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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pasar tradisional memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi 

masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Maulana selaku 

sekretariat jendral DPP APPSI, pasar tradisional memberikan banyak kelebihan 

kepada masyarakat seperti harganya yang lebih murah, produk yang segar, dan 

memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Melihat peranan penting 

tersebut, kondisi pasar tradisional harus didukung dengan kondisi kebersihan yang 

baik agar aktivitas di pasar tradisional dapat dilakukan dengan nyaman.  

Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, kondisi kebersihan pasar 

tradisional cukup memperihatinkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas 

kebersihan Pasar Muara Karang, Bapak Junaidi dan beberapa pedagang pasar 

tradisional, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat pedagang untuk 

menjaga kebersihan pasar masih sangat minim dan lebih banyak bergantung pada 

petugas kebersihan. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. 

Maulana selaku sekretaris jendral DPP APPSI, untuk menciptakan lingkungan 

pasar yang bersih, peran pedagang pasar tradisional sangat dibutuhkan. Hal ini 

akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengunjung pasar tradisional yang 

dibuktikan dengan  hasil survei yang dilakukan bahwa hanya 10,7% dari 

keseluruhan populasi yang masih berbelanja di pasar tradisional. 40,9% dari 

keseluruhan mengatakan bahwa kondisi pasar tradisional saat ini kotor dan bau 

sehingga membuat mereka tidak nyaman dan lebih memilih untuk berbelanja di 
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pasar swalayan. Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak pada penurunan 

jumlah pasar di Indonesia.  Menurut data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia 

(IKAPPI), terjadi penurunan jumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia dalam 

periode 2007-2011 yaitu dari 13.540 menjadi 9.950 pasar (www.bisnis.com, 

diakses pada 24 Februari 2018 pukul 13.13).   

Melihat masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

kesadasaran pedagang untuk hidup bersih dapat mengakibatkan keadaan pasar 

semakin memprihatinkan dan mengurangi minat konsumen untuk mengunjungi 

pasar tradisional. Jika masalah ini dibiarkan, maka kondisi pasar tradisional akan 

semakin memprihatinkan dan peran pasar tradisional tidak akan berjalan dengan 

baik. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk menghidupkan kembali kesadaran 

hidup bersih pedagang pasar tradisional, yaitu melalui kampanye sosial.  

Menurut Ruslan (2013) kampanye merupakan sebuah aktivitas komunikasi 

terencana untuk mempengaruhi perilaku khalayak tertentu dan memberikan 

dampak positif (hlm 22). Oleh karena itu, kampanye sosial dipilih karena 

dianggap dapat mengubah perilaku pedagang agar mereka peduli dengan 

kebersihan. Untuk mengatasi masalah masyarakat terkait, penulis ingin 

mengangkat tema Perancangan Kampanye Sosial Meningkatkan Kesadaran 

Perilaku Hidup Bersih Pedagang Pasar Tradisional. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian adalah 

1. Bagaimana Perancangan Kampanye Sosial Meningkatkan Kesadaran 

Perilaku Hidup Bersih Pedagang Pasar Tradisional sekaligus 
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Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Berbelanja di Pasar Tradisional? 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut adalah pembatasan masalah untuk mempermudah proses perancangan 

1. Segmentasi 

a. Segmentasi Demografis 

Jenis Kelamin : Wanita dan Pria 

Profesi  : Pedagang Pasar Tradisional 

Usia   : 35-44 tahun 

Kelas Sosial  : Menengah kebawah 

b. Segmentasi Geografis 

Ditujukan bagi pedagang pasar tradisional di Jakarta dan Tangerang 

c. Segmentasi Psikografis 

Ditujukan bagi pedagang pasar tradisional yang kurang peduli dengan 

kebersihan pasar tradisional. 

2. Membahas masalah yang terkait dengan perilaku hidup bersih pedagang 

tradisional yaitu membuang sampah pada tempatnya dan memiliki 

kesadaran lebih untuk membersihkan pasar tradisional.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak pedagang pasar tradisional untuk 

lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus menarik perhatian 

masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional agar pasar 

tradisional dapat menjalankan perannya dengan baik.   
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi penulis 

Manfaat tugas akhir bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagaimana membuat sebuah kampanye yang bermanfaat bagi 

sosial. 

2. Bagi orang lain  

Masyarakat yang berbelanja dan pedagang pasar tradisional menjadi lebih 

nyaman dan sehat dengan kondisi pasar tradisional yang bersih. Selain itu, 

masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai pedagang, umkm, atau petani 

dapat terbantu karena dengan kondisi pasar tradisional yang bersih maka 

mereka tidak akan kehilangan pelanggan semakin banyak sehingga mata 

pencahariannya didukung sehingga mereka tidak perlu sampai kehilangan 

mata pencahariannya.  

3. Bagi Universitas. 

Menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara lainnya, 

terutama mahasiswa Desain Komunikasi Visual, yang akan melakukan 

perancangan kampanye sosial.   

Perancangan Kampanye Sosial..., Yulia Ciputri, FSD UMN, 2018




