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ABSTRAKSI   
 
 
Skrispsi ini menjabarkan secara deskriptif bagaimana dinamika dan mekanisme dominasi 
kekuatan bisnis Tionghoa di Kabupaten Pamekasan. Pengusaha Tionghoa yang berada di 
kabupaten Pamekasan di kepulauan Madura, propinsi Jawa Timur adalah pengusaha yang 
secara kualitatif adalah pengusaha mempunyai kekuatan permodalan yang sangat berperan di 
Kabupaten Pamekasan. Dengan menggunakan kekuatan dan posisi mereka dalam mekanisme 
dominasi bisnis Tionghoa sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di Kabupaten 
Pamekasan. Hal tersebut tak lepas dengan usaha pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa 
untuk menumbuhkembangkan perekonomian pulau Madura. Kabupaten Pamekasan adalah 
ibukota dari pulau Madura, menjadi sentra pemerintahan yang akhirnya berdampak pada 
perekonomian Madura. Dengan menggunakan menggunakan perspektif ekonomi, sosial dan 
politik pengusaha Tionghoa di Kabupaten Pamekasan dapat tetap mendominasi dan 
berkembang hingga menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Pamekasan. 
Ironisnya, perjalanan mekanisme dominasi pengusaha Tionghoa di Kabupaten Pamekasan 
tidak berjalan mulus. Mereka selalu terkendala beberapa masalah, salah satunya adalah perda 
tata niaga tembakau. Perda Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2008 dirasa merugikan mereka 
karena terdapat pengaturan jual beli tembakau menurut ketentuan pemerintah daerah 
Kabupaten Pamekasan sehingga para pengusaha tidak dapat mengeksplor kreatifitas mereka 
dalam berbisnis tembakau.  
Skrispsi ini menggunakan teori modal untuk menjelaskan bagaimana kekuatan modal dapat 
menguasai perekonomian di suatu daerah. Teori pasar monopoli untuk menjelaskan 
bagaimana kekuatan modal dapat digunakan untuk memonopoli suatu bisnis dan bagaimana 
perda tata niaga dapat dimonopoli pengusaha di suatu daerah. Teori pemasaran untuk 
menjelaskan bagaimana jaringan pemasaran bisnis dapat menguasai pangsa pasar di suatu 
daerah. Teori implementasi kebijakan publik untuk menjelaskan sejauh mana perda tata niaga 
tembakau di dalam implementasinya dapat bermanfaat untuk tujuan yang dicapai.  
Skripsi ini menyimpulkan bahwa Bisnis Tionghoa menjadi kekuatan yang signifikan di 
Kabupaten Pamekasan. Pengusaha Tionghoa di Kabupaten Pamekasan kian berkembang 
menguasahi sentra perindustrian dan perdagangan. Dari segi kuantitas dari pengusaha 
Tionghoa tidak banyak di Kabupaten Pamekasan, tetapi jika ditinjau dari kualitas permodalan 
sangat berperan di Kabupaten Pamekasan.   
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