk mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman, sehat, indah khususnya pasar 

tradisional. Oleh karena itu penulis sangat tertarik meneliti mengenai Perilaku 

pedagang pasar dalam pelaksanaan K3 Kebersihan, Keindahan dan ketertiban. 

Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul “ Perilaku 
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Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Pedagang Pasar Tradisional di Kota 

Sukabumi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan hal tersebut dan juga berdasarkan gejala-gejala yang 

telah disebutkan diatas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana Perilaku Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Pedagang 

Pasar Tradisional di Kota Sukabumi ? 

2. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Pengelola Pasar Tradisional 

terhadap perilaku Kebersihan, Keindahan dan ketertiban di (K3) Pedagang 

Pasar Tradisional di Kota Sukabumi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perilaku K3 (Kebersihan, Keindahan dan ketertiban) 

Pedagang Pasar Tradisional Kota Sukabumi. 

2. Untuk Menganalisis upaya Pengelola Pasar Tradisional terhadap Perilaku 

K3 (Kebersihan, Keindahan dan ketertiban) Pedagang Pasar Tradisional di 

Kota Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

 Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

Geografi dalam bidang lingkungan hidup dan diharapkan dapat memberikan 

pemikiran mengenai masalah lingkungan yang ada disekitar kita, salah 

satunya masalah lingkungan. semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk proses penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan 
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perilaku K3 di Pasar Tradisional agar tercipta lingkungan pasar yang bersih 

dan nyaman. 

b. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

dalam melakukan penelitian baik secara teori maupun praktik dan 

menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Pedagang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

sumbangan ilmu pengetahuan ini nantinya akan berguna untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli menjaga kebersihan 

lingkungan, Keindahan dan ketertiban pasar serta memahami pentingnya 

menjaga lingkungan sekitar. 

c. Bagi Pengelola Pasar Tradisional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengelola Pasar agar dapat lebih peduli dalam menjaga lingkungan pasar 

dan lebih maksimal dalam menjaga lingkungan dan memberi peringatan 

kepada pedagang agar selalu membuang sampah pada tempatnya, 

menjaga tempat berjualan dengan rapi dan tertib. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah 

sebagai bahan evaluasi dan melakukan pembenahan demi menciptakan 

lingkungan bersih, sehat, indah dan tertib di pasar Tradisional Kota 

Sukabumi. serta mampu mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan Kota. 

e. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil laporan penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademis dan dapat diaplikasikan 

untuk pembelajaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga 

lingkungan sekitar. 
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1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 Dalam stuktur organisasi skripsi ini dibahas urutan penulisan dari setiap bab 

dan bagian dalam skripsi, maka penulis menyusun dari penulisan Bab 1 hingga Bab 

Terakhir sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi uraian mengenai pendahuluan yang merupakan bagian 

awal dalam penulisan skripsi. Pendahuluan meliputi Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Struktur Organisasi Skripsi dan Definisi Operasional. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Kajian Pustaka merupakan bagian penting dalam penulisan skripsi, kajian 

pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis menunjang tujuan penelitian. 

Kajian pustaka ini berisi mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode penelitian. Tahapan yang dijelaskan dalam 

bab ini dimulai dari lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang 

didasarkan pada data, fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung 

serta informasi yang berasal dari sumber-sumber literatur yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini berisi garis besar dan simpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan dihasilkan yang dilakukan oleh peneliti sebagai jawaban 

atas rumusan masalah dalam penelitian. Serta saran atau rekomendasi yang 

diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian. 
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1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah rumusan pengertian variabel atau batasan 

konsep yang dijadikan dasar atau landasan dalam pengukuran penelitian. 

a. Perilaku K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Pedagang 

 Perilaku K-3 merupakan suatu tindakan seseorang yang senantiasa 

ketat yang dilakukan oleh pedagang untuk menjaga lingkungan yang 

berkaitan dengan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. Kebersihan 

lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keadaan 

bebas dari kotoran, termasuk debu, sampah, dan bau di lingkungan sekitar 

seperti tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. 

Keindahan lingkungan adalah upaya untuk menciptakan suatu keadaan yang 

akan menyebabkan perasaan indah, baik fisik maupun nonfisik, lingkungan 

hidup yang nyaman memberikan ketenangan dan meningkatkan semangat 

untuk melakukan sesuatu bagi makhluk yang berada di tempat tersebut. 

Sedangkan Ketertiban adalah suatu kondisi atau keadaan teratur serta 

disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat 

penjualan umum. Perilaku K3 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

upaya Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Pedagang di Pasar 

Tradisional yang dilihat berdasarkan Perilaku K-3. 

b. Pasar Tradisional 

 Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta degan 

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimilki/dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan 

usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 

melalui tawar menawar. Pengertian pasar tradisional ini diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER/12/2008. 

c. Perilaku K3 Pedagang Pasar Tradisional 
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 Dalam pembangunan yang dilakukan tentu sangat diperlukan 

adanya kerjasama dengan masyarakat. Perilaku masyarakat dalam suatu 

program dapat mendukung berhasilnya program tersebut, karena 

masyarakat menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Dengan perilaku positif 

akan menimbulkan suatu kebiasaan yang positif. Lingkungan yang bersih, 

sehat dan nyaman merupakan idaman setiap manusia dalam hidupnya. 

(Hermawan & Roesman, 2008). Harapan itu sepertinya mudah diucapkan 

tetapi untuk dilaksanakan belum tentu mudah seperti apa yang diucapkan. 

Untuk mencapai lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman ternyata 

memerlukan sesuatu hal yang sangat kompleks untuk menjadikan manusia 

sebagai pelaku utama benar-benar sadar akan arti hidup sehat, hidup bersih 

sehingga terciptanya lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. 

 Perilaku K-3 Pedagang Pasar Tradisional yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tingkah laku atau tindakan dari individu yang 

berdagang di Pasar Tradisional yang berkaitan dengan Kebersihan, 

Keindahan dan Ketertiban. Dari segi kebersihan berupa ketersediaan tempat 

sampah dan perilaku pedagang dalam membersihkan sampah, membayar 

retribusi dan menjaga kebersihan di tempat berdagang. Adapun dari segi 

Keindahan Pedagang dapat menata tempat berjualan sebaik 

mungkin,pencahayaan yang baik dan sedap dipandang. Sedangkan dari 

Ketertiban pedagang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak 

mengganggu kepentingan umum. 

 

  


