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BABI I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, 

Pasal 25 ayat  1 (satu) mengatur bahwa “Pemerintah Daerah mengendalikan 

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang 

baik, dan harga yang terjangkau”. 

Pada tahun 2015 perkembangan harga barang kebutuhan pokok itu dapat di 

pantau karena diatur melalui peraturan menteri perdagangan nomor 

92/M/DAG/PER/12/2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 

dibidang perdagangan kepada gubernur sebagai  wakil pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2015, lebih 

lanjut disebut peraturan  menteri perdagangan  nonor 92 tahun 2014. 

 Lalu pada peraturan menteri perdagangan nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 

tentang petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun 

anggaran 2015 pada bab II. Kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan di data 

dan di informasikan perdagangan dalam negeri bagian data harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting disebutkan bahwa tentang pelaksanaan, 

pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harus dilakukan dinas perdagangan di 

setiap privinsi dan derah/kota di seluruh Indonesia serta di laporkan secara 

periodik kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN). 
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Sesuai dengan peraturan perudanga - undangan pasal 7 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjelaskan bahwa 

badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik 

yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. 

Berdasarkan perundang undagan di ataas maka Dinas Perdagangan (DISDAG) 

Kota Makassar melihat dari kondisi penduduk Kota Makassar jumlah penduduk 

Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan jumlah 

penduduk Kota Makassar sejalan dengan perkembangan dibeberapa sektor, baik 

perekonomian, penataan kota yang semakin membaik dari tahun ke tahun, Sejak 

tahun 2010, Program Monitoring Harga Sembako Dinas Perdagangan Kota 

Makassar diluncurkan dan rutin dilakukan setiap tahun. 

 Kegiatan ini dilakukan di 10 pasar tradisional di Kota Makassar dengan jadwal 

monitoring setiap  dua kali dalam seminggu dengan jadwab pada hari senin dan 

kamis dari pukul 09.00 - 10.00 pagi WITA. Kegiatan ini dilakukan atas 

banyaknya permintaan informasi harga sembako oleh berbagai macam pihak 

seperti Dinas Perdagangan Provinsi, Bank Indonesia (BI), Pemerintah Kota 

Makassar, Bulog, Kepolisian, LSM, Mahasiswa dan Media yang merupakan 

stakeholder yang rutin membutuhkan data perkembangan sembako. Beberapa 

pihak lain seperti Kepelabuhan, pengelola pasar dan gudang-gudang pada industri 

yang terletak di kawasan juga intens berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan 

Kota Makassar dalam rangka kebutuhan data sembako.  



3 
 

 
 

Seiring meningkatnya kebutuhan stakeholder terkait data tersebut, maka pada 

tahun 2017 dibuatlah aplikasi SEMBAKO TA’ sebagai solusi untuk 

mempermudah stakeholer dalam mengupdate informasi harga sembako yang 

berlaku di 10 (sepuluh)  pasar tradisional di Kota Makassar yaitu pasar Pa’baeng-

baeng, Pasar Terong, Pasar Maricaya, Pasar Pannampu, Pasar Baru, Pasar Sentral, 

Pasar Sambung Jawa, Pasar Panakukang, Pasar Sawah, dan Pasar Parang 

Tambung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas maka rumusan masalah penilitian ini adalah  

1. Apakah sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SEMBAKOTA) efektif  

dalam memantau stabilitas harga ? 

2.Apakah sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SEMBAKOTA) 

membantu  pemerintah dalam  memantau ketersediaan barang kebutuhan 

pokok bagi masyarakat.? 

3.Apakah sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SEMBAKOTA)  

bermanfaat bagi Masyrakat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarakan pemaparan di atas penulis melakukan penelitian bertujuan yaitu; 

1.Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem 

pemantauan pasar kebutuhan pokok terhadap stabilitas harga. 

2.Untuk mengetahui dan menganalisis efektifvitas dan efisiensi sistem 

pemantauan pasar kebutuhan pokok (SEMBAKOTA) dalam memantau 

ketersediaan barang kebutuhan pokok. 
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3.Untuk mengetahui  dan menganalisis efektivitas dan efisien sistem pemantaun 

pasar kebutuhan pokok bermanfaat bagi masyarakat.  

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini mampu membantu pihak pemrintah dalam 

memantau stabilitas harga, mencega inflasi dan  mengontrol ketersediaan 

bahan pokok dipasar.  

2. Diharapkan penelitian ini mampu membantu pemerintah dalam 

menyedeiakan barang kebutuhan pokok 

3. Diharapakan penelitian ini mampu membantu masyarakat dalam 

mendapatkan keterbukaan informaasi mengenai harga bahan pokok yang 

ada dipasar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pengertian Pasar Menurut Ahli 

Menurut Wilyam J. Stanton (1993), mengatakan bahwa pasar adalah 

sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja, dan kemampuan untuk membelanjakan. 

Menurut Hadri Ma’aruf  (2015),  mengatakan bahwa pasar memiliki tiga 

pengertian yang harus dipenuhi yaitu ada tempat maksudnya ada tepat bertemu 

antara penjual dan pembeli, ada interaksi yaitu adanya permintaan dan 

penawaran yang dilakukan penjual dan pembeli antara penjual dan pembeli. 

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari 

pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk 

mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan 

dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. “Pasar 

mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara 

penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa” (Rita 

Hanafie,2010:176). 

Dalam kamus Ekonomi & Bisnis “Pasar merupakan tempat terjadinya 

penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang-

barangnya dengan uang dan pembeli yang ini menukarkan uangnya dengan 

barang atau jasa” (Waluyo Hadi & Dini Hastuti, 2011: 364-365). Sementara itu, 

Budiono menyatakan bahwa “Pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan



6 
 

 
 

dan penawaran. Suatu pasar yaitu di mana saja terjadi traksaksi antara penjual 

dan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau 

jasa apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga 

kerja” (Budiono,2002:43). 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mankiw, yang menyatakan bahwa 

pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa 

(Mankiw, N. Gregory, 2006:78). Sedangkan menurut teori makro ekonomi 

(Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Management, 1992:44), pasar merupakan 

suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual 

bertemu untuk mengadakan tukar-menukar. Pasar dapat berupa tempat konkrit 

ataupun terpusat (misalnya pasar saham, obligasi, atau pasar gandum, yang 

gedung atau tempatnya khusus dan mudah dilihat) atau tanpa wujud yang jelas/ 

tidak terpusat (misalnya pasar rumah atau mobil bekas, dimana barang yang 

dijual tidak dikumpulkan di satu tempat khusus), atau bahkan bisa juga hanya 

berupa jaringan kabel dan perangkat elektronik. 

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diambil pengertian 

bahwa pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan 

jasa, tidak harus berwujud tempat seperti dalam pengertian sehari-hari. Pasar 

dapat memiliki bentuk yang konkrit/terpusat atau abstrak/ tidak terpusat. 

Karakteristik yang paling penting agar sesuatu dapat disebut sebagai pasar adalah 

adanya pembeli dan penjual serta barang atau jasa yang diperjual belikan. Pasar 

menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara 
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permintaan  dan penawaran dari suatu barang/jasa tertentu sehingga akhirnya 

dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang di perdagangnkan. 

Berdasarkan pengertian pasar menurut para ahli di atas maka saya simpulkan 

penegrtian pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih 

pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi 

setelah kedua bela pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga, pembeli 

mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuasakan 

kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya 

digunakan untuk membiyai aktivitasnya sebgai pelaku ekonomi produksi atau 

pedagang. 

Mengikuti perekmangan mengenai pekertian pasar  dapat di simpulkan pula 

nahwa pasar adalah tempat bertemuan produsen dan konsumen untuk melakukan 

transaksi jual beli barang maupun jasa baik secara langsung maupun melalu media 

teknologi yang memudahkan produsen dalam menawarkan produknya dan 

konsumen maupun mendapatkan produk yang di inginkan dengan cepat serta 

dengan harga yang sesuai dan kualitas terbaik. 

2.1.3 Fungsi Pasar 

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah yang memudahkan transaksi dalam 

memberikan pelayanan bagi masayarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi 

atau bidang diantarnya : 

a. Dari Segi Ekonomi 

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan 

komuditas utama untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan suplay. 
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b. Dari Sebagai Sosial Budaya 

Merupakan kontal social secara langsung yang menjadi tradisi suatu 

masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sector informal 

dan formal. 

c. Arsitektur 

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik 

bangunan dan artefak yang dimiliki. 

2.1.4 Jenis Pasar 

2.1.4.1 Pasar Ditinjau Dari Kegiatanya 

a. Pasar Moderen 

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secra 

langsung maupun melalu menida teknologi  dan ditandai dengan adanya 

transaksi jual beli secara tidak langsung melainkan dpat memesan barang 

terlebih dahulu. Pembeli melayani kebutuhannya, harga barang sudah 

tercantum pada lebel-lebel yang ada pada rak-rak tempat barang tersebut 

diletakan dan  merupakan  harga pasti tidak dapat ditawar. 

b. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah sapar yang kegiatan para penjual dan 

pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu 

sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional 

sebagai pasar yang dibangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah 

daerah,sawasta, badan usaha milik negara,dan badan usaha milik daerah 

termasuk kerjasama dengan swasta dan bangunannya terdisiri dari kios-
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kios atau gerai, los dan dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun 

suatu pengelola pasar. 

Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehar-hari 

seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayuran, telur, daging, 

kain, barang elektronik, jasa dll. Selain itu juga menjual kue tradisional 

dan makanan nusantara lainnya. 

Sistem yang terdaapat pada pasar ini dalam proses transaksinya adalah 

pedagang melayani pembeli yang datang kestan- stan mereka dan 

melayani secara langsung serta melakukan proses tawar menawar untuk 

menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati 

sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan dikawasan 

pemukiman agar memudahkan masyrakat atau pembeli untuk dapat 

dengan mudah dan cepat mencapai pasar dan menemukan brang yang di 

inginkan. 

2.1.4.2 Pasar Ditinjau Dari Segi dagangnya 

a. Pasar Umum 

Pasar Umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang  diperjual 

belikan lebih dari satu jenis. Dagangan yang terdapat pada pasar ini 

biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari. 

b. Pasar Khusus  

Pasar khusus adalah pasar dengan barang dagangan yang di 

perjualbelikan sebagian besar hanya menawarkan satu jenis barang 
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dagangan beserta kelengkapannya secara khusus dengan harga dan 

kualitas yang tinggi.  

2.1.5 Persaingan Antara Pasar Tradisional dan Pasar Moderen 

Menurut Samuelson (1996:214) dengan kondisi yang terjadi di 

pasar jika banyak perusahaan menjual produk-produk yang serupa tapi 

tak sama hal ini termasuk ke dalam struktur pasar yang dikenal dengan 

persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik menyerupai 

persaingan sempurna dalam tiga hal: terdapat banyak penjual dan 

pembeli, mudah keluar masuk industri, dan perusahaan-perusahaan 

menganggap harga perusahaan lain tetap. Adapun perbedaan antar 

persaingan sempurna dengan monopolistic adalah pada produknya. Jika 

pada persaingan sempurna produknya identic tetapi pada monopolistik 

produknya lebih didiferensiasikan (dalam Sri dan Fitanto, 2010). 

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah retail modern maka 

persaingan di bidang perdagangan semakin ketat. Bagi para pedagang 

yang tidak siap menghadapi gencaran masuknya pedagang baru yang 

lebih menarik dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran yang 

menarik dan disertai dengan teknologi yang modern dibarengi dengan 

manajemen yang lebih baik maka persaingan akan semakin ketat. Siapa 

saja yang tidak bisa membaca peluang bisnis yang terjadi maka akan 

menjadi ancaman tertindas atau kalah dalam persaingan (dalam Rahardja, 

2010). 
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West (dalam Suryani, 2010) mengatakan bahwa dengan 

berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya rata-rata 

pendapatan yang dapat dibelanjakan, akan bertambah besar pula 

permintaan akan pasar yang lebih khusus dan spesifik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pasar yang berhasil adalah yang paling dapat 

menyesuaikan barang dan jasanya dengan permintaan pasar. Hal ini 

dipertegas oleh pernyataan Smith bahwa memandang perekonomian 

sebagai sebuah sistem seperti halnya semesta. Sebagai sistem, 

perekonomian  memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangannya. 

Dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen 

tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara 

individual oleh  para pelaku ekonomi. Dan persainganlah yang bertindak 

sebagai tangan - tangan tidak terlihat yang mengkoordinasi rencana 

masing-masing. Sistem persaingan yang terbentuk dapat membuat 

produksi serta konsumsi dan alokasi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan modal menjadi efisien (dalam Rahardja, 2010). 

Dalam sebuah persaingan usaha sangat di perlukan adanya strategi. 

Strategi merupakan  modal utama untuk bertahan dalam pengembagan 

usaha.Bagi perusahaan kecil maupun perusahaan yang ingin meningkatkan 

efisiensinya dalam pengembangan usaha dapat mengadakan segmentasi 

pasar. Mereka dapat memusatkan kegiatan pemasaran pada segmen-

segmen pasar yang dipilih.  
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Jika sasaran pasarnya sudah ditentukan melalui riset pemasaran, 

maka  perusahaan harus dapat membuat suatu rencana atau srategi yang 

baik untuk memasuki segmen pasar yang dipilih. Keputusan-keputusan 

dalam pemasaran dapat dikelompokkan ke dalam empat strategi, yaitu : 

strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi, strategi distribusi. 

Kombinasi dari keempat strategi tersebut akan membentuk marketing mix 

(Swastha, 2002). 

Dalam Rahardja (2010) konsep preferensi berkaitan dengan 

kemampuan  konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil 

keputusan dengan mempertimbangan berbagai hal. Perilaku konsumen 

dengan sejumlah permintaan dapat diasumsikan bahwa seorang konsumen 

akan mengalokasikan pendapatannya berupa uang yang terbatas terhadap 

barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Dalam mengalokasikan pendapatannya tersebut seorang konsumen 

akan memaksimalkan agar mendapatkan barang yang dinginkan serta 

tercapai kepuasanya. Sehingga dapat dikatakan seorang konsumen akan 

mengatur pembeliannya sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya 

dengan memilih berbelanja di pasar tradisional, di retail modern ataupun 

berbelanja secara online. 

Jika seorang konsumen ingin  mendapatkan harga yang lebih 

murah mereka rela berdesak-desakan satu dengan yang lainya di dalam 

pasar tradisional dengan suasana yang kumuh, kurang nyaman, kotor, 
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kurang aman, memerlukan waku yang cukup lama dalam mendapatkan 

barang yang dinginkan  dan  pelayanan yang dang kuarang memuaskan. 

Lain halnya dengan seorang konsumen yang berpendapatan tinggi 

menengah ke atas pasti lebih senang belanja ke supermarket, minimarket 

berbelanja onlie dengan pertimbangan tempat yang nyaman, keamanan, 

kebersihan, kemudahan mendaptkan barang yang di iginkan serta 

pelayanan prima. 

 Kepuasan  mereka ketika suasana berbelanja terasa nyaman harga 

tidak menjadi permasalahan yang utama. Setelah preferensi konsumen 

sudah ditetapkan maka akan muncul utilitas (utility). utilitas (utility) 

adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang dan utilitas 

merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif 

penggunaannya (Rahardja, 2010). 

2.1.6 Keseimbangan Pasar Dan Pembentukan Harga 

Keseimbangan pasar dapat dikatakan suatu kondisi pasar yang 

menunjukkan pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta 

sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penentuan keseimbangan 

pasar (Market Equilibium) berguna untuk menganalisis mekanisme 

penentuan/pembentuk yang harga keseimbangan (equilibrium price) dan 

jumlah barang yang diperjual belikan dipasar. 

Pembentukan harga suatu proses dalam menetapkan harga dan 

jumlah barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam suatu 

transaksi di pasar. Terbentuknya harga di pasar merupakan hasil interaksi 
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dari kekuatan tarik menrarik antara Demand dan Supply. Proses 

terbentuknya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan pasar dapat 

ditentukan dengan tiga cara : 

1. Secara Angka-Angka Tabel 

 

 

 

 

 

 

2. Secara Gradiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA 

JUMLAH 

YANG 

DIMINTA 

JUMLAH 

YANG 

DITAWARKAN 

SIFAT-SIFAT 

INTERAKSI 

0 20 50 

Excees Demand 1000 15 75 

2000 100 = 100 Equilibrium 

3000 50 125 
Excees Supplay 

4000 0 150 

TABEL 2.1 

HUBUNGAN HARGA DENGAN KUANTITAS  

PERMINTAAN DAN PENAWARAN 

Gambar 2.1 
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Titik E adalah titim perpotongan kurva Demand dan kurva Supply 

dan titik E ini juga di sebut titik keseimbangan pasar. Pada titik tersebut 

harga keseimbangan adalah sebesar 20 dan quantity keseimbangan adalah 

sebesar 1000 unit. 

Bila harga lebih rendah dari harga keseimbangan (P <  PE) akan 

terjadi kelebihan permintaan(Excess Demand). Kondisi ini akan terjadi 

pada tingkat harga dibawah 20 misalnya pada harga 10, jumlah barang 

yang diminta 1500 sedangkan jumlah barang yang ditawarkan 750. 

Bila harga lebih tinggi dari harga keseimbangan (P > P) akan 

terjadi kelebihan penawaran (Excess Supply). Kondisi ini kan terjadi 

pada tingkat harga  di atas 20 misalnya pada harga 30, jumlah barang 

yang ditawarkan sebesar 1250 sedangkan jumlah barang yang diminta 

sebesar 500. 

3. Secara Perhitungan Matematis 

Syarat Keseimbangan pasar ditandai oleh Quanity Demand dengan 

Quantity Supply. 

  QD = f (P) Fungsi Permintaan 

  QS = f (P) Fungsi Penawaran 

2.1.7 Teori Harga 

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak 

penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, 

dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.1 Seperti yang diungkapkan 

QD = QS 
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oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran 

yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan 

istilah empat P (Price, Product, Place dan Promotion). Harga bagi suatu 

usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (income), adapun adapun unsur-

unsur bauran pemasaran lainnya yaitu Product (produk), Place 

(tempat/saluran) dan Promotion (promosi) menimbulkan biaya atau beban 

yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha. 

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari 

segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang 

harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi 

pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar 

sedangkan elemen yang lain seperti product, place dan promotion 

memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan 

keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen 

mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. 

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan 

dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang 

ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang 

yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya 

dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi 

perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh terhadap pendapatan, 
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sehingga harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi dari keuangan 

perusahaan.  

 Harga bukan hanya sekedar angka, harga mempunyai bentuk dan fungsi 

seperti sebagai sewa, ongkos dan upah. Sepanjang sejarah harga ditetapkan 

berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli pada saat tawar menawar 

masih sering dilakukan. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi : 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas dan stok barang. 

Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. 

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 
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2.1.8 Ceiling Price and Floor Price 

2.1.8.1 Ceiling Price (Harga Tertiggi) 

 Ceiling price (harga tertinggi) adalah harga maksimum yang di 

tetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, 

pemerintah melakukan operasi pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak 

terhingga, kebijakan harga melalui operasi pasar pada waktu tertentu 

pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Batas 

harga yang ditetapkan oleh pemerintah akan menimbulkan kekurangan 

(shortage), hal itu bisa terjadi karena disebabkan oleh jumlah barang yang 

ditawarkan ( suppy) lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta 

(demand) QS < QD degan batas harga tertinggi pedagang cenderung untuk 

lebih sedikit menawarkan barangnya karena harganya di bawah harga 

keseimbangan pasar jadi tidak dapat keuntungan yang lebih besar atau 

Gambar 2.2 
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bahkan bisa tidak mendaptkan keuntungan sama sekali atau rugi, 

sedangkan dari sisi permintaaan yaitu konsumen cenderung akan lebih 

meningkat jumlah permintaannya karena harga yang ditawarkan lebih 

rendah dari harga keseimbangan pasar. 

Kekurangan yang ditimbulkan oleh price ceiling dapat 

menimbulkan kelangkaan karena jumlah permintaan lebih banyak dari 

jumlah penawaran jika hal ini tidak diatasi dapat menyebabkan 

munculnya pasar gelap ( black market) , tetapi price ceiling  juga 

bermanfaat untuk menjaga harga tidak terus melambung tinggi sehingga 

konsumen tidak kehilangan daya beli. Dari Price ceiling ini juga akan 

memungkinkan terjadi impor barang dari luar negeri karena kurangnya 

pasokan barang dalam negeri.                                                                                                                   

2.1.8.2 Floor Price (Harga Dasar) 

Floor price (harga dasar) adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh 

pemerintah terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran 

barang tersebut di pasar. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 



20 
 

 
 

Efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai 

tak terhingga mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah untuk 

membeli surplus produksi, harga dasar akan menyebabkan kelebihan 

(surplus) hal ini disebabkan jumlah barang yang ditawarkan (supply) 

lebih banyak dari jumlah barang yang diminta ( demand) QS > QD.  

Dengan batas harga dasar pedagang cenderung untuk lebih banyak 

menawarkan barangnya karena harganya di atas harga keseimbangan 

pasar jadi pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 

sedangkan dari sisi permintaan yaitu konsumen cenderung akan lebih 

sedikit melakukan permintaan karena harga yang ditawarkan lebih tinggi 

dari harga keseimbangan pasar. Jadi yang ditimbulkan floor proce adalah 

kelebihan karena jumlah permintaan lebih sedikit dari jumlah penawaran 

jika hal ini tidak dibatasi dapat menyebabkan penumpukan barang dan 

rusaknya harga barang tersebut  floor price  bermanfaat bagi produsen 

agar melindungi produsen dari kerugian jadi ditentukan batas eceran 

minimumnya. Dengan kebijakan harga dasar juga akan memingkinkan 

terjadinya ekspor barang dari dalam negeri karena lebihnya stock barang 

dalam negeri. Jadi kebijakan pemerintahan dalam perekonomian tersebut 

bertujuan untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang 

bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekulibrium) pasar. 
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2.1.9 Pengertian Efektivitas 

 Eefektivitas adalah Menurut Anthony (2005), efektivitas ditentukan oleh 

hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab 

dengan tujuannya. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin 

oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang 

dilakukan, melaksanakan fungsi – fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk 

mengubah input menjadi output.Semakin besar output yang dikontribusikan 

terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas 

adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, 

membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, 

dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan 

instruksional khusus yang telah dicanangkan. 

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah 

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan 

cara membandingkan keluaran dengan hasil (output – outcome). Outcome 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah. 

 Dari pengertian yang disampaikan di atas, efektivitas disimpulkan sebagai 

ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Keberhasilan dilihat dari 

hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur suatu efektivitas 

dapat digunakan rumus sebagai berikut 
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Apabila output (keluaran) aktual berbanding output yang diinginkan < 1 

maka tidak tercapai efektifitas. Apabila output (keluaran) aktual berbanding 

output yang diinginkan > 1 atau = 1 maka akan tercapai efektifitas. 

2.1.10  Landasan Dibuatnya Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok 

Sesuai Pasal 7 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor  14 tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menjelasakan; 

Ayat (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon 

informasi public selain informasi yang dikecualikan dengan ketentuan. 

Ayat (2) Badan publik wajib menyediakan informasi public yang akurat,benar, 

dan tidak menyesatkan. 

Ayat (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

badan pblik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien 

sehingga di akses dengan mudah. 

Ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi 

publik. 

Ayat (5) Pertimbangan bagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 

pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan 

keananan negara. 

Pada tahun 2015 perkembangan harga barang kebutuhan pokok itu dapat 

di pantau karena diatur melalui peraturan menteri perdagangan nomor 
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92/M/DAG/PER/12/2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 

dibidang perdagangan kepada gubernur sebagai  wakil pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 

2015, lebih lanjut disebut peraturan mentri perdagangan  nonor 92 tahun 2014. 

Lalu pada peraturan menteri perdagangan nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 

tentang petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun 

anggaran 2015 pada bab II kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan di data 

dan di informasikan perdagangan dalam negeri bagian 1.1 data harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting disebutkan bahwa tentang pelaksanaan, 

pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harus dilakukan dinas perdagangan 

di setiap provinsi dan derah/kota di seluruh Indonesia serta di laporkan secara 

periodik kepada direktorat jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) 

tujuannya untuk mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok di 

pasar secara periodic, juga untuk tersedianya informasi mengenai harga 

baranng kebutuhan pokok yang terkini dan berkelanjutan di seluruh provinsi 

yang ada di Indonesia. 

 

Berdasarkan perundang undagan di ataas maka Dinas Perdagangan 

(DISDAG) Kota Makassar melihat dari kondisi penduduk Kota Makassar 

kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku 

Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.  

Serta dilihat dari kondisi perekonomian Perkembangan perusahaan yang 

tumbuh di Kota Makassar realtif lebih cepat, dimana perusahaan tersebut 
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diklasifikasikan dalam 3 (tiga)  jenis yaitu perusahaan industri kecil, 

perusahaan industri menengah, dan perusahaan industri besar. Program UKM 

(Usaha Kecil dan Menengah)  pada ekonomi kerakyatan dan terbukanya akses 

permodalan melalui intermediasi pada lembaga keuangan dalam bentuk kredit 

investasi dan modal kerja untuk membiayai sektor-sektor produktif. Selain 

menciptakan lapangan  kerja baru dan perluasan kesempatan berusaha, dalam 

rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sekaligus 

mendorong peningkatan PDRB Kota Makassar. 

Lokasi yang sangat strategis menjadikan Kota Makassar memiliki potensi 

yang sangat besar dalam pengembangan sektor perdagangan dan industri. 

Berikut beberapa potensi utama yang dimiliki Kota Makassar sebagai Kawasan 

Timur Indonesia. 

Pertama, sebagai penghubung yang menyatukan antara Indonesia bagian 

barat dan Indonesia bagian timur yang menyebabkan fungsi logistik, fungsi 

transportasi, dan fungsi perdagangan saling berpengaruh. Pelabuhan dan 

bandara yang memadai menjadikan potensi kota ini makin terasa secara 

optimal. 

Kedua, sebagai tempat pengelolaan kekayaan alam (seperti tanaman 

coklat, cengkeh, peternakan, dan lain-lain). Aset ini merupakan potensi 

pencipta nilai tambah lebih tinggi bagi hasil budidaya alam yang masih dapat 

dikembangkan sehingga memacu kebutuhan ekonomi kota Makassar. Potensi 

ekspor hasil pengolahan budidaya tersebut masih dapat meningkat beberapa 

kali lipat. 
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Ketiga, kota pelajar, khususnya untuk mahasiswa Indonesia yang tinggal 

di wilayah timur Indonesia yang merantau untuk menuntut ilmu dari kampong 

halamannya. Namun demikian, banyaknya universitas di Makassar belum 

sepenuhnya mencerminkan peran Makassar sebagai kota pelajar. 

 Keempat, Makassar juga dikenal sebagai objek wisata alam, budaya, dan 

kuliner yang kaya akan keragaman keindahan. Sektor wisata telah menjadi 

sektor unggulan di Kota Makassar. 

Sejak tahun 2010, Program Monitoring Harga Sembako Dinas Perdagangan 

Kota Makassar diluncurkan dan rutin dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini 

dilakukan di 10 pasar tradisional di Kota  Makassar dengan jadwal monitoring 

setiap hari senin dan kamis. Kegiatan ini dilakukan  atas banyaknya permintaan 

informasi harga sembako oleh berbagai macam pihak seperti Dinas Perdagangan 

Provinsi, Bank Indonesia (BI), Pemerintah Kota Makassar, Bulog, Kepolisian, 

LSM, Mahasiswa dan Media yang merupakan stakeholder yang rutin 

membutuhkan data perkembangan sembako. . Beberapa pihak lain seperti 

Kepelabuhan, pengelola pasar dan gudang-gudang pada industri yang terletak di 

kawasan juga intens berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar 

dalam rangka kebutuhan data sembako.  

Seiring meningkatnya kebutuhan stakeholder terkait data tersebut, maka pada 

tahun 2017 dibuatlah aplikasi SEMBAKO TA’ sebagai solusi untuk 

mempermudah stakeholer dalam mengupdate informasi harga sembako yang 

berlaku di 10 pasar tradisional di Kota Makassar. 
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2.2 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilalkukan pada Dinas Perdagangan Kota Makassar 

yang berlokasi di Jalan. Rappocini Raya No. 219, Kecamatan Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan oleh 

peneliti selama kurun waktu 2 (dua) bulan lamanya di mulai pada bulan Januari 

sampai dengan bulan Februari 2020. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Adapun jenis penelitian yaitu terbagai menjadi: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. 

Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan 

populasi atau samplingnya terbatas.Jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan 

kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya 

Data Kuantitatif, yaitu data yang menggambarkan atau menjelaskan suatu 

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak 

terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset lebih 

mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh populasi.  
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.3.2.2  Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau 

yang disebut “first hand information”. Sumber data primer dalam 

penulisan laporan ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

responden penelitian, yang dalam hal ini menggunakan wawancara atau 

interview. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun 

dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau 

responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang 

yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. 

Yang dikategorikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah: 

wawancara dengan narasumber dari Dinas Perdagangan Koata Makassar. 

2. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah 

catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis 

industri oleh media, situs, internet dan lainnya. Yang dimaksud dengan 

data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar informasi publik Dinas 

Perdagangan (DISDAG) , informasi harga bahan pokok DISDAG di 10 

(sepuluh) pasar tradisional di Koata Makassar yaitu Pasar Pa’baeng-baeng, 

Pasar Terong, Pasar Maricaya, pasar Pannampu, pasar Baru, Pasar Sentral, 

Pasar Sambung Jawa, Pasar Panakukang, Pasar Sawah,  dan Pasar Parang 

Tambung . 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penelitian 

lapangan (Field research) dan penelitian kepustakaan (Library research). 

Penelitian lapangan (Field research) merupakan metode penelitian secara 

langsung seperti; melakukan wawancara langsung,kuesioner dan observasi 

yang menhasilkan jenis data primer,sedangan penelitian kepustakaan 

(Library research) merupakan metode penelitian secara mengumpulkan 

bahan yang menunjang penelitian. 

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (Field research) dan 

penelitian kepustakaan (Library research) 

1. Penelitian lapangan (Field research) di lakukan  melalui dengan 

wawancara dengan; 

a. Tim Pembuat monitoring pasar SEMBAKOTA  

b. Ketua bidang perdagangan 

c. Tim Lapangan Monitoring Pasar 

d. Ketua bidang perlindungan konsumen 

2. Penelitian kepustakaan (Library research) mengumpulkan berbagai bahan 

yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 

3.4 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yang berusaha 

memaparkan hasil-hasil penelitian secara objektif melalui pengambaran-

pengambaran kondisi objektif. 
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3.5 Definisi Operasional 

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, pneliti akan 

melakukan wawancara kepada informan untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi, informan merupakan individu yang telah cukup lama dan 

intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 

Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi 

telah menghayati secara sunguh-sunghu dalam keterlibatan dengan 

kegiatan yang bersangkutan. 

Informan yang akan dipilih tentunya yang terlibat langsung dan 

memahami serta dapat memberikan informasi tentang system 

pemantauan pasar kebutuhan pokok (SEMBAKOTA).  

Target Informan dalan penelitian ini pada Dinas Perdagangan Kota 

Makassar khususnya pada bidang perdaganagan, tim pembuat monitoring 

SEMBAKOTA, tim lapangan monitoring dan bidang perlindungan 

konsumen.



 
 

31 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Dinas Perdagangan  Kota Makassar 

Sejarah Singkat Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar 

Setelah penerapan otonomi sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 

pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kota 

Makassar diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen 

Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Dinas Teknis 

Pemda Tk. I dan TK.II di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 

saat itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassart dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota 

melalui Sekretariat Kota Makassar.  

Dengan terbentuknya Dinas Industri dan Perdagangan berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Kota Makassar 

telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Makassar. 
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Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Makassar tugas 

pokok dan fungsi Dinas Industri dan Perdagangan telah diintegrasikan kepada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar. 

Selanjtnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan daerah 

Kota Makassar nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerah yang menamanahkan kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan 

peraturan Walikota Makassar, maka perlu mengatur kedudukan dan susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja disan perdagangan maka di 

keluarkannya perwali nomor 104 tahun 2016 yang memutuskan ”Peraturan 

Walikota Makassar tentang keduduan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja dinas perdagangan dan nama Dinas Perindustrian berubah 

menjadi Dinas Perdagangan. 

4.1.2 Visi dan Misi 

4.1.2.1 Visi 

Visi Kota Makassar adalah “ Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk 

Semua “ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar sebagai Unit 

Pelaksana Teknis dengan kewenangan di Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan telah menetapkan Visi sebagai pedoman atau acuan dalam rangka 

menselaraskan dengan Visi Pemerintah Kota Makassar yaitu :  “Terwujudnya 

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Industri Dan 

Perdagangan Yang Berwawasan Lingkungan“ 
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“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Industri’’ 

1. Kreatif mengandung makna : Dalam setiap kegiatan sosial masyarakat harus 

memiliki daya cipta atau  kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan 

kecerdasan dan imajinasi agar  dapat bertahan menghadapi suatu perubahan 

di masa yang akan datang. 

2. Inovatif mengandung makna : Dalam meningkatnya kualitas Sumber Daya 

Manusia sekaligus dalam memecahkan persoalan dari beberapa aspek 

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 

Teknologi perlu mencoba memperkenalkan sesuatu hal yang baru.  

3. Peduli mempunyai makna : Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

tentunya terdapat interaksi dari berbagai komponen lapisan masyarakat, 

tidak setiap orang/warga mendapatkan kesempatan, memiliki kelebihan, 

memiliki kemampuan yang sama untuk itu perlu ditanamkan rasa kepedulian 

terhadap sesama untuk mengurangi tingkat kesenjangan dalam masyarakat.  

4. Mandiri mengandung makna : Dengan Kreatifitas, pemikiran-pemikiran 

yang penuh inovasi dan selalu peduli maka diharapkan melahirkan manusia-

manusia unggul yang mandiri tidak selalu bergantung pada orang lain saat 

menghadapi perubahan.”Perdagangan yang berwawasan lingkungan” 

Penataan sarana dan Prasarana perdagangan yang tidak mengganggu fungsi 

lingkungan  terutama di sektor transportasi, fungsi pasar modern,  dan 

disesuaikan RT/RW Kota Makassar. 
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4.1.2.2 Misi 

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut  : 

1.Menguatkan tata niaga yang sehat bagi kelompok masyarakat perindustrian 

dan perdagangan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan kemampuan 

manajemen melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas; 

2.Menguatkan Pasar dalam negeri dan luar negeri serta meningkatkan promosi 

dalam negeri dan luar negeri dalam era globalisasi / perdagangan bebas;  

3. Menguatkan struktur industri, peningkatan nilai tambah industri, serta 

penguasaan tehnologi industri yang berwawasan lingkungan; 

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kaitannya dengan hak – hak 

konsumen sebagai upaya perlindungan konsumen. 

4.1.3 Fungsi dan Tugas Dinas Perdangan 

4.1.3.1 Fungsi Dinas Perdangan 

Sementara fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yaitu; 

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

perdagangan dan perindustrian; 

b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan 

perindustrian; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang 

perdagangan dan perindustrian; 
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d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perdagangan 

dan perindustrian; 

e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan 

program dan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian;  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas 

dan fungsiny 

4.1.3.2 Tugas Dinas Perdangan Perdangan Kota Makassar 

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perdagangan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;  

c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat dan Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Pengawasan dan 

Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian, Bidang 

Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dan Bidang Perindustrian; 

d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja 

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan 

Perjanjian Kinerja (PK) dinas; 

e. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang 

tugasnya;  



36 
 

 
 

f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dinas; 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Perdaganagan Kota Makassar, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perindustrian, terdiri atas : 

a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri 

Menengah dan besar; 

b. Seksi pembinaan dan Peningkatan Industri Lorong; 

c. Seksi informasi, Promosi dan Produk Industri. 

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas : 

a. Seksi Pengembangan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdaganagan; 

b. Seksi Pengawasan dan pengendalian Usaha Sarana Perdagangan; 

c. Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdangan. 

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, terdiri atas: 

a. Seksi Perlindungan Konsumen; 

b. Seksi Pengawasan Kemetrologian; 
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c. Seksi Tertib Niaga dan Distribusi . 

f. Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdangan dan 

Perindustrian terdiri atas: 

a. Seksi Pengkajian Pelanggaran HukumPerdangan danPerindustrian; 

b. Seksi Penindakan Pelanggaran Perdangan; 

c. Seksi Penindakan Pelanggaran Perindustrian. 

Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan Struktur Organisasi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar sebagaimana tersebut di bawah 

ini : 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1Struktor Organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar 
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4.1.5 Funsi Dari setiap Subbagian 

4.1.5.1 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan  

a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya 

4.1.5.2 Subbagian Keuangan 

a. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi dan akuntansi keuangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, 

urusan rumah tangga,kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang 

serta administrasi kepegawaian; 

b. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan 

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta 

administrasi kepegawaian; 
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c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, 

penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, 

dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.4 Bidang Usaha Perdangan 

a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang usaha perdagangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perdagangan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perdagangan; 

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang 

usaha perdagangan;e.pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan 

terkait tugas dan fungsinya. 

4.1.5.5 Seksi Pengembangan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdangan 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan usaha dan 

sarana perdagangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan usaha dan 

sarana perdagangan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengembangan dan pembinaan usaha dan sarana perdagangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya 
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4.1.5.6 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sarana Perdangan 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha 

sarana perdagangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang pengawasan dan pengendalian 

usaha saranaperdagangan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengawasan dan pengendalian usaha sarana perdagangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasdan 

fungsinya 

4.1.5.7 Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdangan 

a. Perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang informasi promosi dan 

pemasaran jasa perdagangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang informasi promosi dan pemasaran jasa 

perdagangan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

informasi promosi dan pemasaran jasa perdagangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanterkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.8 Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian 

a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan konsumen dan 

kemetrologian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen dan 

kemetrologian; 
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c. Pengoordinasian kegiatan di bidang perlindungan konsumen dan 

kemetrologian; 

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan 

konsumen dan kemetrologian;e.pelaksanaanfungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. 

4.1.5.9 Seksi Pelindungan Konsumen 

a. Perencanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perlindungan konsumen; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.10 Seksi Pengawasan Kemetrologian 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pengawasan kemetrologian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan kemetrologian; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengawasan kemetrologian; 

d. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.11 Seksi Pengendalian Tata Niaga dan Distribusi 

a. perencanaan kegiatan di bidangpengendalian tata niaga dan distribusi; 

b. b.pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian tata niaga dan distribusi;  
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c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengendalian tata niaga dan distribusi; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.11 Bidang Perindustrian  

a. Perencanaan kegiatanoperasional di bidang perindustrian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian; 

c. Pengoordinasian kegiatan di bidang perindustrian; 

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.12 Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri 

Menengah dan Besar. 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan usaha, 

sarana industri menengah dan besar; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan usaha, 

sarana industri menengah dan besar; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pengembangan dan pembinaan usaha, sarana industri menengah dan 

besar; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
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4.1.5.13 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Industri Lorong 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan industri 

lorong; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan industri 

lorong; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

pembinaan dan peningkatan industri lorong; 

4.1.5.14 Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri 

a. Perencanaan kegiatan di bidang informasi,promosi dan pemasaran produk 

industri; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang informasi,promosi dan pemasaran produk 

industri; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

informasi,promosi dan pemasaran produk industri; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.15 Bidang Pengawasan dan Bidang Pelanggaran Perdangan dan 

Perindustrian 

a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan dan penindakan 

pelanggaran perdagangan dan perindustrian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penindakan pelanggaran 

perdagangan dan perindustrian; 
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c. Pengoordinasian kegiatan di bidang pengawasan dan penindakan 

pelanggaran perdagangan dan perindustrian; 

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang pengawasan dan 

penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.5.16 Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdangan dan Perindustrian 

a. Perencanaan kegiatan di bidang pengkajian pelanggaran hukum 

perdagangan dan perindustrian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian pelanggaran hukum 

perdagangan dan perindustrian; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengkajian pelanggaran hukum perdagangan dan perindustrian; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya 

4.1.5.17 Seksi Penindakan Pelanggaran Perdangan 

a. Perencanaan kegiatan di bidang penindakan pelanggaran perdagangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang penindakan pelanggaran perdagangan; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

penindakan pelanggaran perdagangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
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4.1.5.18 Seksi Penindakan Perindustrian 

a. Perencanaan kegiatan di bidang tertib penindakan pelanggaran 

perindustrian; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidangpenindakan pelanggaran perindustrian; 

c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang 

penindakan pelanggaran perindustrian; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

4.1.6  Bidang Usaha atau Bagian 

Dinas Perdagangan ini bergerak dalam bidang memonitoring harga-

harga bahan pokok atau produk-produk baik dari makan, minuman, 

kosmetik dan membantu masyarakat atau IKM yang ada di wilayah kota 

Makassar memberi pelatihan dan membuat pasar murah yang kegian itu 

semua untuk mendukung kesejahteraan masyarakat kota Makassar. 

4.2 Deskripsi Data 

4.2.1 Sistem Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok (SEMBAKOTA) 

Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi 

ibukota Sulawesi Selatan tersebut mencapai 7,9 Persen. Angka tesebut bahkan 

melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pendapatan per kapita di 

Kota Makassar mencapai Rp 87 juta/tahun. Jika dirata-ratakan perbulannya 

setiap warga Kota Makassar memiliki pendapatan sekitar Rp 7 juta/orang. 
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Kebutuhan data sembako secara cepat dan berkesinambungan oleh 

stakeholder merupakan masalah mendasar sehingga aplikasi SEMBAKO TA’ 

dibangun. Gagasan tersebut juga didasari dengan keinginan kuat oleh Dinas 

Perdagangan Kota Makassar dalam rangka menghadirkan layanan informasi 

harga sembako pada skala yang lebih luas. Besar harapan kami, dengan 

semakin terbukanya informasi harga sembako  tersebut dapat mendorong 

masyarakat untuk mau berbelanja di Pasar Tradisional serta disaat yang 

bersamaan dapat mengedukasi para pedagang pasar untuk lebih berhati-hati 

dalam menetapkan harga pasar karena dapat beresiko dengan menurunnya 

jumlah pelanggan. 

Sejak tahun 2010, Program Monitoring Harga Sembako Dinas 

Perdagangan  Kota Makassar di luncurkan dan rutin dilakukan setiap tahun. 

Kegiatan ini  dilakukan di 10 pasar tradisional di Kota Makassar dengan 

jadwal monitoring setiap hari senin dan kamis.  

Kegiatan ini dilakukan atas banyaknya permintaan  informasi harga 

sembako oleh berbagai macam pihak. LSM dan Media merupakan stakeholder 

yang rutin membutuhkan data perkembangan sembako. Beberapa pihak lain 

seperti Kepolisian dan Mahasiswa juga intens berkomunikasi dengan Dinas 

Perdagangan Kota Makassar dalam rangka kebutuhan data sembako.  

 Aplikasi SEMBAKO TA’ digagas pada bulan maret tahun 2017 dan 

diluncurkan pada bulan mei 2017. Aplikasi ini tersedia di layanan Play Store 

khusus untuk pengguna smartphone berbasis android. Data pada aplikasi 

SEMBAKO TA’ di update secara periodik yakni pada hari senin dan kamis 
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pukul 09-10 pagi setiap minggu. Hal dilakukan mengikuti program rutin 

monitoring harga sembako.  

Seiring meningkatnya kebutuhan stakeholder terkait data tersebut, maka 

pada tahun 2017 dibuatlah aplikasi SEMBAKO TA’ sebagai solusi untuk 

mempermudah stakeholer dalam mengupdate informasi harga sembako yang 

berlaku di 10 pasar tradisional di Kota Makassar. 

Hasil monitoring  yanng dilakukan oleh tim dari Dinas Perdagangan Koata 

Maassar di 10 (sepuluh) pasar tradisional yang ada di makassar meliputi pasar 

Terong, Pakbaeng-baeng, Maricayya, Panampu, Baru, Senteral, Sambung 

Jawa, Panakukang, Sawah dan Parang Tambung. Hasil monitoring tersebut 

kemudian di olah dan diinput kedalam aplikaasi yang dapat di akses oleh 

masyarakat secara umum. 

4.2.2 Permasalahan Adanya/Dilakukan Inovasi Daerah 

Kebutuhan data sembako secara cepat dan berkesinambungan oleh 

stakeholder merupakan masalah mendasar sehingga aplikasi SEMBAKO TA’ 

dibangun. Gagasan tersebut juga didasari dengan keinginan kuat oleh Dinas 

Perdagangan Kota Makassar dalam rangka menghadirkan layanan informasi 

harga sembako pada skala yang lebih luas. Besar harapan kami, dengan 

semakin terbukanya informasi harga sembako  tersebut dapat mendorong 

masyarakat untuk mau berbelanja di Pasar Tradisional serta disaat yang 

bersamaan dapat mengedukasi para pedagang pasar untuk lebih berhati-hati 

dalam menetapkan harga pasar karena dapat beresiko dengan menurunnya 

jumlah pelanggan. 
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4.2.3 Maksud dan Tujuan Dari Sistem Monitoring SEMBAKOTA 

1. Sebagai layanan informasi harga sembako yang berlaku di 10 pasar 

tradisional di Kota Makassar 

2. Membantu stakeholder dan masyarakat luas dalam mengetahui harga 

sembako termurah berdasarkan lokasi pasar 

3. Membantu stakeholder dan masyarakat luas dalam mengetahui harga 

sembako dari waktu ke waktu (History harga) 

4. Sebagai upaya agar masyarakat tetap berbelanja di pasar tradisional di 

tengah maraknya pasar modern 

5. Mengedukasi para pedagang pasar tradisional untuk lebih berhati-hati 

dalam menetapkan harga barang dagangan. 

4.2.4 Indikator dan Analisis Kriteria Penilaian 

4.2.4.1 Indikator Penilaian  

1. Stakeholder yang sebelumnya  rutin berkunjung ke kantor dalam rangka 

meminta data sembako kini sudah tidak ada lagi. 

2. Melakukan antisipasi dini dalam rangka pengontrolah harga 

3. Meskipun masih tergolong baru pengguna aplikasi ini sudah sangat 

membantu dari antusias penggunanya yang mengalami pengkatan yang 

siknifikan dari tahun peluncuranya 2017 mencapai 100 orang pengguna dan 

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pengguna aplikasi ini sudah mencapai 

580 pengguna dan telah mendapatkan kepercayaan dari para pengguna 

terbukti dengan mendapatkanya predikat bitang 5 (lima) pada Play Store. 
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4.2.4.2 Analisis Kriteria Penilaian 

1. Mengandung Pembaharuan Seluruh Atau Sebagaian Unsur Dari Objek 

Inovasi 

Ide aplikasi SEMBAKO TA’ merupakan ide yang lahir dari Kepala Dinas 

Perdagangan dalam rangka mendukung program Walikota Makassar yakni 

“Smart City”. Secara tekhnis, aplikasi SEMBAKO TA’ hanya mengolah 

data dari Program Monitoring Harga Sembako yang sudah berjalan dari 

tahun 2010. Jika sebelumnya data hasil monitoring harga sembako yang 

disajikan berbasis microsoft excel, kini sudah berbasis android (Open 

Source) yang dapat diakses melalui perangkat smarthphone. 

2. Memberi Manfaat Bagi Daerah Dan Atau Masyarakat 

Aplikasi SEMBAKO TA’ tentunya memberikan manfaat bagi 

siapa saja yang membutuhkan data sembako yang dapat diupdate setiap 

saat. Khusus untuk Kota Makassar, aplikasi SEMBAKO TA’  tentunya 

ikut berkontribusi dalam membangun Brand Image sebagai Kota yang 

megedepankan pelayanan masyarakat berbasis tekhnologi informasi. 

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh stakeholder maupun 

masyarakat luas adalah kemudahan dalam mengupdate data harga 

sembako yang berlaku di Kota Makassar dari waktu kewaktu. 

3. Tidak Mengakibatkan Pembebanan Dan/Atau  Pembatasan Pada 

Masyarakat Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan 

Aplikasi SEMBAKO TA’ dapat diunggah secara gratis di Play 

Store khusus untuk pengguna perangkat Smartphone berbasis android. 
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Seluruh data yang disajikan pada aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan 

siapa saja oleh pengguna. Baik untuk kepentingan pribadi, organisasi 

maupun bagi pelaku usaha.  

4. Merupakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah 

Aplikasi SEMBAKO TA’ merupakan bagian dari program 

Pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk pelayanan di era keterbukaan 

informasi dengan memanfaatkan tekhonogi informasi. Aplikasi tersebut 

merupakan satu rangkaian program Dinas Perdagangan Kota Makassar 

dalam memonitoring harga sembako di 10 pasar tradisional di Kota 

Makassar meliputi Pasar Terong, Pasar Pakbaeng-baeng, Pasar Maricayya, 

Pasar Panampu, Pasar Baru, Pasar Senteral, Pasar Sambung Jawa, Pasar  

Panakukang, Pasar Sawah dan Pasar Parang Tambung. 

5. Dapat Direplikasi  

Aplikasi SEMBAKOTA’ dapat direplikasi oleh Instansi, 

Perusahaan Swasta maupun perseorangan dalam rangka memberikan 

informasi kepada masyarakat luas. Replikasi dapat dilakukan baik 

sebagian maupun secara keseluruhan fitur yang ada pada aplikasi 

SEMBAKO TA’ 

4.2.5 Alur Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan sesuatu hal tentunya kita berharap berjalan 

dengan baik dan terarah beginitun kita harus membuat alur atau rencana 

agar apa yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik begitu halnya 
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dengan memonitoring harga bahan pokok pasaran yang dilakukan oleh 

Dinas Perdangan dengan skepa atau alur pengumpulan data yang berjalan  

secara sistimastis mulai dari pengumpulan data dari para pedagang, 

pencocokan data kepada pihak pengelola pasar sampai dengan penguplotan 

data hasil monitoring yang di input ke aplikasi SEMBAKOTA berikut 

prosedur atau skema alur pencatatann monitoring pasar sebagai berikut ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Alur Pengumpulan Data 
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4.2.6 Cara Penggunaan Aplikasi SEMBAKOTA 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Model Depan Aplikasi Sembakota 

Berdasarkan  gambar diatas menunjukkan tampilan depan dari aplikasi 

SEMBAKOTA yang tampak simple dan keren. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Model Fitur Aplikasi SEMBAKOTA 



53 
 

 
 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bagaimana system cara menggunakan 

aplikasi SEMBAKOTA dengan cara memilih tanggal dan pasar  yang ingin kita 

pantai untuk mengecek harga komoditi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pengecekan Harga Bahan Pokok 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan informasi mengenai perubahan harga 

yangterjadi yang dimana jika panah berwarna hijau menunjukkan harga 

mengalami penurunan, jika panah harga mengalami warna biru menunjukkan  

harga komiditi mengalami harga tetap dan jika panah berwarna merah 

menunjukkan komiditi mengalami kenaikan. 
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Gambar 4.6 Pengecekan Harga Pada Periode Yang Lalu 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bagaimana cara mengecek harga yang 

telah lalu untuk mengecek perbandingan hargahari ini dengan harga yang lalu. 

4.2.7 Hasil Laporan Pemantauan pasar Kebutuhan Pokok  

Dalam hasil pelaporan monitoring  harga kebutuhan pokok yang dilakukan 

oleh DISDAG ada beberapa tahapan  pengelolaan data hasil monitoring harga 

kebutuhan pokok 
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TABLE HASIL PEMANTAUAN PASAR KEBUTUHAN POKOK DI 

KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 

JENIS BAHAN 

POKOK 

HARGA/KG PERPERIODE (KUARTAL) 

Kuartal 1 

(Rp.) 

Kuartal 2 

(Rp.) 

Kuartal 3 

(Rp.) 

Kuartal4 

(Rp.) 

Beras 10.584 10.700 10.679 10.662 

Gula pasir : 

a. Gula Cuarah 

b. Gula Kemasan 

 

11.375 

14.271 

 

11.825 

14.433 

 

12.146 

14.515 

 

12.383 

14.731 

Minyak Goreng : 

a. Minyak Cuarah 

b. Minyak Kemasan 

 

9.983 

14.215 

 

9.854 

14.496 

 

11.031 

14.571 

 

10.437 

14.533 

Daging : 

a. Daging Sapi 

b. Daging Ayam 

 

105.083 

29.350 

 

106.250 

28.546 

 

107.250 

28.433 

 

107.708 

29.150 

Telur 45.500 41.692 40.733 40.983 

Susu Kenta Manis  10.311 10.392 10.454 10.241 

Jagung 6.050 5.958 5.975  6.566 

Tepung Terigu  11.133 10.045 11.083 10.645 

Kacang kedelai : 

a. Kedelai Impor 

b. Kedelai Lokal 

 

11.150 

13.342 

 

10.958 

13.350 

 

11.354 

13.366 

 

12.958 

13.533 

Cabe : 

a. Camerah Besar 

b. Cabe Keriting 

c. Cabe Rawit 

 

15.708 

16.000 

18.742 

 

26.783 

24.508 

24.891 

 

37.919 

38.810 

38.405 

 

26.083 

27.116 

33.775 

Tomat 9.696 10.333 6.670 8.729 

Bawang : 

a. Bawang Merah 

b. Bawang Putih 

 

31.166 

23.258 

 

36.875 

37.750 

 

30.570 

32.141 

 

26.150 

26.658 

Kentang 13.125 14.525 13.704 13.158 

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Makassar 

Tabel 4.1 nampak hasil pemantauan dari 10 (sepuluh) pasar yang masuk 

dalam monitoring dari  Dinas  Perdagangan  (DISDAG) Kota Makassar yang  

menunjukkan  pertumbuhan harga pada disetiap kuartal yang menunjukkan  

adanya kenaikan harga pada komiditi disepanjang tahun  2019. 

Dapat dilihat pada Komuditi cabe, khususnya cabe besar yang dapat dilihat 

kenaikan harganya dari kuartal 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana kelonjakan harga 

TABEL 4.1 
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terjadi pada kuartal ke 3 (tiga) yang mengakibatkan DISDAG mengeluarkan 

kebijakan operasi pasar murah untuk menjaga kestabilan ketersedian bahan 

pokok khususnya pada cabe besar saat itu. 

4.2.8 Hasil Penelitian Interview 

4.2.8.1 Hasil Interview dengan Bapak Asrul Amiruddin  

Dasar yang mendasari diluncurkanya aplikasi SEMBAKOTA ini yaitu 

sesuai media dperaturan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik, peraturan menteri nomor 98/M-

DAG/PER/12/2014 tentang petunjuk teknis dekonsentrasi bidang 

perdagangaan yaitu tentang informasi harga kebutuhan pokok dipasar-pasar 

tradisional di seluruh ibu kota baik profinsi maupun daerah di seluruh 

Indonesia.  

Kemudian tuntutan tugas dari  DISDAG yang berkewajiban memantau 

atau memonitoring harga dan ketersedian barang kebutuhan pokok untuk 

masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang 

perdagangan pasal 25 ayat 1serta tingginya permintaan data harga-harga 

bahan kebutuhan pokok oleh para LSM, mahasiswa, media dan masyarakat, 

maka dari itu kami dari pihak DISDAG berinisiatif untuk bagaimana cara 

agar seluruh masyarakat dapat mengetahui harga-harga dipasaran tanpa harus 

membuang banyak waktu mereka nah dari situlah kami menggagas aplikasi 

android ini yang bernama SEMBAKOTA. 
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SEMBAKOTA ini dirangcang pada tahun 2010 yang pada awalnya hanya 

berbasis website namun seiring perkembangan dan masukan dari berbagai 

pihak maka SEMBAKOTA ini di luncurkan pada tahun 2017 dalam bentuk 

aplikasi android yang sangat memudahkan untuk masayarakat melihat 

perkembangan harga-harga pada pasar tradisional yang ada di makasar dan 

hanya DISDAG kota Makassar yang membuat sistem pemantauan pasar 

kebutuhan pokok dalam bentuk aplikasi android. 

Sosialisasi secara langsung kemasyarakat kami hanya melakukanya 

melalui pengumpulan beberapa perwakilan masyarakat dan pedang pada saat 

peluncuran aplikasi SEMBAKOTA pada bulan Maret tahun 2017 yang 

dilaksanakan di Hotel Maleo serta melalui videotron, dan kami gencar juga 

mempromosikan melalui media website, facebook, instagram, videotron. dan 

radio. 

Kami tidak melaasikukan sosialis tau pembekalan seperti bianyanya 

karena aplikasi ini sangat mudah karena masyarkat cukup mengunduh di 

playstore lalu masaakat dengan mudah memonitor harga kebutuhan pokok 

yang ada di 10 (sepuluh) pasar tradisional dan masyarakat dapat melihat atau 

membandingkan apakah harga bahan pokok itu naik karena masyarakat dapat 

melihat harga mulai tahun 2017 sampai tahun perhari ini. 

Dapat dikatakan dalam proses monitoring harga pasar SEMBAKOTA ini 

bernafaat atau efektif dalam pengaplikasianya mengapa demikan dikarenakan 

dahulunya para stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai harga 
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kebutuhan pokok harus berkunjung ke kantot Dinas Perdagangan untuk 

mendapatkan informasi tentang harga namun kini dengan adanya aplikasi 

SEMBAKOTA para stakeholder yang membutuhkan informasi harga tidak 

perlu lagi berkunjung hanya dapat membuka aplikasi pada smartphone 

mereda dan dengan mudahnya mereka mampu mendapatkan informasi harga 

baik prthari ini maupun hari-hari kemarinnya. 

Begitulah penuturan yang disampaikan pada hasil wawancara dengan 

bapak Asrul Amiruddin selaku pencitus dari aplikasi SEMBAKOTA yang 

sekaligus pegawai pada kabid perencanaan DISDAG, yang ditemui pada 

tanggal 12 Februari 2020. 

4.2.8.2 Hasil Interview dengan Bapak Iksan 

Sistem atau cara pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengam 

membagi tim atau kelompok di setiap pasarnya jumlah perorang dalam satu 

timnya sebanyak 2 (dua) orang yang bertanggung jawab di satu pasar, 

pengumpulan data dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari senin 

dan kamis pada pukul  09.00 – 09.30 WITA, pengumpulan data dengan cara 

tim yang telah ditunjuk untuk melakukan monitoring langsung menemui para 

pedang dan menanyai tentang harga bahan kebutuhan pokok secara acak, tim 

yang bertugas dilapangan membawa format yang telah disediakan oleh Dinas 

Pergangan yang dimana tim lapangan wajib mengisinya secara manual, 

setalah tim mengumpulkan data dari pada pedang tim diwajibkan untuk 

meminta tanda tangan dan stempel dari pihak pengelola pasar yang 
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bersangkutan untuk membuktikan jika data yang dikumpulkan itu betul dari 

para pedangan pasar yang bersangkutan. 

Setalah tim menerima data dari parapedang tim kembali kekantor dan 

mengumpulkan datanya kepada bagian perdangan untuk di input pada 

aplikasi SEMBAKOTA. Jadi informasi yang kami berikan atau sedikan 

sangat rill dan terbaru serta tanpa memanipulasi data karena sistem 

pengumpulanya juga sangat tersistimatif dalam pelaksanaanya. 

Kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan haraga atau 

ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat kota Makassar 

kebijakan yang dilakukan dari DISDAG itu melakukan operasi pasar murah 

yang dilakukan jika kami mendapatkan informasi kelangkaan barang 

kebutuhan pokok tertentu dengan mengopresaikan mobil inflasi yang siap 

meluncur mencari pasokan atau ketersedian barang kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat serta kami bekerja sama dengan Bulog,dan 

gudang-gudang sembako lainya.  

Sepertihalnya pada saat kelangkaan atau kelonjakan harga terjadi pada 

komoditi bawang khususnya bawang merah maka dari pihak Dinas 

Perdangan langsung bergerak mencari pasokan bawang merah ke Enrekang 

untunk membeli langsung bawang dari para petani atau pengepul bawang 

pada saat itu juga dimana bawang yang langsung dibeli dari petani di 

Enrekang langsung di angkut keatas mobil inflasi, mobil inflasi ini harus 

selalu siaga 24 jam di kantor Dinas Perdangan.  
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Penerapan atau pengunaan dari aplikasi SEMBAKOTA ini sudah sangat 

baik dan efektif dalam penerepanya karena kami sangat mudah memberikan 

informasi harga kepada masyarakat,BPS,DISDAG Provinsi damun jika 

ditanyakan apakah SEMBAKOTA ini ada yang harus ditambahkan kami 

sadari itu karena usia dari SEMBAKOTA juga saat masih muda jadi kami 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan inovasi-inovasi yang 

lebih baik lagi kedepannya dalam penggunaan aplikasi ini khususnya untuk 

DISDAG kota Makassar yang kendala dihadapi yaitu dalam server . 

Begitulah penuturan yang disampaikan pada hasil wawancara dengan 

bapak Ikhsan selaku kabid perdaganagan DISDAG, yang ditemui pada 

tanggal 10 Februari 2020. 

4.2.8.3 Hasil Interview Dengan Bapak Rahmat Hidayat 

Dalam pengumpulan data dari pihak DISDAG kami masih menggunakan 

metode manual yaitu dengan cara menggumpulkan data mengwawancarai 

pedagang secara acak atau mengambil beberapa sempel dari setiap pedagang 

setelah data kami kumpulkan kemudia kami melakukan korcek kembali atau 

mencocokkan data yang kami dapatkan kepada pihak pengelola pasar terkait, 

kemidian dari pihak pengelola pasar juga wajib memberikan stempel sebagai 

bukti bahwa tim monitoring DISDAG telah melakukan monitoring harga 

pasar. 

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengumpulan data sejauh ini 

belum ada, namun kendala yang kami hadapi hanya pada saat penginputan 

data pada aplikaasi SEMABKOTA karena terkadang setiap bulanya kami 
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dari DISDAG harus mengupdate kembali server dari sistemnya  dan 

bertambahnya jumlah pedagang di setiap pasar besar kendala seperti itulah 

yang dihadapai sejauh ini untuk dalam pengumpulan dan pengelolaan data 

kami ,dari dulu hingga saat ini kami  blm pernah menghadapi masalah yang 

terlalu rumit,untuk data kami rasa belum ada kendala yang terlalu besar 

dalam pengumplannya karena data yang telah dikumpulkan akan kami 

kroscek kembali kepada pengelola pasar terkait  dan rekap datanya akan kami 

laporkan pada Dinas Perdagangan Provinsi, Madya, Bank Indonesia (BI), 

Kepolisian, Bulog, LSM, media cetak (Koran) atau onlie, serta live konfrensi 

melalui media radio RRI yang dilakukan setiap seminggu sekali pada lokasi 

pasar yang berbeda. 

Begitulah penuturan yang disampaikan pada hasil wawancara dengan 

bapak Rahmat Hidayat selaku tim lapangan sistem pemantauan pasar 

kebutuhan pokok pada Dinas Perdangan Kota Makassar (DISDAG), yang 

ditemui pada tanggal 10 Februari 2020. 

4.2.8.4 Hasil Interview dengan Ibu Hj.Sri Rejeki 

Dalam hal siapa yang diuntungakan oleh hasil dari monitoring pasar 

tentunya itu masyarakat kota Makasar terkhususnya Pedanagan, Pengusahan 

rumah makan,Bank Indonesia (BI), Bulog,Dinas Perdangan Provinsi, 

Kepolisian, Media,Pemerintah Kota Makassar, LSM, Mahasiswa, karena 

sesaui perundang-undangan dan tugas dari dinas perdangan juga untuk 

menyediakan dan mengontrol baik dari harga maupunketersedian barang 

konsumsi pokok maka yang paling merasakan adalah masyarakat,kemudian 
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pedangan, dan yang terakhir pemerintah, mengapa masyarakat karena 

masyrakat adalah komponen yang sangat penting untuk menunjang kemajuan 

suatu daerah atau wilayah karena jika suatu daerah mampu menyediakan 

kebutuhan masyarakatnya maka daerah itupun sangat akan maju nah itulah 

diharapkan oleh pemeribtah kota Makassar. 

Pedagangpun komponen yang taklah penting mega demikian contoh jika 

di pasar Terong tersedia banyak cabai kemudian di pasar Sambung Jawa 

mengalami kekuarangan cabai maka kami berkomudikasi dengan pihak 

pengelola pasar dan pedangan untuk mendistribusikan cabai ke pasar yang 

mengalami kekurangan ketersedian komoditi tersebut. Dalam hal ini kita 

sama –sama saling di untungkan satu sama lain. 

Untuk Aplikasi SEMBAKOTA untuk Masyrakat yang notabenya dalah 

konsumen ini sangat memudahkan utuk mengakses data harga bahan pokok 

yang disediakan sangat terbaru dan khususnya juga bagi para pengusahan 

rumah makan, pengusaha catering, hotel dapat mencari atau memandingkan 

harga dimana pasar yang menyedikan bahan yang mereka butuhkan dengan 

harga yang sangat terjangkau. 

Dapat dilihat juga bagaiman masyarakat sangat antuasias dan menyambut 

dengan baik program DISDAG ini dalam membantu masyarakat untuk 

mendapatkan  informasi harga dan informasi mengenai jumlah bahan 

kebutuhan pokok mereka, aplikasi SEMBAKOTA juga sangat mudah dalam 

pengaplikasianya dan dapat dilihat saat ini jumlah masyrakat yang telah 

menggunakan aplikasi ini luar biasa pada saat peluncuranya tahun 2017 
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aplikasi ini langsung mendapatkan antusias sangat baik  dengan jumlah 

pengguna sebanyak 100 pengguna dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini 

sudah mencapai 580 pengguna ini jumlah yang sangat baik kami harap 

kedepanya SEMBAKOTA ini lebih baik lagi dengan penambahan vitur-vitur 

lebih baik.  

Begitulah penuturan yang disampaikan pada hasil wawancara dengan Ibu 

Hj.Sri Rejeki selaku kabid perlindungan konsumen DISDAG, yang ditemui 

pada tanggal 10 Februari 2020. 

4.2.8.5 Hasil Interview dengan Para Pedangang 

Untuk monitoring harga pasar kebutuhan pokok bagi kami bermanfaat 

karena Dinas Perdagangan telah memberikan kebijakan yang mana jika 

ketersedian komoditi dipasar A ini mengalami kelebihan atau banyak maka 

Dinas Perdangan mencarikan pasar yang mengalami kekurangan komuditi 

tersebut untuk di distribusikan dan ini juga salah satu manfaat yang 

didapatkan kerena kami dapat memberikan atau mencerikan keluh kesah 

kami terhadap permasalahn yang kami hadapi kepada pemerintah. 

Begitulah penuturan yang disampaikan pada hasil wawancara dengan 

beberapa pedanagan pada beberapa pasar yang ditemui pada 13 – 21 Februari 

2020. 

4.3 Pembahasa 

Berdasarkan hasil interview yang telah dilaksanakan dengan para 

perwakilan dari kantor Dinas Perdangan  (DISDAG) Kota Makassar yang telah 

sempat di temui pada waktu itu dan berbagai pedagang mengenai Sitem 
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Pemantau Harga Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dilakukan oleh DISDAG 

dengan meluncurkan aplikasi yang berupa anroid yang bernama 

SEMBAKOTA yang dimana bertujuan untuk memudahkan para stakeholder 

seperti masyarakat, LSM, Mahasiswa, Bank Idonesia (BI), Dinas Perdaganagan 

Provinsi,Madya, Bulog, Kepolisian dan media dalam mendapatkan informasi 

mengenai ketersedian bahan kebutuhan pokok dan monitoring harga pada 10  

pasar tradisional yang berdada di kota Makassar dan melihat dari beberapa 

indikator penilaian serta metode penggumpulan data yang berjalan dengan 

sistimatis didukung dengan beberpa bukti yang di paparkan  Dapat dikatakan 

sangat efektif dalam  penerapanya dengan memberikan informasi harga, 

mengontrol harga dan ketersedian bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat 

kota Makassar serta dengan cepat melakukan pencegahan agar tidak terjadi 

kelonjakan harga yang tinggi yang dapat memicu terjadinya inflasi khususnya 

di Kota Makassar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penilitian atas efektivitas Sistem Pemantaun Pasar Kebutuhan Pokok 

(SP2KP) terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Makassar, adapun 

kesimpulan dari hasil analisis deskritif Sistem Pemantaun  Pasar Kebutuhan 

Pokok (SP2KP) terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Makassar. 

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdangan pasal 25 ayat 

1 yang mengatur bahwa pemeritah daerah mengendalikan ketersedian barang 

kebutuhan pokok diseluruh wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. 

Maka Dinas Perdagangan (DISDAG) Kota Makassar berinisiatif untuk 

bagaimana cara  memberikan informasi terkait dengan harga sembako di kota 

Makassar dan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan 

harga barang yang terjangkau. Disamping dengan peluncuran aplikasi 

SEMBAKOTA yang dapat memantau harga-harga bahan kebutuhan pokok pada 

pasar tradisional Dinas Perdangan juga mengeluarkan kebijakan dalam menjaga 

sewaktu-waktu jika terjadi kelangkaan pasokan kebutuhan poko yang dapat 

memicu kelonjakan harga. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai 

Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) terhadap stabilitas harga 

barang kebutuhan pokok di Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perdagangan berbasis anroid dengan nama SEMBAKOTA dapat di simpulkan 
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bahwa dalam penerapanya dinyatakan efektif dengan memperhatikan dari 

berbagai indikator atau sudut pandang yaitu sebagai berikut: 

a. Dilihat dari indikator stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai 

harga kebutuhan pokok yang sebelumnya rutin berkunjung ke Dinas Perangan 

untuk mendapatkan data mengenai harga kini dengan adanya aplikasi 

SEMBAKOTA stakeholder yang bersangkutan kini tidak perlu lagi 

berkunjung ke kantor untuk mendapatkan data melainkan hanya dengan 

membuka apliaksi mereka dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan 

cepat. 

b. Dilihat dari segi pencegahan atau antisipasi  dini dalam rangka pengontrolan 

haraga, di mana ketika mendapatkan informasi mengenai harga yang terlalu 

tinggi dipasaran ataupun kelangkaan pasokan bahan kebutuhan pokok maka 

tindakan atau kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdangan adalah melakukan 

operasi pasar murah  dengan menggunakan mobil inflasi yang bertujuan untuk 

menstabilkan harga  seperi sebelumnya. 

c. Dilihat dari segi jumlah pengguna aplikasi SEMBAKOTA dan trending 

peredikat bintang lima yang didaptkan menunjukkan bahwa aplikasi ini 

mengalami peningkatan yang siknifikan dimana dari tahun peluncuran aplikasi 

yaitu tahun 2017 mencapai 100 orang pengguna dan pada periode Februari 

2020 jumlah pengguna SEMBAKOTA sebanyak 580 pengguna ini 

membuktikan bahwa monitoring harga oleh Dinas Perdangan membuktikan 

bermanfaat bagi stakeholder terkait. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Dinas Perdaganagn Kota Makassar  

Unntuk upaya kedepanya metode pengumpulan data mungkin bisa 

dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu, agar pengupdetan data pada aplikasi 

serta penambahan rekap data perbulanya ditampilkan pada aplikasi agar 

memudahkan para stakeholder yang membutuhkan data seperti Bank Indonesia 

(BI), Dinas perdaganagan Profinsi, Kepolisian, Bulog, mahasiswa, LSM, dan 

media agar tidak lagi kekantor untuk mendapatkan informasi data sembako 

perbulanya. 

5.2.2  Utunk  Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini  diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

penelitian yang akan datang terkait dengan  “Analisis Sistem Pemantauan  Pasar 

Kebutuhan Pokok Terhadap Stabilitas Harga Kebuthan Pokok Pada Kota 

Makassar.
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