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 BAB III 

GAMBARAN UMUM PASAR DI KECAMATAN SUMBER REJO 

KABUPATEN TANGGAMUS 

 

 

A. Keadaan Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung 

yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, yang ditetapkan 

berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. 

Pada tahun 2008 Kabupaten Tanggamus di mekarkan menjadi Kabupaten Pringsewu 

yang ditetapkan melalui Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu, yang terdiri atas Kecamatan Pringsewu, 

Gading Rejo, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Sukoharjo, Adiluwih, dan 

Ambarawa. Kabupaten Tanggamus secara geografis terletak pada posisi 104° 18’ - 

105° 12’ Bujur Timur dan 05° 05’ - 05° 56’ Lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus 

terdiri dari 20 Kecamatan. Dari 20 Kecamatan tersebut terdapat 275 pekon, dan 3 

kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanggamus mencapai ± 285.546 Ha luas daratan 

dan 179.950 Ha luas lautan.  

Kecamatan Sumberrejo adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tanggamus yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Talang Padang, 

untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dan dipandang kecamatan 

Talang padang sangat luas maka para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kepala 
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desa dikumpulkan dan diberi tawaran untuk mengadakan pemekaran kecamatan yang 

sifaatnya perwakilan. 

Secara Administrasi Kabupaten Tanggamus berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah 

2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran 

3. Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia 

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat 

Dilihat dari kondisi fisiknya lebih dari 50% wilayah Kabupaten Tanggamus 

berkarakter wilayah berbukit dan bergunung dengan kemiringan lebih dari 40%, 

sedangkan wilayah datarnya hanya sekitar 19% dari keseluruhan wilayah. Sebagian 

besar dari wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan 

dataran dengan temperatur udara rata-rata 28° Celcius dan sebagian wilayah dengan 

udara sejuk pegunungan yang terletak sekitar 500 m dpl sampai dengan 2000 meter 

dpl di kaki Gunung Tanggamus. Curah hujan cukup tinggi mendekati 3000 mm per 

tahun terutama pada wilayah yang bentuk fisiografi wilayahnya berbukit dan 

bergunung. 

Wilayah Kabupaten Tanggamus cukup berlimpah dengan sumber daya air, 

baik air permukaan maupun air tanah. Kondisi hidrologis secara makro didrainasekan 

menuju Samudera Indonesia oleh beberapa sungai besar seperti Way Sekampung 

dengan daerah aliran sungai (DAS) yang sangat luas yaitu 479,252 ha dan Way 

Semangka dengan daerah aliran sungai seluas 98.500 ha. Khususnya di dalam 
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kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kondisi vegetasi terdiri 

atas vegetasi hutan hujan pegunungan tinggi, vegetasi hutan hujan pegunugan rendah, 

vegetasi dataran rendah dan vegetasi hutan pantai. Untuk lebih jelasnya kondisi 

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut ini: 

Tabel 2.1 

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota 

No Nama DAS Luas  (Ha) 

1 Way Sekampung 479,252 

2 Way Semangka 98,500 

   

Sumber:RTRW Kabupten Tanggamus tahun 2011 - 2031 

Secara administratif ketika terbentuk, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 

(sebelas) wilayah kecamatan dan 6 (enam) wilayah perwakilan kecamatan. Pada 

tanggal 19 Juni 2000 disahkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2000 tentang 

pembentukan kecamatan dan tata kerja pemerintahan kecamatan dalam wilayah 

Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan 

bertambah 6 (enam) kecamatan sehingga menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada 

tahun 2004 dimekarkan 7 Kecamatan baru dan dengan disyahkannya Perda No. 5 

Tahun 2005 terjadi kembali dimekarkan 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Agung 

Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas, dan Limau. 
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Sampai pada tahun 2006 Kabupaten Tanggamus menjadi 28 kecamatan. Kemudian 

melalui Undang–undang No 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten 

Pringsewu, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus berkurang sebanyak 8 

kecamatan yaitu: Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Pardasuka, Pagelaran, 

Banyumas, Sukoharjo, Adiluwih, dan Ambarawa. 

Untuk mengetahui kecamatan‐kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus 

dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini: 

Tabel 2.2 

Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan/desa/pekon 

Nama Kecamatan 

Jumlah Kelurahan/desa 
Luas Wilayah 

Administrasi Terbangun 

Kelurahan Desa/Pekon (Ha) 

(%) 

thd 

total 

(Ha) 
(%) thd 

total 

Wonosobo - 28 20.963 4,5     

Semaka - 22 17.090 3,7     

Bandar Negeri Semuong - 11 9.812 2,1     

Kota Agung 3 13 7.693 1,7     

Pematang Sawa - 14 18.529 4,0     

Kota Agung Timur - 12 7.333 1,6     

Kota Agung Barat - 16 10.130 2,2     

Pulau Panggung - 21 43.721 9,4     

Air Naningan - 10 32.308 6,9     
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Ulu Belu - 16 18.635 4,0     

Talang Padang - 20 4.513 1,0     

Sumberejo - 13 5.677 1,2     

Gisting - 9 3.253 0,7     

Gunung Alip - 12 2.568 0,6     

Pugung - 27 23.240 5,0     

Bulok - 10 5.168 1,1     

Cukuh Balak - 20 13.376 2,9     

Kelumbayan - 8 12.109 2,6     

Limau - 11 24.061 5,2     

Kelumbayan Barat - 6 5.367 1,2     

JUMLAH LUAS 

DARATAN 
  

285.546 61,3     

LUAS LAUTAN 
  

179.950 38,7     

LUAS TOTAL 

KABUPATEN 

TANGGAMUS 

3 299 465.496 100,0     

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus tahun 2011 – 2031 

B. Demografi 

Penduduk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat 

pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi adalah warga penduduk asli 

yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami wilayah Tanggamus. 

Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan 

menetap di Tanggamus.  Penduduk pendatang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu 

pendatang lokal/suku Lampung dari luar Tanggamus dan pendatang dari luar 

kabupaten (bukan asli suku Lampung) dan luar provinsi. Kepadatan penduduk di 
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Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, 

sedangkan sebaran jumlah penduduk relatif tidak merata. 

C. Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangggamus 

 Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan APBD Kabupaten Tanggamus 

didasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

(PPA) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dimaksudkan sebagai pijakan dan dasar bagi 

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menyepakati PPA yang 

selanjutnya menjadi bahan utama penyusunan RAPBD, oleh karena itu KUA tersebut 

juga memberikan landasan dan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

datang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangannya.  

Rencana program dan kegiatan beserta anggarannya dimaksud dituangkan 

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) serta rencana pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. 

Pendapatan daerah merupakan penerimaan uang melalui kas rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah 
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dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan 

daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan lain - lain PAD. 

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan 

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan 

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 

untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit manakala anggaran belanja lebih 

besar daripada anggaran pendapatan dan sebaliknya akan terjadi anggaran surplus 

manakala anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanjanya. 

 

 

 

 

 



68 

D. Karakteristik Wirausaha etnis Cina di Pasar Sumber Rejo Tanggamus. 

 

Berdagang menurut Yoan merupakan mata pencaharian yang telah diwariskan 

secara turun-temurun. Bahkan sedari kecil sudah diajarkan oleh sang ayah yang juga 

seorang pedagang.
1
 Hal itu juga yang dialami oleh Sherly Carlina

2
, dan Oktaviano

3
, 

yang juga merupakan anggota dari keluarga yang gemar berdagang. Meski tidak 

mudah menjadi seorang pedagang, namun karena dorongan yang kuat untuk 

berwirausaha maka hal itu menjadi tantangan tersendiri.   

Beberapa narasumber terpilih memiliki beragam motivasi yang 

melatarbelakangi dalam menjalankan usahanya. Yoan berpendapat bahwa dengan 

berdagang ia mampu mengumpulkan uang, meski risiko lumayan besar, namun 

keuntungannya juga menjanjikan. Beda halnya dengan menjadi petani atau karyawan, 

dengan risiko yang rendah mereka juga mendapatkan tidak lebih besar dari 

berdagang.
4
  “Kalau saya berdagang karena memang hanya ingin berdagang saja, 

mungkin karena keturunan. Jadi berdagang seperti sudah menjadi pilihan satu-

satunya dan pilihan terakhir” tutur Sherly Carlina. Tidak jauh berbeda dengan 

Oktaviano yang tidak memiliki alasan lain yang memotivasinya untuk berdagang 

                                                           
1
Wawancara dengan Yoan pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus pada 

Tanggal 21 Juni 2016.  
2
Wawancara dengan Sherly Carlina pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
3
Wawancara dengan Oktaviano pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016.  
4
 Wawancara dengan Yoan pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus pada 

Tanggal 21 Juni 2016. 
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kecuali karena sedari kecil memang sudah berdagang sehingga dari dahulu berdagang 

sudah menjadi kebiasaan yang menguntungkan.  

Kemudian, di dalam memulai usaha wirausahawan tidak boleh hanya terpaku 

atau terkuras tenaganya hanya untuk mengumpulkan modal yang besar. Karena 

modal yang besar tidak menjamin sebuah usaha akan berjalan lancar dan sukses 

sesuai dengan harapan.
5
 Tidak jarang justru modal yang besar akan menghalangi 

seseorang untuk memulai sebuah usaha dan akhirnya usaha benar-benar tidak dapat 

dimulai.
6
 Oleh sebab itu modal bukanlah sebuah faktor yang amat penting, memulai 

usaha dengan seminimal mungkin pun bisa membuat usaha menjadi besar dan terus 

berkembang.
7
 

Jika menjadi karyawan penghasilan dan cara kerjanya terhitung konsisten, 

berbeda halnya dengan menjalankan usaha.  Dinamika di dalam menjalankan usaha 

bermacam-macam, di antaranya adalah mengalami kerugian. Kerugian adalah sesuatu 

yang pasti terjadi di dalam menjalankan sebuah usaha. Semua pengusaha tahu persis 

bahwa selain berkesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar, ia juga 

dihadapkan pada persoalan kerugian yang besar.
8
 Namun yang paling penting di 

dalam menyikapi kerugian adalah adanya pengalaman yang berharga dan 

                                                           
5
Wawancara dengan Sherly Carlina pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016. 
6
Wawancara dengan Yoan pemilik toko  di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus pada 

tanggal 21 Juni 2016.  
7
Wawancara dengan Sherly Carlina dan Yoan pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
8
Wawancara dengan Oktaviano pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016.  
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meningkatkan manajemen yang baik. Pengalaman berharga itu berlaku sebagai 

cambuk untuk mengingatkan seorang wirausahawan agar lebih berhati-hati jangan 

sampai mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu sehingga kerugian kembali 

terulang. Sedangkan manajemen yang baik berguna untuk merancang usaha dan 

mengelolanya dengan lebih baik lagi. 

Setelah mengalami hiruk-pikuk dan dinamikanya, berkembangnya suatu 

usaha yang dijalankan oleh seorang pengusaha memang merupakan sebuah 

keharusan. Tentu saja yang demikian itu supaya usaha tidak cenderung stagnan, atau 

yang lebih menyedihkan adalah berakhir karena tidak mampu bersaing dengan yang 

lain. Oleh sebab itu target-target dalam melakukan penjualan diperlukan. 

Sebagaimana pohon yang butuh tumbuh dan terus berkembang hingga menjadi pohon 

yang besar.
 9

 Namun dalam menentukan target penjualan setiap bulannya atau setiap 

minggunya seorang wirausahwan harus memperhitungkan secara matang. Tidak 

secara asal-asalan dan tanpa perhitungan. Penetapan target penjualan juga harus 

terukur dan realistis.
10

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut:
11

 

                                                           
9
Wawancara dengan Yoan pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus pada 

tanggal 21 Juni 2016.  
10

Wawancara dengan Oktaviano pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016.  
11

Poin-poin yang akan dijabarkan di bawah ini merupakan gabungan dari hasil wawancara 

para narasumber yang telah disarikan.   
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1. Memberikan Pelayanan Terbaik 

Baik Yoan, Sherly Carlina, maupun Oktaviano sependapat dalam hal ini yakni 

memberikan pelayanan terbaik. Di dalam dunia usaha yang saingannya lebih ketat 

seorang penjual tidak hanya dapat bermain harga yaitu menetapkan harga 

sekompetitif mungkin, tetapi juga harus dibarengi dengan pelayanan yang baik. 

Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan menjadi nyaman dan secara langsung 

atau tidak langsung akan merekomendasikan kepada para handai-tolan untuk 

berbelanja di toko. 

2. Menjaga Kualitas 

Kualitas barang menjadi ketentuan selanjutnya agar omzet penjualan menjadi 

naik atau sesuai dengan─mendekati─target. Kualitas barang menjadi penentu 

konsumen dalam meraih kepuasan atau sebaliknya, kecewa. Pelanggan yang kecewa 

akan menularkan kekecewaannya kepada calon pembeli atau pelanggan sehingga 

mengurungkan niat untuk membeli barang di toko dan beralih ke toko yang lain. 

3. Tanggung Jawab 

Bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan adalah menjelaskan kepada calon 

pembeli jika terdapat kekurangan di dalam produk yang diperdagangkan, dan 

menggatinya dengan cuma-cuma apabila barang cacat tetapi sudah sampai ke tangan 

konsumen. Dengan adanya tanggung jawab sebelum dan pasca penjualan akan 

memberikan kesan yang baik di mata konsumen. 
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4. Memberikan Harga yang Kompetitif 

Menentukan harga suatu barang atau komoditas yang kompetitif bukanlah 

sesuatu yang mudah. Kompetitif bisa diartikan secara sederhana adalah mampu 

bersaing. Harga yang mampu bersaing bukanlah harga yang terlalu mahal, dan bukan 

juga merupakan harga yang terlalu mahal. Karena terlalu mahal akan membuat calon 

pembeli memilih toko lain yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang 

relatif murah. Memberikan harga yang lebih murah juga tidak diperkenankan karena 

akan merusak harga pasaran, selain juga akan berpotensi menimbulkan kerugian di 

dalam berdagang. 

5. Kerja keras dan disiplin 

Kerja keras dan disiplin adalah sepasang, tidak boleh dipisahkan. Di dalam 

menjalankan usaha kerja keras dan disiplin itu terejawantah dalam aktivitas buka 

tutup toko. Toko buka lebih pagi dan tutup paling akhir. Meski kebanyakan 

pelanggan pasar sudah tidak ada lagi, toko tetap buka karena mengharapkan dari 

pembeli yang lain, atau pelanggan yang tidak sempat berbelanja pada jam operasional 

pasar.
12

 

 

 

 

 

                                                           
12

Wawancara dengan ketiga narasumber dan juga hasil dari observasi yang dilakukan pada 

tanggal 23 Juni 2016.  
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E. Karakteristik Wirausaha Pribumi di Pasar Sumber Rejo Tanggamus 

Roni Susanto
13

 Nur Kholis
14

, Mujiarso
15

 merupakan pengusaha dari kalangan 

pribumi yang berdagang di Pasar Sumber Rejo Tanggamus. Ketiganya merupakan 

pemilik toko kebutuhan sehari-hari di Pasar Sumber Rejo. Alasan untuk berdagang 

kebutuhan sehari-hari adalah barang yang dijual cepat laku,
16

 modal relatif tidak 

terlalu besar,
17

 dan risiko yang tidak begitu besar─seimbang dengan modalnya yang 

tidak terlalu besar.
18

 

Memulai suatu usaha modal adalah sesuatu yang penting, namun tidak utama. 

Yang pertama dan utama adalah adanya kemauan dan tekad. Ada modalpun kalau 

tidak ada kemauan dan tekad sama saja usaha tidak akan jalan.
19

 Besaran modal 

untuk memulai sebuah usaha juga tidak terlalu penting,  

“Saya dahulu merintis usaha ini dimulai dengan modal yang sangat kecil, 

tetapi bismillah saja semua pasti ada hikmahnya. Kalau kita berusaha dan 

bertawakkal pada Allah, Insyaallah akan berjalan sesuai dengan harapan, dan 

sekarang alhamdulillah perjuangan saya membuahkan hasil. Karena usaha 

                                                           
13

Etnik pribumi pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus yang 

diwawancarai pada 22 Juni 2016.  
14

Etnik pribumi pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus yang 

diwawancarai pada tanggal 22 Juni 2016.  
15

Etnik pribumi pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus diwawancarai 

pada tanggal 22 Juni 2016.  
16

Wawancara dengan Roni Susanto pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
17

 Wawancara dengan Nur Kholis pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016. 
18

Wawancara dengan Mujiarso pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016.  
19

Wawancara dengan Nur Kholis pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016.  
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tidak akan sesuai dengan hasil, jika usaha keras maka hasil akan besar, tidak 

peduli modal besar atau kecil”.
20

 

 

Seorang pengusaha atau pedagang setelah memiliki tekad, kemauan dan 

modal  harus memiliki satu hal lagi yaitu mental pengusaha. Di antara bentuk nyata 

dari mental seorang wirausahawan atau pengusaha adalah siap menghadapi risiko, 

termasuk risiko dalam berdagang yakni mengalami kerugian. Kalau tidak berani rugi 

maka tidak perlu repot-repot untuk berdagang.
21

  

Rugi dalam berdagang adalah hal yang sangat lumrah, tetapi yang paling 

penting adalah kerugian itu tidak terlalu besar dan bukan karena kesalahan yang tidak 

perlu. Misalnya dalam praktik barang tidak laku dan kadaluarsa karena stok terlalu 

banyak dari permintaan. Itu sangat merugikan dan sekaligus tidak perlu terjadi lagi.
22

 

Intinya bahwa kalau mau mendapat keuntungan yang banyak harus siap mengalami 

kerugian.
23

  

Setelah memulai usaha dan memperhitungkan semuanya, yang tidak kalah 

penting adalah menentukan target penjualan. Baik itu target penjualan harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. Seorang wirausahawan yang tidak memiliki target 

penjualan tidak akan memiliki semangat sebagaimana para pesaingnya yang memiliki 

                                                           
20

Wawancara dengan Roni Susanto pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
21

Wawancara dengan Mujiarso pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016. 
22

Wawancara deng Nur Kholis pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus 

pada tanggal 21 Juni 2016  
23

Wawancara dengan Mujiarso dan Nur Kholis pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
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target. Selain memacu untuk terus meningkatkan penjualan dengan adanya target 

tersebut, pencapaian target yang sesuai dengan harapan, atau bahkan melebihi akan 

membuat usaha berkembang dan terus membesar. Alhasil keuntungan akan berlipat 

ganda. Sebaliknya apabila tidak memiliki target maka seorang wirausahawan akan 

semaunya sendiri dan lambat laun usahanya bisa mengalami kebangkrutan.
24

 

Di dalam mencapai target Roni Susanto dan Mujiarso memiliki beberapa kiat 

di antaranya ialah: 

a) Membuat target yang terukur atau tidak muluk-muluk. 

b) Meningkatkan pelayanan dan menjaga kualitas produk. 

c) Mampu membaca kondisi pasar (melihat produk mana yang paling banyak 

diburu setiap bulannya). 

d) Memberikan harga spesial atau harga yang lebih miring kepada para 

pelanggan yang loyal. 

 

Supaya usaha tetap lancar, terus berkembang, dan berangsur-angsur menjadi 

usaha yang besar diperlukan beberapa hal, yaitu:
25

 

1. Jujur.  

Tidak peduli kondisi sedang sulit atau terdampak krisis, menjadi pengusaha 

yang jujur tatap menjadi keharusan. Bentuk implementasi dari kejujuran tersebut 

adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya akan produk yang dijual. Tidak 

menjual produk rusak apalagi kadaluarsa bukan sesuatu yang dapat ditawar lagi. 

                                                           
24

Wawancara dengan Roni Susanto pemilik toko di Pasar Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 21 Juni 2016.  
25

Beberapa poin yang dijabarkan di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan ketiga 

narasumber yaitu Mujiarso, Nur Kholis, dan Roni Susanto yang telah disarikan dan disusun secara 

sistematis oleh peneliti.  
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2. Gigih.  

Kegigihan sangat diperlukan di dalam menjalankan sebuah usaha. Usaha 

sebagaimana diketahui menyimpan ketidakpastian selama hidupnya. Kadang 

menjanjikan keuntungan, namun tidak jarang juga memberikan kerugian. Kegigihan 

di dalam berusaha menjadi penting manakala bisnis atau usaha sedang dirundung 

kesulitan. 

3. Ramah.  

Ramah kepada calon pembeli dan pelanggan adalah sebuah keharusan. 

Dengan adanya keramahan maka calon pembeli dan pelanggan akan merasa betah 

dan merasa dihargai. Termasuk juga di dalam ramah ini ialah sabar dalam 

menghadapi pelanggan yang komplain, atau merasa tidak puas dengan pelayanan 

yang diberikan.  

4. Menetapkan harga yang bersaing.  

Harga menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan suatu usaha. Harga 

yang mahal akan membuat para calon pembeli dan pelanggan kabur, sedangkan harga 

yang terlalu murah juga akan mengakibatkan pedagang yang lain merasa dirugikan.   


