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BAB 3 

TEMUAN DATA 

 

3.1 Karakteristik Sosial Pedagang  

Pedagang yang berjualan di pasar Blauran memiliki karakteristik yang 

bervariasi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat beberapa profil 

pedagang pasar Blauran yang telah di wawancara mengenai pasar yang telah 

berdiri sejak zaman Belanda ini. 

3.1.1 Profil Informan  

1) Profil Informan MD 

Informan pertama merupakan seorang pria paruh baya yang berusia 

55 tahun. Beliau telah berdagang lebih dari 30 tahun dan memiliki 3 

orang karyawan yang masing – masing berusia 20an. Ketiga 

karyawan yang bekerja di toko tersebut merupakan lulusan SMA dan 

berasal dari Madura. Sedangkan Pak MD sendiri merupakan seorang 

perantau yang berasal dari Palembang. Meskipun sebagian dari kios 

yang ada merupakan usaha turun temurun, namun pak MD tidak 

mendapatkan kios tersebut tanpa usaha, melainkan beliau 

membelinya dari mertua dengan cara mencicil.  

Toko yang berada di lantai 2 tersebut menjual berbagai macam 

barang untuk muslim dan muslimah yang diantara barang yang dijual 

adalah rukuh, sajadah, sarung, kerudung, tasbih, baju kokoh dan 

masih banyak yang lainnya.  
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Bapak dari dua orang anak tersebut mengaku membeli barang 

dagangannya dari pasar Slompretan yang terletak dekat Jembatan 

Merah Surabaya. Hampir setiap hari pak MD “kulakan” di pasar 

tersebut, selain lokasinya yang tidak jauh, harga di pasar Slompretan 

sangat bersahabat.  

Meskipun pasar Blauran terlihat sepi dihari – hari biasa, namun pak 

MD mengaku mendapat pendapatan yang cukup melimpah di bulan 

puasa. Jika di hari biasa pak MD hanya mendapat keuntungan rata – 

rata 3.000.000 rupiah perbulan, maka pada bulan puasa bisa sampai 

meningkat tiga kali lipat. 

 

2) Profil Informan HP 

Informan kedua yakni seorang pria berusia 31 tahun yang berinisial 

HP. HP merupakan warga Gresik yang mencoba peruntungannya 

untuk menyewa kios di pasar Blauran dengan teman – teman satu 

kampung halamannya. HP dan teman – temannya mulai membuka 

kiosnya sejak 5 tahun yang lalu. Dengan modal seadanya HP 

mencoba berjualan sandal dan sepatu dengan berbagai bentuk dan 

ukuran. Barang – barang yang dijual di kios HP dapat dibeli dalam 

jumlah banyak maupun eceran.   

HP memperoleh modal untuk menyewa dan membeli barang yang 

dijual dari warisan kedua orangtuanya. Sebelum berjualan di pasar 

Blauran, setelah lulus SMA, HP  memilih untuk bekerja di salah satu 

pabrik sepatu di Gresik. Namun gaji yang diperoleh dinilai tidak 
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cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, apalagi setelah HP 

memiliki istri dan anak. Karena itu setelah mendapatkan warisan dari 

orangtuanya, HP memang ingin membuka usaha sendiri. Dan dengan 

modal warisan dan juga tekad untuk hidup lebih makmur, maka HP 

mengajak dua orang teman lainnya untuk menyewa kios di pasar 

Blauran. HP memilih membuka kios di Blauran karena lokasi yang 

cukup strategis karena tidak jauh dari stasiun pasar Turi. Selain itu 

HP juga harus bolak balik Surabaya-Gresik karena istri dan anaknya 

yang tinggal di Gresik. 

Pria yang memiliki seorang anak tersebut telah mampu 

mengembangkan usahanya dalam 5 tahun terakhir ini. Meskipun 

awalnya mengalami keraguan, namun sekarang HP sudah mampu 

mendapatkan kepercayaan pembeli dan tidak jarang ada pembeli 

yang puas dengan barang yang telah dibeli dan kembali lagi ke kios 

HP. 

Selain memiliki harga yang cukup murah, kios yang terletak di lantai 

2 tersebut juga memiliki pelayanan yang baik. Menurut beberapa 

pelanggan yang datang, HP mampu membuat pelanggan merasa 

diterima dengan baik saat mulai memasuki kios tersebut, selain itu 

pelanggan juga merasa senang dengan kemampuan HP mendapatkan 

hati pelanggan dengan kesabarannya menanggapi segala permintaan 

pelanggan mengenai barang yang diinginkan. 

3) Profil Informan  AR 
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Informan ketiga yang berhasil di wawancarai merupakan seorang 

pedagang yang memiliki tekat yang kuat dalam mencapai kondisi 

usaha seperti sekarang. Pria berusia 50 tahun tersebut sudah 

memulai usahanya sejak tahun 1991. Sebelum memiliki kios seperti 

sekarang ini, beliau memulai karir sebagai pegawai di sebuah toko  

yang menjual sepatu dan sandal yang juga berada di kawasan pasar 

Blauran. Dan dengan keinginan dan usaha yang keras, akhirnya Pak 

AR mampu membeli sebuah kios yang dipakai untuk berjualan 

sendiri. Kios milik Pak AR tersebut khusus menjual pakaian dengan 

berbagai bentuk dan jenis.  

Pria yang berasal dari Madura dan dibesarkan di Surabaya tersebut 

mendapatkan barang dagangannya dari berbagai tempat seperti PGS 

dan Pasar Kapasan. Meskipun pasar Blauran dibuka sejak jam 9 

pagi, namun pak AR baru mulai membuka toko sekitar jam 11 pagi. 

Hal ini dilakukan karena tidak banyak pembeli yang datang di pagi 

hari, bahkan banyak toko yang baru berdagang lebih dari jam 12 

siang.  

Meskipun dua orang pegawai pak AR sedang tidak ada karena cuti, 

tapi beliau tidak merasa kesulitan untuk berjualan sendirian. Pak AR 

mengaku justru tidaklah muda mengawasi pegawai yang ikut 

bekerja, karena jika tidak berhati – hati justru pegawai yang 

dipekerjakan bisa melakukan kecurangan, seperti menjual barang 

yang harganya 75 ribu mejadi 100 ribu, dengan kelebihan uang yang 

langsung masuk ke kantong pegawai itu sendiri. Hal ini dapat sangat 
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merugikan karena dapat mengurangi kepercayaan pelanggan apabila 

memiliki harga yang tidak stabil.  

Di dalam berdagang, AR percaya bahwa kesabaran dapat menjadi 

kunci agar usaha tetap berdagang. Meskipun terkadang tetap terdapat 

kekhawatiran terutama sejak beberapa pedagang yang memiliki kios 

disekitarnya mulai menjual kios mereka. 

Ayah dari tiga orang anak tersebut masih yakin untuk tetap bertahan 

di pasar Blauran, hal ini dikarenakan usahanya yang semakin 

meningkat secara perlahan yang terbukti dengan kemampuan AR 

membeli kios lagi yang telah beliau sewakan. AR juga mendapatkan 

keuntungan yang cukup besar setiap bulannya, yaitu sekitar 6 – 7 

juta perbulan. 

4) Profil Informan KA 

Informan keempat yakni seorang wanita berusia 36 tahun berinisial 

KA. KA merupakan seorang pedagang barang – barang kebutuhan 

sekolah terutama berbagai macam alat tulis dan perlengkapan 

sekolah lainnya. Kios KA merupakan warisan dari ibunya dan baru 

sekitar 3 tahun belakangan ini, KA menggantikan berjualan alat tulis 

di Blauran. Sebelumnya KA tidak bekerja dan menjadi ibu rumah 

tangga. Suami KA adalah seorang penjual bakso keliling, karena itu 

KA memutuskan untuk membantu suaminya dengan menggantikan 

orangtuanya yang sudah tua untuk berdagang di pasar Blauran. KA 

tidak memiliki pegawai, namun dalam berjualan beliau dibantu oleh 

ibu.  
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KA mendapat barang – barangnya langsung dari distributor yang 

seminggu sekali datang dan menjual barang – barang tersebut pada 

KA. Harga barang yang dijual di kios KA sangat beragam, mulai 

dari ribuan hingga puluhan ribu. Tidak jauh berbeda dengan 

pedagang lain, KA juga menerima pembelian secara grosir. 

Pembelian secara grosir juga mendapatkan diskon khusus, namun 

tetap hanya menerima pembayaran secara kontan. Kebanyakan 

barang yang dijual oleh KA memiliki harga yang pas, namun 

terkadang juga masih bisa ditawar lagi. 

5) Profil Informan TA 

Informan kelima yakni seorang wanita berusia 45 tahun berinisial 

TA. TA merupakan  pedagang kosmetik di lantai 1 pasar Blauran 

Surabaya. Kios miliknya sangat ramai didatangi pengunjung yang 

ingin membeli kosmetik berbagai merek dengan harga terjangkau. 

TA memiliki beberapa pegawai yang siap melayani para pembeli. 

Pegawai yang bekerja di kios TA memiliki bagian sendiri – sendiri. 

Ada juga yang khusus melayani pembeli yang ingin membeli merk 

tertentu saja. Hal ini dilakukan agar pegawai di kiosnya lebih 

mengerti tentang produk yang di jual. Selain kosmetik dengan merk 

terkenal, produk yang dijual juga ada yang merupakan produk lokal 

dengan tagline berasal dari bahan alami. Produk lokal tersebut juga 

tidak kalah peminatnya, selain karena berbahan alami, produk – 

produk tersebut kebanyakan memiliki harga yang lebih miring.  
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Berbeda dengan kebanyakan pedagang yang berjualan di pasar 

Blauran, TA lebih memilih menjual barang – barangnya dengan 

harga pas (fixed price), meskipun menjual dengan harga pas, TA 

yakin masih akan tetap banyak pelanggan yang ingin membeli 

dagangannya, hal ini dikarenakan harga produk – produk kosmetik 

yang dijual memiliki harga yang lebih murah namun tetap dengan 

merk yang sama seperti yang dijual di pasar modern.  

Banyak dari pelanggan yang membeli barang dengan jumlah yang 

banyak untuk di jual kembali. Karena lokasi yang cukup strategis, 

yaitu di lantai 1 dan tidak jauh dari salah satu pintu utama, pelanggan 

tidak ragu untuk membeli.  

3.2 Strategi Pedagang Pasar Tradisional 

Pedagang pasar tradisional Blauran masih memiliki pemikiran yang 

sederhana bagaimana mempertahankan usaha mereka, seperti yang 

disampaikan pak AR: 

“Jualan di sini ini yang penting sabar mbak, kalau sabar pasti ada 
aja pelanggan yang beli, yang penting ditekuni aja mbak. 

’ 
Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan 

pak MD: 
 
“kalau udah rejeki gak kemana mbak, pasti onok wae” 
 
Pasar Blauran yang terkenal dengan tempat berjualan jajanan khas 

Surabaya ini bukan hanya memiliki kondisi yang sepi pengunjung di hari – 

hari biasa, namun ditambah lagi dengan berdirinya BG Junction yang tepat 

berada di depan pasar.  
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Di dalam pasar tampak tidak begitu ramai pengunjung dan banyak 

toko yang tutup, beberapa kios diantaranya ternyata memang jarang sekali 

dibuka, hal ini dikarenakan beberapa pedagang merasa pasar Blauran terlalu 

sepi saat hari – hari biasa. Namun juga masih banyak pedagang yang 

percaya bahwa dagangannya akan tetap laku dan tidak akan gulung tikar.  

Menurut para pedagang hubungan antara pedagang dan pembeli 

haruslah di jaga dengan baik, karena itu komunikasi yang baik dengan 

pelanggan merupakan hal utama. Meskipun pedagang tidak harus mengenal 

pelanggan secara personal, namun kemampuan untuk mendapatkan 

kepercayaan pelanggan adalah hal yang paling utama. Menurut Pak AR 

untuk dapat bertahan adalah dengan bisa mengambil hati pelanggan dengan 

sikap yang ramah.  

Di depan pasar Blauran telah di bangun BG Junction sejak beberapa 

tahun terakhir ini. Meskipun hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi 

para dedagang, namun mereka yakin bahwa mereka memiliki pelanggan 

tersendiri yang berbeda dengan pelanggan di toko Modern.  

Menurut penuturan pak AR pelanggan yang membeli di kawasan 

pasar Blauran merupakan masyarakat menengah kebawah, dan sebaliknya 

pelanggan di pasar modern berasal dari masyarakat menengah ke atas. Salah 

satu alasan utamanya adalah selain harga di pasar tradisional lebih murah, 

harga juga masih bisa di tawar, meskipun dengan kualitas yang tidak 

terbaik. Sama halnya dengan di pasar modern, pasar tradisional juga selalu 

mengikuti tren yang ada. Hal ini sesuai dengan penuturan pak AR  
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“ ya barangnya harus selalu digantu mbak, hampir setiap bulan 
selalu ada model baru. Kalau sampai ketinggalan dengan pasar modern, 
tentu susah lakunya mbak.” 

 
Tidak jauh berbeda dengan dengan pak MD yang juga terus 

melakukan pergantian produk yang dijual, bahakan dalam satu bulan dapat 

memperbaharui barang dagangannya hingga dua kali.  

Di pasar Blauran, para pedagang juga ada yang memiliki 

kekhawatiran tersendiri sejak dibangunnya BG Junction yang berada tidak 

jauh dari lokasi pasar Blauran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

HP. 

“yo pasti onok mbak rasa khawatir, apalagi biasane yang dijual 
barangnya sama. Tapi tetap aja rejeki kan ditangan Allah mbak, yo harus 
yakin tetep bisa laku mbak.” 

 
Pasar modern memang cukup menyita perhatian masyarakat. Sejak era 

reformasi yakni tahun 1998, pertumbuhan pasar modern memang sangat 

pesat. Di Indonesia,supermarket lokal telah ada sejak 1970an.Meskipun 

masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Supermarket bermerek asing mulai 

masuk ke Indonesia pada akhir 1990-an. Semenjak kebijakan investasi asing 

langsung dalam sektor usaha ritel dibuka pada 1998. Meningkatnya 

persaingan telah mendorong kemunculan supermarket di kota-kota  kecil 

dalam rangka  mencari pelanggan baru dan terjadi perang harga. Akibatnya, 

bila supermarket Indonesia hanya melayani masyarakat kelas menengah-

atas pada era 1980-an sampai  awal 1990-an , penjamuran supermarket 

hingga ke kota-kota kecil dan adanya praktik pemangsaan melalui strategi 

pemangkasan harga memungkinkan konsumen kelas menengah-bawah 

untuk mengakses supermarket. 
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Maraknya pembangunan pasar modern seperti hypermarket dan 

supermarket telah menyudutkan pasar tradisional. Hal ini disebabkan 

menggunakan konsep penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola 

lebih professional. Pesatnya perkembangan pasar yang bermodal kuat dan 

dikuasai oleh satu manajemen. Pesatnya pembangunan pasar modern 

dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar 

tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan 

fasilitas yang serba lengkap. Di sisi lain, pasar tradisional masih berkutat 

dengan permasalahan klasik. Permasalahan seputar pengelolaan yang 

kurang professional dan ketidaknyamanan berbelanja Hampir semua produk 

yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern. 

Kehadiran kegiatan-kegiatan modern pada awalnya tidak mengancam 

pasar tradisonal. Kehadiran para sub modern yang menuju konsumen dari 

kalangan menengah keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar 

tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan 

dan kualitas yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar 

konvensional. Namun sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. 

Supermarket dan Hypermarket tumbuh bak cendawan dimusim hujan. 

Kondisi ini muncul sebagai  kosekuensi dari berbagai perubahan 

dimasyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat menuntut hal yang berbeda di 

dalam aktifitas berbelanja. Kondisi ini masih ditambah semakin 

meningkatnya pengetahuan, pendapatan, dan jumlah keluarga 

berpendapatan ganda dengan waktu berbelanja yang terbatas. Konsumen 
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menuntut peritel untuk memberikan nilai lebih dari setiap sen uang yang 

dibelanjakan. 

Kegiatan bisnis modern (Minimarket) mulai beroperasi di Indonesia 

sejak tahun 1988. Sampai sekarang perkembangan pangsa pasarnya selalu 

meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya pangsa pasar ritel tradisional 

semakin menurun setiap tahun. Sampai kini persaingan antar kegiatan 

berlangsung tajam. Ditandai dengan munculnya kecenderungan beralihnya 

selera belanja konsumen dari kegiatan tradisional ke minimarket yang 

meningkat.Dari sudut pandang konsumen, maraknya perkembangan bisnis 

modern yang didukung oleh jaringan pemodal kuat sangat menguntungkan. 

Tetapi kegiatan tradisional dan kecil diduga akan kalah jika dibiarkan bebas 

bersaing dengan minimarket. Hal tersebut menjadi ironis sekali bagi ritel 

tradisional, karena keberadaannya menjadi salah satu motor penggerak 

perekonomian rakyat, tetapi potensinya cenderung menurun 

Perkembangan pasar modern ini diterima dengan mudahnya oleh 

masyarakat. Karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung gemar 

berbelanja daripada menabung.. Pasar modern di Indonesia juga 

berkembang dari sekedar pasar swalayan dengan skala kecil sampai 

hypermarket dengan skala besar.  Memperdagangkan segala kebutuhan 

masyarakat Indonesia. Dari bahan makanan, bumbu dapur, sampai dengan 

barang-barang elektronik. Pasar modern selain menyediakan segala barang 

yang dibutuhkan konsumen. Pasar modern juga dibangun dengan segala 

fasilitas dan kelebihan yang terdapat di dalamnya. Fasilitas dan kelebihan 

yang terdapat di dalam pasar modern tersebut, menyebabkan banyak pasar 
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modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana berbelanja melainkan juga 

sebagai sarana rekreasi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional memang 

memerlukan peningkatan untuk dapat bertahan dengan semakin ketatnya 

persaingan usaha. Yang bukan hanya berasal dari pedagang lain di pasar 

yang sama namun juga dari berkembangnya pasar – pasar modern yang 

tidak lagi dapat dibendung.  

Menurunnya kinerja pasar tradisional selain disebabkan oleh adanya 

pasar modern, penurunannya justru lebih disebabkan oleh lemahnya daya 

saing para kegiatan tradisional. Kondisi pasar tradisional pada umumnya 

memprihatinkan.Banyak pasar tradisional yang tidak terawat. Sehingga 

dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern kini pasar 

tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern.Kelemahan tersebut 

telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit di ubah. Faktor desain dan 

tampilan pasar. Serta atmosfir, tata ruang, tata letak. Selain itu,keragaman 

dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional  pasar yang 

terbatas. Dan optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan 

terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar 

modern. 

Diantara berbagai kelemahan yang telah disebutkaan pasar tradisional 

juga memiliki beberapa potensi kekuatan. Terutama kekuatan sosio 

emosional yang tidak dimiliki oleh pasar Modern. Kekuatan pasar 

tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek . Aspek-aspek tersebut 

diantaranya harganya yang relatif lebih murah dan bisa ditawar, dekat 
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dengan pemukiman, dan memberikan banyak pilihan produk segar. 

Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja memegang langsung 

produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal 

tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini 

justru pasar tradisional lebih dikenal memiliki banyak kelemahan, antara 

lain kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau, dan terlalu padat lalu 

lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial 

masyarakat yang berubah, dimana wanita diperkotaan umumnya berkarier 

sehingga hampir tidak mempunyai waktu untuk berbelanja ke pasar 

tradisional. 

Menurut para pedagang di Blauran, untuk mempertahankan usahasa 

yang telah mereka bangun adalah dengan menjalin hubungan yang baik 

dengan pelanggan. Selain itu dari segi pelayanan harus terus ditingkatkan. 

Kesabaran dan ketekunan dalah salah satu kunci dalam menghadapi 

pelanggan. Karena pelanggan yang datang memiliki karakter yang berbeda 

– beda, pedagang harus pandai – pandai mengambil hati pembeli.  

Menurut penuturan AR pembeli di pasar Blauran juga ada yang 

membeli barang untuk dijual secara online. Pelanggan tersebut melihat 

barang – barang yang di jual di kios AR dan difoto untuk di upload, dan 

apabila ada yang ingin membeli barulah pelanggan tersebut kembali ke kios 

AR dan membeli barang yang telah dipesan. Meskipun barang yang dijual 

di pasar tradisional sering kali tidak mendapatkan penyortiran yang layak, 

namun secara pribadi para pedagang menyecek kelayakan barang – barang 

yang akan dijual. Seperti menurut penuturan HP. 
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“diperiksa sendiri mbak, biasanya orang dari tempat kulak gak mau 
tahu mbak. Kalau sampai barangnya cacat, pelanggan pasti komplain, 
bahkan ada yang jadi gak mau beli lagi mbak.” 

Para pedagang sendiri dalam menjalankan usaha dagangannya selalu 

ingin mendapatkan laba maksimal sebagai imbalan dari kerja keras yang 

telah dilakukan. Namun pada akhirnya pedagang hanya bisa mendapatkan 

untung yang tidak begitu banyak. Bagi pedagang saat ini yang terpenting 

adalah bagaimana agar barang – barang yang dijual laku, karena itu meski 

dengan keuntungan yang tidak begitu besar, kelangsungan hidup usaha 

adalah menjadi fokus utama pedagang.  

 Sistem tawar menawar yang terjadi di pasar Blauran tidaklah mutlak, 

karena sebagian pedagang sudah menetapkan harga pas, namun dengan 

keuntungan yang minimal.  

Setiap pedagang di pasar Blauran memiliki kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan pelanggan, tidak ada persaingan yang tidak sehat, 

meskipun banyak toko yang menjual produk yang sama dan letaknya 

bersebelahan. Dengan banyaknya saingan dalam menjalankan usaha 

perdagangan, maka pedagang memiliki motivasi lebih tinggi untuk 

melakukan peningkatan kualitas barang dagangan maupun pelayanan.  

Untuk tetap bertahan di pasar tradisional, para pedagang berusaha 

untuk melengkali barang dagangannya walaupun dengan modal yang 

terbatas. Seperti menurut penuturan pak AR. 

“disini banyak pilihannya mbak, mulai jadi ukuran paling kecil 
sampai paling besar ada mbak. Warnanya juga bisa milih, apalagi 
modelnya banyak mbak, gak cuma itu-itu saja, dan selalu diganti apabila 
ada model baru lagi” 
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Tidak jauh beda dengan penuturan KA, yang juga selalu melengkapi 

barang dagangannya. 

“penjual alat tulis disini banyak mbak, kalau saya jualnya gak 
lengkap, pembeli juga males karena mesti cari – cari kios lain. Yang dijual 
juga gak Cuma satu apa dua merk aja mbak, tapi ya banyak, mulai dari 
merk paling bagus, sampai yang biasa aja juga ada mbak. Macamnya 
banyak, harganya juga beda – beda. Ya ada harga ada barang mbak, 
semampunya orangnya aja.” 

 
Hubungan sosial yang terjalin di kalangan pedagang pasar Blauran 

dan pelanggan juga dapat dikatakan cukup erat dan diliputi rasa 

kekeluargaan. Saat melayani pembeli, tidak jarang sapaan hangat dan akrab 

dilontarkan oleh pedagang saat menyambut pembeli yang datang. Selama 

transaksi berlangsung, pedagang pasar juga dengan sabar menunjukkan 

barang – barang dagangannya, dan menanyakan kebutuhan pembelinya. 

Pedagang juga membantu pembeli yang mengalami kesulitan dalam 

memilih barang yang akan dibeli. Pedagang menunjukkan barang sesuai 

permintaan pembeli dan menyarankan kualitas dagangan yang lebih baik 

dengan harga bersaing atau mencarikan sesuai harga yang diinginkan 

pembeli. Meskipun barang yang dicari oleh pembeli tidak ada di kios 

pedagang itu sendiri, pedagang tersebut akan menyarankan mana kios yang 

sekiranya menjual barang yang dicari oleh pembeli tersebut. 

Ketakutan akan persaingan usaha memang tidak ada hentinya, 

namun dengan kesabaran dan juga kerja keras, tidaklah mustahil pasar 

tradisional mampu bersaing dengan pasar lain maupun pasar modern. 

Kemampuan pedagang menghadapi pelanggan dengan baik adalah salah 

satu nilai plus yang akan selalu jadi syarat utama keberhasilan suatu usaha.  
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Hubungan yang penuh keakraban bukan hanya ditunjukkan kepada 

pembeli saja, melainkan juga terhadap pedagang yang lainnya. Bentuk 

hubungan baik tersebut ditunjukkan bukan hanya dari para pedagang yang 

saling mengenal, namun juga saling mengunjungi di kala ada musibah 

maupun ada acara pernikahan.  

Salah satu hubungan baik pedagang dan pembeli bisa dilihat dari 

adanya pedagang yang bahkan mengenal secara personal pembeli. Dengan 

tidak ragu memberikan diskon yang lebih besar atau tambahan barang. 

Seperti saat bu KA kedatangan salah seorang pelanggan yang membeli 

selusin buku tulis buat anaknya, bu KA memberikan tambahan sebuah 

pensil dan penghapus dengan cuma – cuma.  

Menurut bu KA tindakan yang dilakukannya dengan memberikan 

pemotongan harga tidak akan membuatnya rugi, melainkan akan semakin 

membuat pelanggan loyal dan tetap membeli di kios beliau. 

“meski untungnya gak banyak, yang penting yang beli tetep mau beli 
disini mbak, tapi yang penting kualitas barang mesti di cek dulu mbak, 
supaya pembeli gak kecewa dan gak kabur.” 

 
Di dalam pasar tradisional Blauran, para pedagang yang berjualan di 

dalamnya menganggap bahwa interaksi sosial merupakan hal yang penting 

bagi memertahankan keangsungan hidup usaha mereka.  

Bentuk interaksi sosial yang terjadi sangat beragam. Di dalam 

interaksi dengan pembeli yang masih baru pertama kali membeli hanyalah 

interaksi yang sederhana. Saat pembeli datang, pedagang akan 

mempersilahkan pembeli untuk masuk, setelah pembeli masuk ke dalam, 

maka pedagang akan segera menanyakan mengenai barang apa yang dicari. 
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Apabila pembeli masih kebingungan, maka pedagang akan menunjukkan 

barang – barng apa saja yang tersedia, dan juga barang yang sesuai dengan 

tren yang ada saat ini. Setelah pembeli memilih barang yang akan dibeli, 

barulah pedagang menyebutkan harganya. Pembeli akan langsung menawar 

harga sesuai dengan  kemampuannya atau sesuai harga rata – rata barang 

tersebut. Maka tawar menawar pun akan terjadi, dan apalagi pedagang dan 

pembeli mengalami kesepakatan, maka transaksi akan terjadi. 

Untuk pelanggan yang sudah berkali – kali membeli, maka pedagang 

akan memiliki obrolan yang lebih personal. Pedagang tidak ragu 

menanyakan kabar pembeli, maupun dengan keadaan keluarga pelanggan 

yang lainnya. Untuk sistem tawar menawar akan menjadi lebih sederhana, 

pedagang akan memberikan harga terbaik untuk pelanggan tersebut, 

sehingga banyak dari pelanggan yang tidak perlu menawar lagi karena telah 

diberi harga yang murah.  
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