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INSTRUMEN OBSERVASI

Peneliti : Samsia

Tanggal Observasi : 03 Maret 2017

Kegiatan yang diobservasi : Keadaan Pasar Sentral Kota Kendari

Transkrip Observasi

Keadaan Pasar Sentral Kota Kendari Mencakupi:

1. Waktu dimulainya aktivitas transaksi jual beli

2. Sarana dan perasarana yang tersedia

3. Sarana transportasi umum yang menuju ke pasar

4. Kebersihan

5. Keadaan Kantor Unit Pasar

Tanggapan Peneliti

1. Waktu memulai aktivitas transaksi jual beli

(pelayanan) bisnis Rb yaitu sekitar pukul 08:00

sampai 16:00

2. Sarana dan perasarana

1) Tempat penampungan sampah

2) Tempar parkir

3) Air bersih

3. Sarana transportasi umum yang menuju ke pasar

sentral kota yaitu:

1) Taksi

2) Ojek

3) Mobil Angkot

4. Para petugas kebersihan melakukan bersih-bersih

pada pagi hari mulai pukul 06.00 sampai selesai.

5. Keadaan kantor unit pasar baik
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Peneliti :  Samsia

Judul Dokumentasi :  Arsip Pasar Sentral Kota Kendari

Profit Unit Pasar

1. Identitas Unit Pasar

- Nama Unit : Unit PD. Pasar Sentral  Kota

- Alamat                          : Jl.Soekarno Hatta

- Kelurahan                     : Dapu-dapura

- Kecamatan                    : Kendari barat

- Kota                              : Kendari

- Provinsi                         : Sulawesi

Tenggara

2. Lahan dan Bangunan

- Luas lahan                     : 1,76 Hektar

- Luas bangunan              : 3,06 Hektar

- Status Kepemilikan       : Milik Pemerintah

Kota Kendari.

- Dokumen Kepemilikan : Bersertifikat

- Tahun bangunan            : 2010

Sarana dan Prasarana

Pasar Sentral Kota

Kendari

1. Kantor pengelolah               : PD. Pasar Sentral

Kota Kendari.

2. Tempat ibadah/musollah            : Ada

3. Toilet/Wc                                    : Ada

4. Pos Keamanan                            : Ada

5. Tempat Penampuangan Sampah : Ada
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6. Areal parkir                                 : Ada

7. Instalasi listrik                            : Ada

8. Instalasi Air bersih                     : Ada
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PEDOMAN WAWANCARA

Penulis : Samsia

Infoman :  Pemilik Bisnis Rb (Pedagang)

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2017

Topik Wawancara :  Proses memulai usaha Rb, peroses jual beli Rb, dan

pengahasilan usaha Rb.

A. Proses memulai usaha Rb:

1. Sejak kapan anda memulai usaha Rb pada pasar sentral di kota kendari?

2. Dari negara mana saja Rb yang anda jual tersebut?

3. Apa tujuan anda berjualan Rb ini?

4. Merek apa saja Rb tersebut?

B. Proses jual beli Rb:

1. Adakah hambatan-hambatan saat melayani pembeli?

2. Adakah pelanggan yang komplain dengan baju Rb apabila terdapat  sobek

atau bernoda?

C. Penghasilan dari usaha Rb:

1. Berapa penghasilan yang diperoleh setiap harinya?

2. Apakah ada keuntungan dari jual beli Rb?
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PEDOMAN WAWANCARA

Penulis : Samsia

Infoman :  Pembeli Rb (Konsumen)

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2017

1. Sejak kapan anda menjadi konsumen Rb?

2. Mengapa anda memilih membeli Rb?

3. Apakah anda perna dirugikan dalam pembelian Rb?

4. Apakah ada tempat lain yang lebih murah selain pasar sentral kota kendari?



80

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Samsia
Informan : Staf Unit PD. Pasar Sentral Kota Kendari
Tanggal Wawancara : 18 Juli 2017
Topik Wawancara :  Keadaan Pasar Sentral Kota Kendari
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Pasar Sentral?

2. Bagaimana batas-batas Wilayah Pasar Sentral?

3. Adakah hubungan pemerintah dengan pengelolah Pasar Sentral terhadap

bisnis Rb?

4. Berapa jumlah pedagang yang menjual Rb?
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HASIL WAWANCARA

Tanggal
Nama

Informan Pertanyaan Jawaban

18/07/2017 Fajarullah,
SP (Staf

Unit Pasar
Sentral Kota

Kendari)

Bagaimana Sejarah dan
Perkembangan Pasar
Sentral Kota Kendari?

Pasar rakyat ini beberapa kali
mengalami kebakaran besar, sehingga
banyak pedagang yang mengalami
kerugian. Namun pemerintah tetap
membenahi salah satu pusat
perdagangan di kendari.Pada tahun
2010, pasar rakyat kembali
mengalami nasib naas. Api melalap
habis hingga rata dengan tanah.
Seluruh pedagang kemudian
dialokasikan ditanah kosong yang
terletak didepan pasar tradisional
yang terbakar. Agar alokasi pasar
darurat tidak terkesan kumuh,
pemerintah kota kendari membangun
pasar dari konsep tradisional ke
konsep modern Selama 3 tahun

Sampai dimana batas-
batas Pasar Sentral Kota
Kendari?

lokasi pasar rakyat. Kota Kendari
sebagai wilayah perkotaan saat itu
baru sekitar kendari caddi hingga
Benu-Benua. Atau melebihi 100 kali
lebih kecil dari kota kendari sekarang
mencapai 300 kilometer persegi.

Bagaimana hubungan
Pemerintah dengan
Pengelolah Pasar Rb?

Kamitidak memiliki hubungan
dengan pemerintah disini, pasar ini
memiliki hubungan dengan PD Pasar
karena Pasar Sentral ini termaksut
dalam naungan Dispenda.

Berapajumlah pedagang
yang menjual Rb di
Pasar Sentral?

Mengenai jumlah pedagang Rb yang
menjual di Pasar Sentral Sentral Kota
Kendari sesuai data dari unit pasar
berjumlah 17 pedagang Rb yang
berdagang Rb.

18/07/2017 Kamaruddin
(Security)

Berapa jumlah security
yang bertugas dipasar
sentral?

Jumlah security yang bertugas
dipasar sentral ini ada 3 yaitu
Misbahuddin, supri dan saya sendiri
Kamaruddin.

08/07/2017 Nursia
(Pedagang

Rb)

Sejak kapan memulai
usaha Rb ini?

Sejak saya masih usia remaja saya
sudah menjual Rb karena itu semua
merupakan salah satu hobi saya dan
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selain dari itu menjual Rb dapat
mencukupi kebutuhan saya sehari-
hari pada saat saya masih di bangku
kuliah, setelah saya menikah Pada
tahun 1993 saya bekerja di salah satu
perusahaan darma samudra salah satu
perusahan pemotongan ikan di kota
kendari, dan berhenti bekerja pada
tahun 2002 dikarenakan suami saya
ingin agar saya segera berhenti
bekerja. Namun saya memutuskan
untuk memulai usaha perabotan
rumah tangga berupa, panci, blender,
dengan mengkreditkannya sebagai
sampingan dari bisnis Rb yang
sekarang ini saya jual dipasar sentral
kota ini.

Dari Negara mana saja
Rb tersebut?

Dari Negara Singapura selebihnya
saya tidak mengetahui darimana saja
asal usul dari Rb ini.

Apa tujuan anda
berjualan Rb ini?

Untuk kebutuhan keluarga dan biaya
sekolah anak-anak.

Pakaian Rb merk apa
yang anda jual?

Ball putih, ball kalajengking, dan
Ball KPR.

Adakahhambatan-
hambatan dalam
menjalankan usaha Rb
ini?

Kualitas barang kurang bagus

Adakah pelanggan yang
komplain terhadap
pelayanan yang ada
disini?

Komplain pelangan kurang adapun
kalu ada biasanya komplainnya
terhadap cacat Rb karena sobek
namun pembeli juga sangat tau kalu
barang tersebut adalah barang bekas
tentu persoalan cacat itu tentu ada
dan apabila saya mengetahui ada
sobekan pada pakaian tersebut tentu
saya akan memberitahukannya
kepada pembeli dan apabila saya
tidak mengetahuinya dan pakaian
tersebut sudah dibeli dan sudah
dibawa pulang pembeli bisa datang
menukar kembali jika pembeli ingin
menukar barang tersebut.

Berapapenghasilan yang
diperoleh setiap
harinya?

Tergantung pembeli untuk rincian
penghasilan yang saya peroleh  saya
tidak pernah merincinya karna
pendapatan yang saya dapatkan setiap
harinya langsung saya bayarkan
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untuk kebutuhan sehari-hari
Apakah ada keuntungan
dari jual beli Rb ini?

Keuntungan tentu saja ada meskipun
tidak terlalu banyak jika tidak ada
untuk apa saya berbisnis Rb usia
remaja sampai sekarang ini

09/07/2017 Nina
(Pedagang

Rb)

Sejak kapan memulai
usaha Rb ini?

Sejak Tahun 2007 awalnya bisnis Rb
ini milik orang tua saya kemudian
saya yang dilanjutkansampai
sekarang

Dari Negara mana saja
Rb tersebut?

Dari Wanci dan Singgapura

Apa tujuan anda
berjualan Rb ini?

Untukkehidupan sehari-hari
termaksud biaya anak saya
bersekolah

Pakaian Rb merk apa
yang anda jual?

Ball Campuran

Adakah hambatan-
hambatan dalam
menjalankan usaha Rb
ini?

Harga barang naik dan isi barang
kurang bagus karena kondisi barang
dapat berpengaruh pada menurunnya
harga penjualan

Adakah pelanggan yang
komplain terhadap
pelayanan yang ada
disini?

Pelanggan komplain karena kondisi
pakaian tersebut cacat atau sobek
namun  apabila terdapat ada cacat
pakaian saya membolehkan penggan
untuk menukar pakaianyang sudah
dibeli dengan pakaian yang lain
namun mengenai uang dikembalikan
saya tidak bisa mengembalikan

Berapa penghasilan
yang diperoleh setiap
harinya?

Penghasilan per hari 300.000-
200.000 tergantung pembeli yang
berbelanja

Apakah ada keuntungan
dari jual beli Rb ini?

Keuntungan dalam satu ball
1.000.000,- keuntungan tentu saja
ada kalu tidak ada keuntungan tentu
saya tidak akan menjual Rb.

10/07/2017 Maimia
(Pedagang

Rb)

Sejak kapan memulai
usaha Rb ini?

Pada Tahun 2005 sejak saya lulus
kuliah di Kampus STAIN Sultan
Qaimuddin Kendari

Dari negara mana saja
Rb tersebut?

Dari Negara Korea dan Singapura

Apa tujuan anda
berjualan Rb ini?

Untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan meningkatkan kesejahteraan
keluarga

Rb merk apa yang anda
jual?

Merk dari Rb sangat banyak tetapi
khusus yang saya jual saat ini adalah
merk ball PP dan ball campuran

Adakah hambatan- Selama usaha Rb ini saya geluti
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hambatan dalam
menjalankan usaha Rb
ini?

hambatan-hambatan yang saya
dapatkan yaitu susahnya barang
masuk karena barang dicegah

Adakah pelanggan yang
komplain terhadap
pelayanan yang ada
disini?

Pelanggan yang komplain jarang saya
dapatkan namun apabila ada cacat
pakaian seperti terdapat adanya
sobekan pada pakaian yang sudah
dibeli oleh pelanggan dan sudah
dibawa pulang saya membolehkan
untuk datang dan menukar kembali
pakaian tersebut dengan pakaian yang
lain namun jika pelanggan komplain
agar uangnya dikembalikan saya
tidak bisa mengembalikan uang
tersebut

Berapa penghasilan
yang diperoleh setiap
harinya?

Tergantung keadaan pasar banyak
pengujung atau tidak karena tidak
bisa diprediksi berapa penghasilan
setiap hari

Apakah ada keuntungan
dari jual beli Rb ini?

1 ball dres seharga 2.400.000/10 hari
keuntungan yang saya dapatkan
sekitar 1.000.000,-

18/07/2017 Burhanudin
(Pedagang

Rb)

Sejak kapan memulai
usaha Rb ini?

Saya memulai bisnis Rb ini sudah
sangat lama sebelum pasar rakyat di
alokasikan menjadi pasar sentral yang
saat ini saya tempati dan saya mulai
berbisnis Rb tahun 2000 sampai
sekarang masih saya jalankan.

Dari Negara mana saja
Rb tersebut?

Setau saya barang yang saya jual ini
berasal dari Negara Korea

Apa tujuan anda
berjualan Rb ini?

Yang paling utama tujuan saya
berbisnis pakaian ini adalah untuk
menafkahi keluarga saya dan untuk
biaya sekolah anak-anak saya.

Rb merk apa yang anda
jual?

Merk kisuk, GM, KPR, dan dol pink

Adakah hambatan-
hambatan dalam
menjalankan usaha Rb
ini?

Barang kurang harga perball Rb
mahal

Adakah pelanggan yang
komplain terhadap
pelayanan yang ada
disini?

Selama saya berbisnis Rb saya belum
pernah mendapatkan pelanggan yang
koplain, namun apabila suatu saat ada
pembeli yang komplain yang
disebabkan saya kurang teliti dalam
pakaian tersebut saya menerima
pembeli yang menukar dengan
barang yang lain dan apabila stok
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tidak ada yang sama dengan barang
tersebut maka uang dapat saya
kembali kepada pembeli

Berapa penghasilan
yang diperoleh setiap
harinya?

Penghasilan perhari untuk saat ini
sangat menurun dibanding tahun-
tahun yang lalu karena saat ini
pembeli sangat berkurang jadi
penghasilan pun kurang namun saya
biasa dapatkan Rp.50.000 sampai
Rp.100.000 perhari kadang juga tidak
ada sama sekali pembeli

Apakah ada keuntungan
dari jual beli Rb ini?

Mengenai keuntungan tergantung
dari barang tersebut kalu rata-rata
bagus maka dalam satu ball Rb saya
mendapat keuntungan sebesar
Rp500.000 sampai Rp.600.000.

18/07/2017 Hj.Sainab
(Pedagang

Tas Rb)

Sejak kapan memulai
usaha Rb ini?

Saya mulai usaha ini sudah sangat
lama sudah puluhan tahun sejak saya
masih gadis karena pekerjaan saya
hanya berbisnis pakaian bekas ini
saja

Dari negara manaRb
tersebut?

Saya kurang tau dari mana asal-usul
barang yang saya jual karena yang
saya ketahui saya dapatkan barang ini
langsung dari agen tapi kalu tidak
salah barang ini asalnya dari
singapura selebihnya saya kurang
mengetahuinya

Apa tujuan anda
berjualan Rb ini?

Tujuan saya tentu untuk kebutuhan
sehari-hari

Merk apa Tas Rb yang
anda jual?

Merk Kalajengking dan Caplang

Adakah hambatan-
hambatan dalam
menjalankan usaha Rb
ini?

Tidak mahal dan tidak murah juga
semua saya jalani dengan kesabaran
dan tetap optimis

Adakah pelanggan yang
komplain terhadap
pelayanan yang ada
disini?

Belum pernah ada komplain pembeli
yang saya temukan

Berapa penghasilan
yang diperoleh setiap
harinya?

Rp.150.000 sampai Rp.70.000
tergantung banyaknya pembeli
kadang ada kadang  juga tidak ada
sama sekali pembeli

Apakah ada keuntungan
dari jual beli Rb ini?

Keuntungan tentu saja ada jika tidak
untuk apa saya berbisnis Rb ini
sampai bertahun-tahun lamanya.
Biasanya keuntungan yang saya dapat
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sekitar.Rp.400.000,-Rp.500.000
tergantung dari kondisi barang itu
bagus dan tidaknya Rb tersebut

17/07/2017 Yulianti
(Pembeli

Rb)

Sejak kapan anda
menjadi konsumen Rb?

Sejak tahun 2008

Mengapa anda memilih
membeli Rb?

Harganya sangat terjangkau dan
kualitas juga bagus tergantung bahan
apa yang kita mau beli

Apakah anda pernah
dirugikan dalam
pembelian Rb?

Pernah dalam hal Rb tersebut sobek
ringan namun saya lebih baik
menjahitnya sendiri karna meskipun
ditukar kembali stok barang yang
sama tidak akan ada lagi

Apakah ada tempat lain
yang lebih murah selain
pasar sentral kota
kendari?

Semua pasar rata-rata harga murah
dan rata-rata sangat terjangkau karena
pada dasarnya kita ketahui Rb
tersebut adalah sudah barang bekas
pakai atau cacat pabrik jadi harga pun
sangat terjangkau disemua pasar
namun saya sangat tertarik membeli
Rb dipasar sentral kota ini karena
penempatan Rb sangat tertata rapi
dan tidak kelihatan kumuh

18/07/2017 Samsul
(Pembeli

Rb)

Sejak kapan anda
menjadi konsumen Rb?

Sejak saya masih usia remaja tahun
2005 sampai sekarang

Mengapa anda memilih
membeli Rb?

Rb yang saya beli bahan dan
kualitasnya tidak jauh beda dengan
kualitas pakaian yang masih baru
hanya saja yang membedakan adalah
Rb yang saya beli sudah pernah
dipakai orang lain dan kalau tidak
teliti Rb biasanya ada cacat ringan

Apakah anda pernah
dirugikan dalam
pembelian Rb?

Dari dulu sampai sekarang tentu saya
katakan belum pernah karna dalam
pembelian Rb saya sendiri yang
memilih langsung adapun kalu ada
cacat sedikit dapat dimaklumi karna
barang tersebut sudah barang bekas
pakai atau cacat pabrik jadi sudah
pasti adanya sobek ringan

Apakah ada tempat lain
yang lebih murah selain
pasar sentral kota
kendari?

Ada pada pasar lawata, Pasar Basah
Mandonga, Pasar Sentral Rb depan
rabam juga murah namun Pasar
Setral Kota Kendari tentu tidak kalah
murah Rb yang dijual

18/07/2017 Djamang
(Pembeli

Rb)

Sejak kapan anda
menjadi konsumen Rb?

Sejak tahun 2007 sampai sekarang

Mengapa anda memilih Kualitas dan bahan Rb bagus dan
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membeli Rb? harga juga sangat terjangkau
Apakah anda perna
dirugikan dalam
pembelian Rb?

Perna karena Rb tersebut ada cacat
ringan seperti bagian ketiak baju
sobek

Apakah ada tempat lain
yang lebih murah selain
pasar sentral kota
kendari?

Ada terdapat pada pasar lawata dan
pasar Rb yang ada di depan Rabam
samping SPBU

20/07/2017 Anita
(Pembeli

Rb)

Sejak kapan anda
menjadi konsumen Rb?

Sejak saya berumur 18 tahun saya
sudah sering membeli Rb disetiap
pasar

Mengapa anda memilih
membeli Rb?

Karena saya belum bekerja dan uang
yang diberi orang tua pun terbatas
untuk membeli baju baru sedangkan
uang saya hanya bisa diperuntukkan
membeli Rb karna harganya lebih
murah dan bahan juga tidak kalah
bagusnya dengan baju baru

Apakah anda pernah
dirugikan dalam
pembelian Rb?

Selama saya menjadi konsumen Rb
ini saya belum pernah mendapatkan
cacat sobek atau merasa dirugikan
pada baju yang saya beli. karena
pedagang Rb khususnya dipasar
sentral ini sudah ada yang
mempunyai mesin jahit sendiri
ditempat dagangnya. jadi untuk cacat
robek tentu akan jarang ditemukan
terkecuali pedagang tidak tau dimana
cacat Rb tersebut

Apakah ada tempat lain
yang lebih murah selain
pasar sentral kota
kendari?

Semua pasar khususnya harga Rb
semua sama karena barang tersebut
bukan pakaian baru tetapiRb yang
sudah jelas-jelas murah karena sudah
Rb kemudian dijual kembali

20/07/2017 Lina(Pemb
eli Rb)

Sejak kapan anda
menjadi konsumen Rb?

Sejak saya masih duduk dibangku
SMA sampai sekarang saya masih
saja menjadi konsumen Rb

Mengapa anda memilih
membeli Rb?

Karena harganya lebih murah dan
juga tidak menguras isi dompet
terlalu banyak

Apakah anda pernah
dirugikan dalam
pembelian Rb?

Pernah karena bernoda tapi saya
dapat menukarnya kembali dengan
stok Rb yang lain

Apakah ada tempat lain
yang lebih murah selain
pasar sentral kota
kendari?

Dari beberapa pasar yang saya
kunjungi rata-rata harganya lumayan
murah dan kalau pun mahal itu
karena bahan dari Rb tersebut
memang kualitasnya sangat bagus
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jadi sah-sah saja karena kita juga bisa
menawar harga kalu sepakat tentu
dibeli
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Celana Jeans


