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BAB 2 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN 

 

2.1 Pasar Tradisional 

Pasar adalah tempat untuk tukar menukar surplus produksi warga 

masyarakat. Pasar berasal dari kata Parsi “bazar” berdasarkan bahasa Arab 

adalah pranata ekonomi sekaligus cara hidup suatu gaya umum dari 

kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat dan suatu 

dunia sosial budaya yang nyaris lengkap dalam dirinya. Pasar ada dua 

macam berdasarkan barang yang diperdagangkan yaitu pasar nirkala yang 

menggunakan sistem barang sebagai contoh. Kedua, pasar nyata yaitu pasar 

dimana barang yang diperdagangkan secara keseluruhan diperlihatkan 

dengan proses jual beli secara langsung (Clifford Geertz, 1989:30-31). 

Pasar menurut Weber adalah sebagai suatu organisasi ekonomi 

murni yang terpusat pada konflik kepentingan ekonomi terutama antara 

seller dan buyers yang didalamnya terdapat kompetisi dan pertukaran. 

Kompetisi untuk melihat siapa yang akan menjadi penjual terakhir dan 

pembeli terakhir (perjuangan melalui pertukaran) (Sodality jurnal 

transdisiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia Vol. 01, No. 02, 

Agustus 2007). 

Menurut Belshaw (1981) pasar tidak hanya merupakan lembaga 

tukar menukar, tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan 

penyimpanan barang serta berpindahnya komoditi dari satu orang ke orang 

lain, atau dari satu tempat ke tempat lain dan peranan satu ke peranan lain. 
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Jadi pasar adalah tempat yang memiliki unsur – unsur sosial, ekonomis, 

kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk 

mengadakan tukar menukar. 

Damsar mendefinisikan pasar sebagai salah satu lembaga yang 

paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar merupakan salah satu institusi 

yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi. Pasar tidak lepas dari 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Pembeli 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe diantaranya pengunjung yaitu 

mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai tujuan untuk 

melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa. Pembeli yaitu 

mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu 

barang atau jasa tetapi tidak mempunyai tujuan di(ke) mana ia harus 

membeli. Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan 

maksud membeli sesuatu barang atau jasa dan mempunyai arah tujuan yang 

pasti di (ke) mana akan membeli. 

Pasar tradisonal adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan 

bentuk fisik tradisional yang menerapkan system transaksi tawar menawar 

secara langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan 

masyarakat baik di desa, kecamatan, dan lainnya (Sinaga, 2008). 

Pasar sebenarnya bukanlah sekedar lapangan dengan bangsal-

bangsal dan bangau-bangau dimana orang diperbolehkan menggelar 

dagangannya, akan tetapi lebih dari itu pasar adalah sebuah lembaga 

perekonomian dan cara hidup yang keseluruhannya dibentuk dan bergerak 

dinamis, seiring dengan perkembangan pasar itu sendiri (Wignjosubroto 
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dkk, 1993:42). Sehingga pasar memiliki peran penting dalam perekonomian 

masyarakat secara umum. Dimana peranan tersebut tentunya memiliki pola 

dan ciri khas tersendiri yang menjadikan pasar tradisional memiliki 

mekanisme survival sendiri dari waktu ke waktu. 

Definisi istilah Pasar tradisional digunakan untuk menunjukkan 

tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat (indigenous, native) yang 

sudah berlangsung sejak lama. Suatu pasar yang baru dibangun 10 tahun 

terakhir, misalnya, dapat dimasukkan dalam jenis pasar tradisional karena 

perdagangannya menggunakan cara-cara tradisional (Brookfield 1969, 

dalam Pamardi, 2002). 

Di dalam pasar tradisional, tawar-menawar harga adalah wujud 

transaksi interaktif yang sering dilakukan. Harga di pasar tradisional 

merupakan hasil kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Informasi 

mengenai harga dagangan merupakan sebuah komponen penting di pasar 

tradisional. Sistem jual-beli yang terjadi merupakan sebuah sistem transaksi 

yang interaktif yang tidak dapat ditemui di pasar modern. Fleksibilitas 

dalam pasar tradisional tidak hanya dalam masalah harga. Para pedagang 

pun relatif fleksibel dalam melakukan kegiatannya, baik pada sisi waktu, 

kegiatan, maupun tempat. 

Hal yang menarik dari pasar tradisional bahwa pasar tradisional 

menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih banyak dan mayoritas 

masyarakat kecil. Implikasinya pasar tradisional mempunyai nilai strategis 

yang tinggi dalam memelihara keseimbangan pembangunan wilayah dan 

pengendali roda perekonomian (Alexander, 1987 dalam Permadi 2002).  
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Secara umum pasar tradisional merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli. Namun bagi masyarakat Jawa pasar tradisional bukan 

sekedar sebagai tempat jual beli semata, namun lebih dari itu pasar terkait 

dengan konsepsi hidup dan sosial budaya. Pasar tidak semata mewadahi 

kegiatan ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-tujuan 

lain (Adiwisono, 1989). Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar tradisional 

dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi, interaksi sosial, dan sarana rekreasi 

baik suasana pasar maupun produk barang dagangan yang khas. 

Pasar tradisional memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan baik 

secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi pasar tradisional mampu 

menghidupi ribuan orang serta sebagi arena untuk memenuhi kehidupan 

masyarakat, selain itu pasar tradisional juga menjadi ruang bagi 

pemberdayaan ekonomi rakyat. Pasar tradisional dalam kaitannya dengan 

keuntungan sosial yaitu sebagai ruang publik yang merupakan arena untuk 

membentuk jalinan relasi sosial-ekonomi, dimana di dalamnya terbangun 

nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati, perasaan empati 

terhadap sesamanya. Secara alami di pasar tradisional dapat terbangun 

sebuah komunitas dari berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang 

besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkot/gendong, 

dan pembeli (Himawan, 2005).   

Pasar – pasar tradisional yang ada di Surabaya di lihat dari status 

pengolahannya ada yang ada di bawah pengelolahan PD Pasar Surya, dan 

ada yang dikelola RT/RW di tempat lokasi pasar berada. Jumlah pasar yang 
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milik Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola PD. Pasar Surya sebanyak 

81 pasar yang menyerap 23.909 pedagang (lihat tabel 1.1) 

 

Tabel 1.1. Jumlah Pasar, Jenis Pasar dan Jumlah Pedagang Tahun 2004 

Jenis Pasar Jumlah Luas (Ha) 

Pasar Pemda 81 28,01 

Pedagang 23.900 - 

Sumber: Surabaya in Focus, 2004 

 

Jumlah pasar yang dikelola PD. Pasar Kota Surabaya tersebut, 

tersebar di 17 kecamatan. Pasar – pasar tersebut yang kondisinya dalam 

keadaan baik ada 53 pasar, kondisi sedang 13 pasar, dan kondisi cukup 26 

pasar. Di antara pasar – pasar tersebut ada yang merupakan pasar spesifik 

yang merupakan ciri khas Kota Surabaya yaitu Pasar Turi, Pasar Pabean, 

Pasar Blauran, dan kawasan perdagangan onderdil kendraan di 

Kedungdono. Kawasan lainnya yang merupakan tempat jasa/perdagangan 

adalah jalan A.Yani, Diponegoro, Darmo, Basuki Rahmat, Pemuda, 

Panglima Sudirman. 

Pasar – pasar tradisional yang lokasinya berada di daerah strategis 

menjadi sasaran untuk dikembangkan atau dijadikan pasar eksklusif. 

Biasanya untuk tujuan pengembangan ada yang direlokasi ke daerah 

pinggiran atau diubah bentuk bangunannya menjadi pasar modern. Pada saat 

penempatan kembali pedagang di stand- stand yang baru itulah kemudian 

muncul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pedagang 
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meninggalkan tempat jualnya. Sebagian dari mereka inilah yang kemudian 

memilih menjadi pedagang kaki lima.  

 

2.2 Lokasi Umum Penelitian 

Dewasa ini terdapat belasan mal-mal besar dan puluhan supermarket 

besar. Pusat perbelanjaan modern ternama di antaranya: Ciputra World, 

Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center dan Supermall Pakuwon Indah 

(satu gedung), Mal Galaxy, Golden City Mall, Bubutan Junction (BG 

Junction), Royal Plaza, City of Tomorrow (CiTo), Surabaya Town Square 

(Sutos), Hi Tech Mall, Grand City Mall, Maspion Square, MEX Building, 

Pasar Atum Mall, ITC Surabaya, Plaza Marina (dahulu Sinar Fontana), dan 

Plasa Surabaya yang oleh masyarakat Surabaya lebih dikenal dengan Delta 

Plaza serta yang paling baru saat ini adalah Empire Palace, yang sekaligus 

merupakan wedding mal pertama di Indonesia. Sedangkan pusat 

perbelanjaan tradisional ternama di antaranya Pasar Turi, Pasar Atom, dan 

Darmo Trade Center (DTC) yang dahulunya adalah Pasar Wonokromo. 

Pasar modern. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi 

dan informasi, kebutuhan masyarakat pun berkembang semakin kompleks. 

Pasar, sebagai penyedia kebutuhan masyarakat juga ikut berkembang 

mengikuti arus modernisasi, maka munculah pasar yang penampilan yang 

semarak, bersih,nyaman, dan berselera tinggi. Pasar yang secara fisik 

berpenampilan megah ini kemudian disebut sebagai pasar modern, yang 

dilawankan dengan pasar tradisional. 
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Pasar modern pada umumnya terkonsentrasi pada kota besar, tetapi 

sekarang sudah merebak di kota-kota kecil. Di surabaya pasar modern juga 

tersebar di berbagai kawasan.  

 Pusat perbelanjaan:  

 Mall: Tunjungan Plaza, Atom Mall, Surabaya Town 

Square, Grand City Mall, Mal Galaxy, Surabaya Plaza (Delta 

Plaza), Pakuwon Trade Center, Supermal Pakuwon Indah, 

Royal Plaza, Golden City Mall, Plaza Marina, Jembatan 

Merah Plaza, City of Tomorrow, Empire Palace, WTC, 

Darmo Trade Center, Pusat Grosir Surabaya, Lenmarc Mall, 

Central Point, East Coast Center, Kapas Krampung Plaza, JS 

Plaza, BG Junction, Hi Tech Mall, Tunjungan Electronic 

Center, Maspion Square, ITC Surabaya, Dupak Grosir, 

Mangga Dua Center, Ciputra World. 

 Modern: Sinar Supermarket 24 jam, Sinar Jemursari, 

Carrefour Golden City, Carrefour BG Junction, Carrefour 

Center Point, Carrefour Rungkut, Carrefour Ahmad Yani, 

Makro Tandes, Makro Waru, Giant Maspion Square, Giant 

Mayjend Sungkono, Giant Mulyosari, Giant Wiyung, Hi-

Tech Mall (pusat komputer), Tunjungan Electronic Center, 

World Trade Center (pusat ponsel), Jembatan Merah Plaza 

(JMP) dan Pusat Grosir Surabaya (PGS). 
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 Tradisional: Pasar Atom, Pasar Turi, Pasar 

Wonokromo, Pasar Tambah Rejo Baru, Pasar Genteng, Pasar 

Kapasan, Pasar Pucang, Pasar Blauran. 

2.3 Pasar Blauran Kota Surabaya 

Pasar Blauran kota Surabaya dikategorikan sebagai pasar belanja 

tradisional, berada di kawasan Surabaya pusat kecamatan Bubutan, lebih 

tepatnya pasar blauran berada di ujung perempatan antar sebelah utara jalan 

Kranggan dan sebelah timur jalan Blauran Surabaya,  pasar barang eceran 

yang keberadaannya sejak zaman penjajahan belanda dan terlengkap di 

Surabaya ini, sampai sekarang masih tetap eksis. 

Dulu yang terkenal di Pasar Blauran antara lain jual beli emas, tetapi 

sekarang pasar Blauran juga menjual buku (baru/bekas), konveksi, jajanan 

tradisional, perlengkapan manten dan juga merancang. Jadi sekarang pasar 

Blauran tidak hanya identik dengan emas, hampir semua kebutuhan sehari-

hari tersedia di sini.  

Bahkan Pasar ini terkenal bagi kalangan mahasiswa sebagai tempat 

belanja keperluan buku-buku sekolah kualitas yang bagus tapi dengan 

harga. Selain itu, Pasar blauran ini juga dikenal sebagai pasar pusat 

penjualan jajanan khas Jawa Timuran, dan tentunya masakan khas Surabaya 

seperti Lontong Balap, Rujak Cingur, Kikil, Sate Ayam-Kambing, Gado-

Gado, Soto Daging, Nasi Rawon, ditambah juga dengan aneka Jajan Pasar.  

Konon ada yang menganggap daerah Blauran adalah daerah keraton. 

Di sekitarnya tumbuh kampung-kampung yang dulu merupakan kampung 

para kerabat serta abdi kerajaan. Pusat keratonnya sendiri terletak di Alun-
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Alun Contong. Sedangkan kawasan sekitarnya seperti Bubutan, Kranggan, 

Blauran, dan Maspati merupakan daerah sekitar pusat pemerintahan.  

Terkait nama Blauran, muncul beberapa versi yang beredar. Menurut 

salah satu pedagang setempat yang sudah berjualan sejak sejak 1994, nama 

”blauran” berasal dari kata “blau” yang berati pagar dan kata “ran” yang 

bermakna pasar. Jadi Blauran adalah pagar yang mengelilingi pasar.  

Versi lain berasal dari dua suku kata bahasa Belanda yakni blauwe 

(biru) dan rand (renda). Konon ada sekitar 1700 bangunan dikompleks 

Blauran, sehingga dirasa perlu mendirikan didirikan tembok panjang dengan 

tinggi 5 meteran sebagai pemisah antara golongan pengusaha Tionghoa 

yang kaya raya dengan warga pribumi. Pertama kali tembok tersebut dicat 

putih lalu berganti warna biru agar lebih enak dipandang. Akhirnya 

muncullah istilah blauran alias renda biru.  

Lain lagi menurut tuturan Romo Bintarri pada tahun 1964 silam. 

Asal kata blauran erat kaitannya dengan sejarah kawasan sebagai tempat 

pengeringan ikan. Nama kampung tersebut identik dengan sebutan Balur 

atau mbalur yang artinya meneringkan ikan. Warag lokalpun lebih enak 

memanggilnya dengan nama mbaluran. 

Pasar Blauran sangat luas dan ramai, terbagi menjadi tiga lantai, 

antara lain untuk lantai pertama berisi toko yang menjual buku-buku untuk 

keperluan sekolah (SD, SMP, SMA), toko elektronik dengan kualitas I, serta 

penjual jajanan. Sedangkan pada lantai kedua Anda bisa menjumpai toko 

sepatu merk lokal dan perlengkapan seragam sekolah dari tingkat TK, SD, 

SMP, SMA. Sedangkan untuk lantai tiga berisi Toko-toko yang berjualan 
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pakaian jadi dengan kualitas II (KW II). Pasar ini di bangun di atas lahan 

5.550 m2 dengan luas bangunan 11.380 m2. Jumlah stand di pasar Blauran 

berjumlah sekitar 1315 stand dengan jumlah pedagang 1081 orang. Status 

tanah di pasar Blauran ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Surya. 
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