
 

 

ABSTRAK 

 

ERNI NOVIANTI. Dampak Pasar Modern Pada Perekonomian Masyarakat 

Desa (Studi Sosiologi Ekonomi di Desa Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya). 

 Pasar merupakan sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan 

pembeli, pasar juga merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan 

ekonomi masyarakat. Kini pasar beragam jenis, diantaranya pasar tradisional dan 

pasar modern. Desa Manonjaya telah dibanjiri minimarket seperti Alfamart, 

Indomart, dan SB mart. Hal ini kemudian memberikan dampak pada 

perekonomian  masyarakat di Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Berangkat dari fenomena tersebut muncul permasalahan yang relavan 

untuk diteliti, yaitu: bagaimana dampak pasar modern pada perekonomian 

masyarakat Desa Manonjaya. serta bagaimana respon masyarakat terhadap 

keberadaan pasar modern. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya pasar modern 

pada perekonomian masyarakat Desa Manonjaya, sehingga nantinya dapat 

diketahui apakah pasar modern berdampak positif atau negatif pada perekonomian 

masyarakat Desa Manonjaya. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui respon masyarakat terhadap keberadaan pasar modern. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi yaitu, penelitian 

yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok 

tertentu yang tujuannya untuk mencari deskripsi. 

Kesimpulan dari hasil penelitian menegaskan bahwa adanya pasar modern 

telah memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat desa. Dampak 

positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persaingan yang sehat. 

Persaingan tersebut tidak hanya di satu atau kubu halaman saja, namun dari 

berbagai kriteria pedagang. Mulai dari pedagang asongan sampai pedagang 

tradisional hingga  pasar modern. yang dikenal dengan kualitas tempat jajakan 

berbagai jenis produk barang. Kemudian hadirnya persaingan dikalangan para 

pedagang tentu akan menghasilkan berbagai tipe pandangan terkait barang yang 

diperjual-belikan terlebih pada transaksi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: 

dengan adanya pasar modern membuat gaya hidup warga masyarakat Desa 

Manonjaya menjadi lebih konsumtif, sehingga berdampak pada perekonomian 

kekuarganya. Kelayakan berbelanja memang penting bagi para pembeli namun 

atas kenyamanan itulah akan dapat berimbas pada cara pandang masyarakat dan 

terutama lagi masyarakat desa yang nota bene tidak secara gamblang bagaimana 

menyikapi suatu perubahan dalam kehidupan, salah satunya adalah belanja. 

Karena jika kondisi tersebut tidak dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat 

maka kemungkinannya sikap konsumtif yang tak terkendali akan melanda 

kehidupan masyarakat desa Manonjaya pada umumnya. Respon masyarakat 

terhadap keberadaan pasar modern yaitu masyarakat setuju dengan keberadaan 

pasar modern dikarenakan pasar modern tempatnya lebih bersih sehingga 

masyarakat lebih nyaman berbelanja disana. 

 

 


