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SARI 

Cahyaningrum, Titi. 2020, Eksistensi Usaha Bensin Botolan di Tengah 

Maraknya Usaha Pom Mini di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES. Pembimbing Dr. 

Atika Wijaya, S.AP., M.Si. 101 halaman. 

 

Kata Kunci : Bensin botolan, Eksistensi, Persaingan usaha, dan Pom mini. 

 

 Universitas Negeri Semarang memberikan dampak pada peningkatan 

jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan bermotor. Pertambahan tersebut 

membuat jumlah konsumsi bensin meningkat pula. Masyarakat Kelurahan 

Sekaran memanfaatkannya untuk membuka usaha bensin botolan dan berkembang 

menjadi pom mini seiring berkembangnya teknologi. Tujuan penelitian ini adalah 

1) untuk mengetahui tanggapan penjual bensin botolan terhadap maraknya usaha 

pom mini, 2) preferensi konsumen dalam memilih membeli bensin botolan, dan 3) 

faktor yang melatarbelakangi penjual bensin botolan dapat bertahan di tengah 

maraknya usaha pom mini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Pilihan Rasional James S. Coleman yang melihat bahwa aktor dipandang sebagai 

makhluk yang memiliki pilihan tertentu untuk mencapai tujuannya. Dan juga 

perlu menjalin hubungan resiprositas untuk saling menguntungkan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Subjek penelitian 

ini adalah penjual bensin botolan, pengusaha pom mini, dan konsumen bensin 

eceran di Kelurahan Sekaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap 

pralapangan, tahap di lapangan, tahap analisis data, pengambilan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tanggapan penjual bensin 

botolan yang menganggap usaha pom mini di Kelurahan Sekaran tidak begitu 

berdampak pada penjualan bensin botolan dan saling melakukan relasi usaha, 

akan tetapi terdapat penjual bensin botolan yang juga merasa khawatir akan 

merugikan penjualan bensin botolan, bahkan terdapat penjual bensin botolan yang 

harus beralih ke usaha lain karena tidak dapat bersaing dengan usaha pom mini. 

Preferensi konsumen dalam membeli bensin di penjual bensin botolan yaitu harga 

bensin botolan yang lebih murah daripada di pom mini, kedekatan jarak, sikap 

penjual yang ramah, dan bentuk penjualan. Penjual bensin botolan memiliki faktor 

yang melatarbelakangi agar dapat bertahan di tengah maraknya usaha bensin 

botolan dengan memberikan harga yang murah, menggunakan sistem langganan, 

warung yang menarik, dan memberikan pelayanan lebih sehingga konsumen tetap 

membeli di bensin botolan dan penjual bensin botolan dapat bertahan. 

Saran bagi penjual bensin botolan dan pengusaha pom mini untuk tetap 

saling menjalin hubungan yang baik dan melakukan persaingan yang sehat dan 

agar lebih menonjolkan modal sosialnya untuk memperluas jaringan dengan 

konsumen.  
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Abstract 

 

Cahyaningrum, Titi. 2020. The Existence of Bottled Gasoline Business in the 

Middle of the rise of Mini Pump Business in Sekaran Village, Gunungpati Sub-

district, Semarang City. UNNES FIS Sociology and Anthropology Departement, 

Supervisor Dr. Atika Wijaya, S.AP., M.Si. 101 pages. 

 

Keywords: Bottled gasoline, Existence, Business competition and Mini Pump. 

 

Semarang State University has an impact on increasing population and the 

use of motorized vehicles. This increase makes the amount of gasoline 

consumption also increases. The Sekaran village community used it to open a 

bottled petrol business and develop it into a mini pump station as technology 

develops. The aims of this study are 1) to find the response of bottled petrol 

sellers to the rise of mini pom businesses, 2) consumer preferences in choosing to 

buy bottled gasoline, and 3) the factors underlying bottled petrol sellers can 

survive in the midst of the rise of mini pom businesses. The theory used in this 

study is James S. Coleman's rational choice theory which sees that actors are 

seen as beings who have certain choices to do their goals. And also need 

to show reciprocal relationships for mutual benefit. 

This research used a qualitative research method. The 

research location was in Sekaran, Gunungpati sub-district, Semarang city. The 

subjects of this research were bottled gasoline sellers, mini pom entrepreneurs, 

and retail gasoline consumers in Sekaran village. Data collection techniques used 

observation, interviews, and documentation. The validity of the data used source 

triangulation techniques. Analysis of the data used is the pre-field stage, the stage 

in the field, the stage of data analysis, and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that the response of the bottled gasoline 

seller who considers the mini-pom business in Sekaran Village has no significant 

impact on the sale of bottled gasoline and makes business relations with each 

other, but there are bottled gasoline sellers who are also worried that they will 

harm the sale of bottled gasoline, there are even sellers. Bottled gasoline which 

has to switch to another business because it cannot compete with the mini pump 

business. Consumer preferences in buying gasoline at bottled gasoline sellers are 

the price of bottled gasoline, which is cheaper than at mini poms, proximity, 

friendly seller attitude, and form of sale. Bottled gasoline sellers have the 

background factors in order to survive in the midst of the booming bottled 

gasoline business by providing cheap prices, using a subscription system, 

attractive stalls, and providing more services so that consumers continue to buy 

bottled gasoline and bottled gasoline sellers can survive. 

Suggestions for bottled petrol sellers and mini pom entrepreneurs to keep 

up good relations with each other and conduct healthy competition and to further 

highlight their social capital to expand networks with consumers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Universitas Negeri Semarang atau sering disebut sebagai UNNES 

merupakan kampus yang berdiri di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. Kelurahan Sekaran pada mulanya merupakan lahan untuk 

kawasan konservasi yakni dijadikan sebagai lahan untuk peresapan air hujan 

yang kemudian dialihfungsikan sebagai kampus yaitu IKIP Semarang pada 

tahun 1965, yang kini menjadi Universitas Negeri Semarang (Tri, 2018). 

Keberadaan UNNES membuat masyarakat asli Kelurahan Sekaran membuka 

usaha di sekitar kampus atau menjualkan tanah yang dimilikinya kepada 

masyarakat pendatang. Pembukaan usaha dan penjualan tanah ini disebabkan 

oleh bertambahnya masyarakat pendatang yang berupa mahasiswa maupun 

karyawan yang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal atau 

penduduk asli merupakan sekumpulan orang yang tinggal atau menempati 

suatu tempat tertentu (Syukur, 2013). Masyarakat pendatang merupakan 

masyarakat yang bukan merupakan orang yang tinggal di tempat tersebut, 

melainkan hanya sementara. 

Pertambahan jumlah penduduk di Kelurahan Sekaran berdampak pada 

penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, disebabkan oleh 

jarak kampus yang berjauhan dengan letak kos maupun dengan kampus 

lainnya. Mahasiswa lebih memilih menggunakan sepeda motor
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untuk memudahkan mereka berangkat dari kos menuju kampus atau dari satu 

fakultas ke fakultas lainnya. Penggunaan sepeda  motor tidak hanya dilakukan 

oleh mahasiswa tetapi juga dilakukan oleh sebagian besar warga asli Kelurahan 

Sekaran. 

Penggunaan sepeda motor lebih dipilih oleh mahasiswa karena dianggap 

lebih praktis daripada berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum 

seperti angkutan umum atau sering disebut sebagai angkot, Bus Trans 

Semarang, dan transportasi umum lainnya. Pemilihan penggunaan sepeda 

motor daripada menggunakan transportasi umum umum ini dikarenakan 

memerlukan waktu untuk menunggu transportasi umum tersebut tiba sehingga 

mahasiswa maupun masyarakat Kelurahan Sekaran lebih memilih 

menggunakan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor di Kota Semarang 

dalam kurun waktu 2006 – 2015 terus mengalami peningkatan (Tabel 1).  

Tabel 1. Penggunaan sepeda motor di Kota Semarang tahun 2006 - 

2015 

No Tahun 
Jumlah penggunaan sepeda motor di Kota 

Semarang 

1 2006 93.088 

2 2007 115.051 

3 2008 123.527 

4 2009 119.019 

5 2010 216.916 

6 2011 151.286 
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7 2013 247.936 

8 2014 302.572 

9 2015 302.572 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2016) 

Jumlah kendaraan sepeda motor milik pribadi dari tahun 2006 – 2015 yaitu 

302.572 (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016). Pengguna sepeda motor 

di Kota Semarang semakin meningkat dengan rata-rata presentase 12% per 

tahun (Ditjen Perhubungan Darat, 2013).  Pada tahun 2018 tercatat terdapat 

kurang lebih 1,6 juta unit sepeda motor di Kota Semarang (Laeis, 2018). 

Pertambahan penggunaan sepeda motor ini membuat kebutuhan akan bahan 

bakar juga meningkat, termasuk bahan bakar bensin sehingga membuat warga 

Kelurahan Sekaran melihat peluang dan berinisiatif membuka usaha penjualan 

bensin eceran. 

Permintaan bahan bakar minyak (BBM) terutama bensin dari tahun ke 

tahun juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan bahan bakar 

minyak ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

dalam bidang otomotif sehingga memerlukan banyak bahan bakar minyak 

termasuk bensin (Izaak dan Agustinus, 2013). Semakin banyak masyarakat 

yang menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin, semakin banyak pula 

kebutuhan masyarakat akan bensin. Bensin juga tidak hanya diperlukan pada 

kendaraan saja, melainkan dibutuhkan juga untuk memutarkan diesel untuk 

keperluan pertanian, sebagai pengganti listrik, dan lain-lain. Kebutuhan 

masyarakat akan bahan bakar bensin membuat Kelurahan Sekaran 
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memanfaatkan bensin sebagai suatu usaha milik pribadi yaitu sebagai penjual 

bensin eceran. 

Sebelum adanya usaha bensin eceran yang dilakukan oleh warga 

Kelurahan Sekaran, mahasiswa dan masyarakat Kelurahan Sekaran biasanya 

membeli bensin di SPBU Patemon. SPBU atau singkatan dari Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum di Patemon memiliki jarak sekitar 3 - 4 

kilometer dari UNNES. Jarak yang cukup jauh untuk mengisi bahan bakar 

kendaraan terutama sepeda motor, membuat masyarakat Kelurahan Sekaran 

dan mahasiswa UNNES lebih memilih untuk menggunakan alternatif lain yaitu 

dengan membeli bensin di bensin eceran yang dijual oleh warga Kelurahan 

Sekaran. Masyarakat Kelurahan Sekaran dan mahasiswa UNNES memilih 

membeli bensin eceran karena lokasi penjual bensin eceran yang lebih dekat 

dengan Kampus atau kos mahasiswa, sehingga tidak memerlukan waktu yang 

lama untuk membeli bensin. 

Berbagai macam penjualan bensin yang terdapat di masyarakat yakni 

dengan pom bensin dan eceran. Pom bensin atau SPBU (Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Umum) dicirikan sebagai tempat pengisian bahan bakar 

kendaraan bermotor dengan halaman yang luas, terdapat beberapa tabung 

pengisian bahan bakar, terdapat satuan liter dan harga yang tertera pada tabung, 

dan lain-lain. SPBU merupakan hasil dari PT Pertamina yang sengaja dibentuk 

oleh pemerintah untuk memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan bahan 

bakar terutama bensin. Masyarakat juga dimudahkan dalam memperoleh bahan 
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bakar bensin. Jumlah konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tahun 2006-

2017 mengalami peningkatan (Tabel 2). 

Tabel 2. Jumlah konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tahun 

2006-2017 

Tahun Jumlah (liter) Jenis BBM 

2006 23.880.287 JBU 

2007 39.223.095,623 JBT 

2011 41.695.418,222 JBT 

2014 46.789.625,18 JBT 

2017 55.400.604,901 JBU 

Sumber: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMIGAS) (2017) 

Keterangan : JBU adalah Jenis BBM Umum 

JBT adalah Jenis BBM Tertentu atau BBM bersubsidi. 

JBU atau Jenis BBM Umum atau juga BBM Non Subsidi ini 

didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali premium Jamali yang 

didistribusikan hanya di Bali). Produknya yaitu Premium Jamali (Bali), Perta 

Series (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) dan  Dex Series (Dexlite, 

Pertamina Dex). Sedangkan JBT atau Jenis BBM Tertentu merupakan jenis 

BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah 

Indonesia. Produknya yaitu minyak tanah dan minyak solar. Terdapat satu jenis 

BBM yang didistribusikan oleh pemerintah yaitu JBKP atau Jenis BBM 

Khusus Penugasan merupakan BBM  Non Subsidi dan hanya didistribusikan di 

wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Produk BBM 

ini adalah Premium (Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014). 
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Jenis-jenis BBM ini telah dibagi-bagi oleh pemerintah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tersebut. Penjual bensin di 

Pulau Jawa khususnya di Kelurahan Sekaran juga mengikuti pendistribusian 

yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga para penjual bensin eceran di 

Kelurahan Sekaran hanya menjualkan bensin dengan jenis pertamax, dexlite 

dan pertalite. 

Penjual bensin eceran dibagi lagi menjadi dua yaitu penjual bensin di 

dalam botol dan penjual bensin dalam bentuk pom mini. Penjual bensin botolan 

biasanya hanya memasukan bensin ke dalam botol kaca maupun botol plastik. 

Kemudian bensin yang telah dimasukan ke dalam botol ditempatkan pada 

tempat kayu berukuran sekitar 1x1 meter sebagai tempat untuk menjualkan 

bensin botolan. Satuan liter yang digunakan penjual bensin botolan biasanya 

disesuaikan dengan ukuran botol. Setiap botol hanya diisi satu liter. Penjualan 

bensin dalam botol ini termasuk ke dalam penjualan bensin eceran lama, 

karena penjualan bensin botolan telah ada sebagai usaha milik masyarakat dari 

sebelum adanya pom mini. 

Sedangkan pom mini seringkali digambarkan sebagai SPBU dalam skala 

kecil. Satuan liter dan harga tertera pada monitor sehingga dapat membeli 

bensin sesuai harga atau dalam satuan liter. Meskipun harga yang ditawarkan 

oleh pengusaha pom mini cenderung lebih mahal daripada SPBU yakni sekitar 

Rp.1.000,- sampai Rp.2.000,-  akan tetapi masyarakat cenderung lebih memilih 

untuk membeli di pom mini karena mereka merasa seakan-akan membeli 

bensin di SPBU. Hal inilah yang membuat warga Kelurahan Sekaran beralih 



7 

 

 

 

dengan membuka usaha pom mini untuk menarik konsumen, terlebih lagi pom 

mini telah merambah ke berbagai gang di Kelurahan Sekaran sehingga 

memudahkan konsumen mahasiswa dalam membeli bensin.  

Salah satu masalah yang muncul pada penjual bensin eceran adalah tentang 

persaingan antara penjual bensin di dalam botol dengan pom mini. Persaingan 

usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian 

suatu negara (Lubis, et.al, 2017). Persaingan usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat biasanya berorientasi pada perolehan keuntungan. Meskipun 

persaingan terjadi diantara penjual bensin eceran, akan tetapi penjual bensin 

eceran justru memudahkan masyarakat dalam memperoleh bensin (Azidin, 

2019). Jumlah penjual bensin botolan dan pom mini di Kelurahan Sekaran pada 

tahun 2019 (Tabel 3). 

Tabel 3. Jumlah penjual bensin botolan dan pom mini di Kelurahan 

Sekaran pada tahun 2019 

Lokasi 
Jenis bensin eceran 

Jumlah 
Bensin botolan Pom mini 

Jalan taman siswa 3 6 9 

Cempaka sari - 2 2 

Cempaka sari timur 2 2 4 

Gang pete 2 1 3 

Gang waru - 1 1 

Total 7 12 19 

Sumber : data primer tahun 2019 

Jadi jumlah penjual bensin botolan lebih sedikit daripada pengusaha pom 

mini di Kelurahan Sekaran, yaitu dengan perbandingan 7:12. Dimana jumlah 

usaha pom mini hampir dua kali jumlah usaha bensin botolan. Meskipun pom 

mini dapat dikatakan masih baru di Kelurahan Sekaran yakni mulai ada pada 
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tahun 2017, akan tetapi dapat langsung berkembang dengan cepat di Kelurahan 

Sekaran. 

Pom mini tidak dapat dibuka oleh sembarang orang karena memerlukan 

modal yang besar, yakni sekitar Rp. 30.000.000 – 35.000.000,- (Pertamini.id). 

Harga Rp. 30.000.000 – 35.000.000,- untuk tabung ganda yang dapat diisikan 

bensin pertamax dan pertalite 120 liter, sedangkan tanpa bensin atau hanya 

tabungnya saja memerlukan biaya Rp. 22.000.000 – Rp. 30.000.000,-. Harga 

ini disesuaikan dengan penetapan besar-kecilnya harga bensin yang ditetapkan 

oleh pemerintah (Bariyah, 2011). Meskipun dengan modal yang besar, tetapi 

tetap besar pula minat warga Kelurahan Sekaran akan usaha pom mini. Hal ini 

membuat jumlah usaha pom mini di Kelurahan Sekaran semakin marak dengan 

mencapai jumlah 12 orang dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. 

Maraknya pom mini di Kelurahan Sekaran masih membuat beberapa 

penjual bensin botolan tetap bertahan, karena masih terdapat beberapa 

konsumen yang masih menjadi pelanggan bensin botolan. Dengan inilah 

penulis melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi penjual bensin botolan 

dapat bertahan di tengah maraknya usaha pom mini. Dari latar belakang 

tersebut, penulis melakukan penelitian “Eksistensi Usaha Bensin Botolan 

Ditengah Maraknya Usaha Pom Mini di Kelurahan Sekaran Kota Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan penjual bensin botolan terhadap maraknya usaha 

pom mini di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

2. Bagaimana preferensi konsumen dalam memilih membeli bensin botolan 

daripada membeli bensin di pom mini? 

3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penjual bensin botolan sehingga 

dapat bertahan ditengah maraknya usaha pom mini di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat memberikan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui tanggapan penjual bensin botolan terhadap maraknya usaha 

pom mini di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

2. Mengetahui preferensi konsumen dalam memilih membeli bensin botolan 

daripada membeli bensin di pom mini. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penjual bensin botolan 

sehingga dapat bertahan ditengah maraknya usaha pom mini di Kelurahan 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang 

berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan 

terutama dalam disiplin ilmu Sosiologi mata kuliah sosiologi ekonomi 

tentang persaingan usaha dan resiprositas. 

b. Kajian ini dapat menambah pengetahuan pada mata pelajaran Sosiologi 

di tingkat SMA kelas XII kurikulum 2013 pada materi perubahan 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan 

dalam melihat peluang usaha pada bidang penjualan bensin eceran baik 

dalam bentuk botolan ataupun pom mini. 

b. Bagi penjual bensin botolan dan pengusaha pom mini dapat melakukan 

inovasi baru dalam penjualan bensin eceran.  

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengetahuan mengenai pengembangan usaha yang terdapat di 

Kelurahan Sekaran. 

 

 



11 

 

 

 

E. Batasan Istilah 

1. Eksistensi  

Eksistensi dalam pengertian umum diartikan sebagai keberadaan. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, keberadaan suatu benda memiliki peran yang 

sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberikan 

sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

(Rahayu, 2010). Eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan penjual bensin 

botolan yang masih tetap bertahan karena masih memiliki peran untuk 

memenuhi pasokan bahan bakar bensin untuk keperluan kendaraan bermotor 

mahasiswa dan warga Kelurahan Sekaran. Eksistensi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keberadaan penjual bensin botolan yang masih tetap 

bertahan dengan cara penjualan yang sama meskipun tengah terjadi suatu 

fenomena yakni maraknya usaha pom mini di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

2. Usaha bensin botolan 

Usaha bensin botolan merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan model mengecerkan bensin kepada konsumen menggunakan botol. 

Satuan yang dilakukan oleh penjual yaitu satuan liter yang terdapat pada botol 

yakni tiap satu botol hanya diisi oleh satu liter bensin. Penjual bensin botolan 

biasanya menempatkan bensin ke dalam tempat yang terbuat dari kayu atau 

lemari kayu yang pada bagian depannya diberikan kaca tembus pandang. Hal 

ini dilakukan agar konsumen dapat mengerti bahwa lemari kayu tersebut 

merupakan tempat berjualan bensin. 
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Usaha bensin botolan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

cara penjualan bensin eceran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Sekaran dengan menggunakan botol sebagai alat takar dan tempat 

menyimpan bensin. 

3. Pom mini 

Pom mini atau singkatan dari Pompa mini merupakan tempat pengisian 

bahan bakar kendaraan bermotor dalam bentuk mini atau kecil. Perbedaan 

Pom mini dengan SPBU yakni jumlah tabung pengisian bahan bakar yang 

dimiliki oleh SPBU lebih banyak atau lebih dari satu, sedangkan tabung 

pengisian bahan bakar yang dimiliki oleh Pom mini hanya satu. Pom mini 

dimiliki oleh individu atau usaha pribadi dan bukan termasuk ke dalam milik 

PT Pertamina. 

Sub resmi milik SPBU yaitu SPBU Pertamini atau yang biasa disebut 

sebagai sub-SPBU. Berbeda dengan pom mini, sub-SPBU ini memiliki izin 

resmi sesuai dengan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yaitu tentang 

penyaluran jenis bahan bakar minyak. Menurut Dhany (2015), sub-SPBU 

memiliki konsep yang sama dengan pom mini yaitu menggunakan tabung 

kecil dengan selang dan terdapat tulisan digital untuk memperlihatkan 

nominal harga dan satuan liter. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pom 

mini dengan sub-SPBU yaitu cara pendistribusiannya. Sub-SPBU akan 

mendistribusikan bahan bakarnya dengan menggunakan sepeda motor yang 

membawa tangki BBM ke daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh 

mobil tangki BBM. 
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Pom mini juga memiliki berbagai sebutan lain di kalangan masyarakat 

yaitu pertamini, pertamina kecil, ataupun SPBU kecil. Nama-nama 

penyebutan tersebut masih memiliki arti yang sama yaitu mengacu pada arti 

pom mini.  

Pom mini dalam penelitian ini adalah suatu usaha milik pribadi atau 

individu yang merupakan bentuk penjualan bensin eceran akan tetapi 

menggunakan teknologi yakni berupa tabung untuk mengisi bahan bakar 

bensin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Persaingan Usaha 

Persaingan usaha diartikan sebagai upaya dalam mendapatkan 

keuntungan dalam suatu mekanisme pasar (Lubis, et.al, 2017 :24). 

Persaingan itu sendiri dideskripsikan sebagai situasi penjual berjuang 

secara mandiri untuk memperoleh keuntungan tertentu. Misal untuk 

memperoleh keuntungan penjualan, atau memperoleh kepercayaan dari 

pembeli. Persingan dalam konteks ini juga sering disamakan dengan 

persaingan yang terjadi antara dua penjual atau lebih. Persaingan ini dapat 

terjadi dalam hal harga, kualitas, layanan, atau lainnya. Persaingan juga 

dipandang sebagai suatu proses yang penting karena penjual akan dipaksa 

untuk menjadi efisiensi dan menawarkan pilihan produk dan layanan yang 

lebih banyak dengan harga yang lebih rendah. Persaingan usaha inilah 

yang membuat penjual harus selalu berinovasi dan mendorong perubahan 

dengan kemajuan teknologi untuk dapat bersaing dalam suatu usaha.  

Dalam persaingan usaha, terdapat empat faktor yang menjadi 

syarat terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan yaitu basis 

persaingan usaha, pesaing, arena bersaing, dan cara bersaing (Aaker, 1998 
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dalam Kuntjoroadi dan Safitri, 2009 :46). Ketika keempatnya yakni basis 

persaiangan usaha, pesaing, arena bersaing, dan cara bersaing dijadikan 

satu akan menjadi strategi tersendiri yang mampu menjadi keunggulan 

tersendiri dalam suatu persaingan usaha. 

Dalam persaingan usaha terdapat pelaku usaha yakni “orang yang 

dapat mempengaruhi pasar dan mengakibatkan pasar terdistorsi karena 

perilakunya” (Lubis, et.al, 2017 :25). Terdistorsi itu sendiri merupakan 

suatu hal yang membuat kondisi ekonomi menjadi tidak efisien sehingga 

mengganggu pelaku usaha dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka.  

Pelaku usaha sangat menentukan hasil keuntungan yang akan 

diperoleh dalam suatu persaingan usaha. Apabila pelaku usaha dapat 

melakukan persaingan yang sehat maka mereka dapat memperoleh 

keuntungan yang baik pula. Akan tetapi terdapat pula persaingan usaha 

yang tidak sehat di dalam masyarakat. Persaingan ini biasanya terjadi pada 

pasar bebas, dimana di dalam pasar bebas biasanya dikuasai oleh satu, dua, 

atau beberapa pelaku usaha atau yang biasa disebut dengan monopoli 

(Lubis, et.al, 2017).  

Dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha, 

terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya 

mekanisme pasar sehingga harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan 

konsumen. Hal ini juga terjadi pada pasar bensin eceran, dimana terdapat 

sejumlah pelaku usaha yang menguasai bensin eceran untuk 
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kepentingannya sendiri dan merugikan konsumen, baik dalam hal 

penjualan maupun dalam pendistribusiannya. 

Banyak larangan mengenai pendistribusian bahan bakar minyak 

jenis bensin. Sampai dapat dikenai hukuman 6 tahun penjara dan denda 

sebesar 60 milyar rupiah, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan 

dari pemerintah mengenai larangan mendirikan usaha penjualan bensin 

eceran. Bahkan BPH Migas banyak dimintai oleh masyarakat untuk 

mengeluarkan surat izin penyaluran BBM subsidi di desa-desa. Dengan 

banyaknya permintaan izin usaha atas penjualan bensin eceran, BPH 

melalui peraturan Nomor 6 Tahun 2015 telah mengizinkan penyaluran 

BBM subsidi dapat dilakukan oleh masyarakat di pedesaan dengan 

menggunakan sub-SPBU. BPH juga mengurangi jarak minimal pendirian 

pom mini yakni dari 20 kilometer menjadi 10 kilometer (Praditya, 2018).  

Peningkatan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

mengakibatkan peluang usaha bagi masyarakat yang harus mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari dengan menjual bensin eceran (dalam Riyasti 

dan Subawa, 2017). Terdapat beberapa pelaku penjual bensin eceran 

dengan sengaja mengurangi takaran bensin dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya (dalam Arifin dan Logowali, 2012, 

Yaqin, 2015, dan Faisal, 2016). Penyesuaian harga yang dilakukan oleh 

pasar bensin sengaja dibuat kaku dalam menanggapi penurunan harga, 

sehingga pedagang bensin eceran masih tetap mempertahankan harga 

bensin meskipun bensin tengah mengalami penurunan (Deltas, 2007). 
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Penelitian Astuti (2011) tentang para penjual masih tetap bertahan 

dengan berjualan di waduk cacaban, Tegal meskipun hal tersebut telah 

dianggap ilegal oleh pemerintah. Penjualan bensin eceran pun tetap 

bertahan meskipun telah diperingati oleh pemerintah karena melakukan 

kecurangan dalam usahanya dan diperintahkan untuk tidak melakukan 

usaha kembali (Hani, 2017). Hal ini terpaksa dilakukan oleh penjual untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus dapat menilai 

apakah usaha atau penjualan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan 

untuk menyingkirkan pesaing usaha lainnya atau tidak, sehingga tidak 

serta merta pemerintah menganggap bahwa usaha bensin eceran dikatakan 

sebagai ilegal (Rivai dan Darwin, 2013, dan Mantili, et.al, 2016). 

Persaingan usaha semakin ketat, kondisi tersebut menuntut 

perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan dan 

dapat terus berkembang. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu dengan mengandalkan 

kemampuan mengelola segala potensi sumber daya alam dalam 

pembangunan perekonomian serta dapat dipadukan dengan pengembangan 

budaya lokal (Hardiyansyah, et.al, 2015). Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) juga perlu melakukan pemberian layanan yang prima dan 

menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan konsumen sehingga 

konsumen memperoleh kepuasan atas pemberian layanan dan kemudahan 

dalam memperoleh barang yang dibutuhkan (Farizal dan Nanang, 2016). 
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Daya saing dalam penjualan bensin terdapat banyak indikator telah 

digunakan. Terdapat inti umum dari indikator tersebut yakni aspek 

persaingan, termasuk dalam kaitannya dengan struktur pasar, perilaku 

peserta pasar, dan hasil untuk konsumen dan pemasok (dalam IPA 

advisory limited, 2015). 

Persaingan usaha juga dengan kebebasan yang dimiliki oleh pelaku 

usaha, baik itu dalam hal memproduksi, distribusi, ataupun konsumsi. 

Pelaku usaha berhak menentukan apa yang ingin mereka produksi untuk 

konsumen maupun kebebasan untuk pendistribusian hasil produksi 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki oleh pelaku usaha, pelaku usaha juga 

memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menarik 

konsumen supaya barang yang diproduksi dan didistribusikan dapat 

dikonsumsi oleh konsumen. Kebebasan ini dapat dilakukan oleh semua 

pelaku usaha dengan catatan, mereka tidak melakukan suatu kecurangan 

atau memonopoli sumber daya demi memperoleh keuntungan bagi dirinya 

sendiri. 

Beberapa artikel tersebut menjelaskan bahwa persaingan usaha 

dapat diartikan sebagai situasi penjual berjuang secara mandiri untuk 

memperoleh keuntungan tertentu. Persaingan usaha juga tidak hanya untuk 

memperoleh keuntungan berupa uang saja, melainkan juga keuntungan 

yang berupa kepercayaan dari konsumen. 

Perbedaan antara artikel-artikel tersebut dengan penelitian ini yaitu 

pada jenis persaingan. Jenis persaingan seringkali dianggap sebagai hal 
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yang lumrah, akan tetapi jenis persaingan pada penjual bensin botolan dan 

usaha pom mini dirasa tidaklah seimbang. Pom mini yang sangat 

mengandalkan teknologi, kebersihan, dan luas lokasi, sedangkan bensin 

botolan yang hanya mengandalkan warung, botol, tempat untuk 

menyimpan botol-botol tersebut membuat jenis persiangan ini tidaklah 

seimbang. Pom mini dan bensin botolan sama-sama memberikan 

penjualan yaitu dalam hal bensin eceran, akan tetapi dalam hal pemasokan 

dan harga yang diberikan sangatlah berbeda. Perbedaan jumlah pemasokan 

dan harga inilah yang membuat persaingan usaha dalam penjual bensin 

botolan dengan usaha pom mini berbeda dengan persaingan usaha yang 

terdapat pada artikel-artikel tersebut. 

Perbedaan dalam jenis persaingannya antara penjual bensin botolan 

dan pengusaha pom mini, adapun dampak yang ditimbulkan dalam 

persaingan usaha antara penjual bensin botolan dengan pengusaha pom 

mini yaitu terdapat hubungan relasi yang cukup kuat. Hubungan relasi ini 

dilakukan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan tetangga yang 

merupakan sesama memiliki usaha bensin eceran. 

Penjual bensin eceran melakukan persaingan dengan tujuan untuk 

menarik konsumen agar tetap membeli bensin yang mereka jual. 

Persaingan usaha ini tidak hanya dilakukan oleh sesama penjual bensin 

botolan saja, melainkan juga antara penjual bensin botolan dengan 

pengusaha pom mini, bahkan juga persaingan antara sesama usaha pom 

mini. 
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2. Persepsi Konsumen terhadap Pembelian Bensin Eceran 

Minat konsumen terhadap pembelian bensin eceran dipengaruhi 

oleh bentuk penjualan, penentuan harga, dan kemudahan aksesnya 

(Hayani, 2018). Hal ini yang membuat pom mini lebih diminati karena 

dianggap memiliki kemudahan untuk konsumen. Kurang tertibnya 

penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pengusaha 

pom mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi terhadap akuratisasi 

mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui 

keberadaan para pelaku usaha Pertamini/ pom mini (Kurniansyah dan 

Hakim, 2018).  

Pelaku usaha Pertamini menjual BBM dengan harga yang lebih 

mahal dari harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina yang resmi dan 

menggunakan takaran yang sangat tidak akurat sehingga konsumen 

mendapatkan kerugian (dalam Riyasti dan Subawa, 2017). Oleh sebab itu 

terdapat perlindungan hukum bagi konsumen pertamini yang tidak 

memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan 

keselamatan kerja yang tertera dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-

Undang Migas (dalam Utomo, 2017). Adapun Undang-Undang yang 

mengatur konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (dalam 

Riyasti dan Subawa, 2017). 
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Terdapat konsumen yang masih tetap memilih SPBU daripada pom 

mini. Persaingan yang semakin pesat membuat sebuah perusahaan dapat 

menjadi pemenang bisnis apabila mampu menjaring konsumen sebanyak-

banyaknya (Bowen and Chen, 2001 dalam Farizal dan Nanang, 2016). 

oleh sebab itu, konsumen lebih tertarik dengan fasilitas yang ditawarkan 

oleh SPBU seperti mushola, toilet, tempat parkir, mesin ATM (Anggaran 

Tunai Mandiri), mini market, restoran cepat saji, dan menjamin keamanan 

dengan menempatkan CCTV pada setiap sudut SPBU (Napitupulu, 2009). 

Berbeda halnya dengan pom mini yang hanya memiliki satu tabung 

membuat sebagian konsumen masih tetap memilih SPBU dalam pengisian 

bahan bakar kendaraan sepeda motor. 

Perbedaan antara artikel-artikel di atas dengan hasil penelitian ini. 

Minat konsumen terhadap pembelian bensin eceran dipengaruhi oleh 

bentuk penjualan, penentuan harga, dan kemudahan aksesnya. Pom mini 

juga dianggap lebih menarik dari segi bentuk dan penampilannya, 

sedaangkan pada penelitian ini justru penjualan bensin botolan juga 

memiliki daya terik tersendiri terutama pada persoalan harga. Harga yang 

lebih murah justru lebih dipilih oleh konsumen daripada mengenai bentuk 

penjualan saja. Konsumen justru akan memilih sesuatu yang mereka 

anggap sebagai hal yang dapat menguntungkan baginya. Minat konsumen 

dalam membeli bensin eceran terutama bensin botolan tidak begitu tinggi 

ketika dibandingkan dengan minat ketika konsumen membeli di Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), akan tetapi pembelian bensin di 
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penjual bensin botolan juga jauh lebih diminati daripada di pom mini 

apabila konsumen melihat dari segi harga. 

Penentuan harga juga telah ditentukan oleh pemerintah untuk 

melindungi konsumen, akan tetapi dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa 

tiap-tiap pelaku usaha dapat menentukan harga bensin yang mereka jual. 

Ketetapan tersebut yaitu rentang harga yang dapat ditetapkan oleh penjual 

bensin eceran yaitu sekitar Rp. 500,- sampai Rp. 1000,- dari harga yang 

terdapat di SPBU. Hal ini sangatlah berbeda dimana terdapat oknum 

pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan penetapan harga yang 

tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan terdapat juga penjual bensin 

botolan yang sengaja menurunkan harga untuk dapat menarik konsumen 

agar lebih banyak. 

 

B. Landasan Teoritik 

Teori yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan 

eksistensi usaha bensin botolan ditengah maraknya usaha pom mini di 

Kelurahan Sekaran Kota Semarang yaitu dengan Teori Pilihan Rasional oleh 

James S. Coleman dan Resiprositas.  

1. Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman 

Menurut James S. Coleman bahwa teori Pilihan Rasional 

memusatkan perhatiannya pada aktor, aktor dipandang sebagai makhluk 

yang memiliki tujuan atau maksud tertentu untuk mencapai tujuannya 

(Ritzer, 2014). Teori Pilihan Rasional ini menganggap bahwa aktor 
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memiliki suatu pilihanya sendiri. Kenyataan suatu tindakan dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor. Aktor melakukan 

tindakan atas dasar apa yang diinginkan oleh aktor itu sendiri yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan aktor, 

sehingga dalam teori Pilihan Rasional ini, aktor dianggap penting karena 

aktor memiliki peranan dalam menentukan apa yang aktor pilih. 

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman terdapat dua hal yaitu 

“komitmen pada metodologi individualisme dan pandangannya tentang 

pilihan sebagai sebuah proses optimalisasi” (dalam Ritzer, 2014). Pertama 

yaitu komitmen pada Metodologi Individualisme yang menjelaskan bahwa 

tindakan intensional atau sesuatu yang memiliki tujuan. Seseorang 

melakukan sesuatu atas kepercayaan rasionalnya. Aktor akan memeroleh 

keuntungan yang aktor inginkan ketika aktor bertindak demikian.  

Penjual bensin botolan dan pengusaha pom mini memilih menjual 

bensin dengan cara yang penjual bensin botolan atau pengusaha pom mini 

yang dapat kuasai. Sudut pandang penjual bensin botolan melihat bahwa 

penjual bensin botolan memerlukan banyak modal untuk membuka pom 

mini dan bahkan penjual bensin botolan tidak mengetahui cara pakainya 

sehingga lebih memilih mempertahankan menggunakan botol dan untuk 

mempertahankan konsumennya mereka hanya perlu menggunakan strategi 

yang lain. Begitu pun pengusaha pom mini yang melihat bahwa menjual 

bensin botolan dirasa sudah ketinggalan jaman sehingga memilih dengan 
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menggunakan pom mini untuk menarik konsumen dengan tujuan yakni 

sama-sama memperoleh keuntungan. 

Ciri kedua yaitu pilihan merupakan sebuah proses optimalisasi. 

Pilihan dilihat sebagai sesuatu yang rasional. Proses optimalisasi berpusat 

pada aktor sebagai salah satu elemen kunci teori. Individu dipandang 

sebagai aktor yang sangat rasional mampu melakukan yang terbaik untuk 

memuaskan keinginnya. Dalam penelitian ini, proses optimalisasi 

dilakukan oleh konsumen yang melihat bahwa konsumen merupakan aktor 

yang dapat memilih sesuai rasionalnya dengan memilih yang baik sesuai 

dengan sumber daya atau uang yang dimiliki. Konsumen dapat memilih 

dalam membeli bensin yang konsumen inginkan sesuai dengan uang yang 

konsumen miliki. 

Teori pilihan rasional tidak menghiraukan yang menjadi pilihan 

penjual bensin botolan atau yang menjadi sumber pilihan aktor. 

Kenyatakan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai 

dengan tingkatan pilihan aktor. Para penjual bensin eceran mempunyai 

pilihan untuk mempertahankan cara penjualan sebagai pedagang bensin 

eceran terutama penjual bensin botolan. 

2. Resiprositas 

Resiprositas diartikan sebagai pertukaran timbal balik antar 

individu atau antar kelompok (Polanyi, 1994). Karl Polanyi telah 

meletakan landasannya tentang resiprositas dengan menunjukan 

karakteristik dari pelaku pertukaran. 



25 

 

 

 

 “Reciprocity is enormous facilitated by the institutional pattern of 

symmetry, a frequent feature of organization among non literate peoples” 

(Polanyi, 1994). 

Diartikan sebagai timbal balik sangat besar yang difasilitasi oleh 

bentuk simetri institusional, yang ciri utama organisasi orang-orang yang 

tidak terpelajar. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tanpa 

adanya hubungan yang simetris antara individu dengan individu atau 

antara kelompok dengan kelompok, resiprositas tidak akan terjadi. 

Hubungan simetris yang dimaksud adalah hubungan sosial, dengan 

menempatkan diri dalam kedudukan dan peran yang sama ketika timbal 

balik terjadi. 

Hubungan resiprositas yang dilakukan oleh penjual bensin botolan 

yakni dengan membiarkan tetangganya untuk membuka usaha pom mini di 

samping usahanya. Resiprositas yang dilakukan oleh pengusaha pom mini 

yakni dengan membiarkan penjual bensin botolan untuk membeli 

bensinnya atau menitip kepada pemilik pom mini untuk membeli bensin 

yang nantinya akan dijual kembali. Resiprostas yang terjalin antara 

pengusaha pom mini dengan penjual bensin botolan inilah yang membuat 

penjual bensin botolan dapat bertahan seiring dengan maraknya usaha pom 

mini di Kelurahan Sekaran. 

Timbal balik yang terjadi antara penjual bensin botolan dengan 

pengusaha pom mini dapat dikatakan sebagai relasi diantara penjual bensin 

botolan dengan pengusaha pom mini. Tidak semua pengusaha 
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menganggap bahwa usaha lainnya sebagai suatu persaingan karena mereka 

masih terikat dengan hubungan tetangga. Adanya hubungan yang simetris 

antara penjual bensin botolan dengan pengusaha pom mini yang sama-

sama menjadi penjual bensin eceran ketika melakukan hubungan 

resiprositas. Penjual bensin botolan maupun pengusaha pom mini memiliki 

tujuan yang sama untuk dapat menjualkan bensin eceran. Kesamaan tujuan 

inilah yang dapat membuat resiprositas dapat terjadi. 

Hubungan resiprositas yang dilakukan oleh penjual bensin botolan 

dengan pengusaha pom mini ini untuk dapat mempertahankan usaha 

bensin botolannya. Menjalin hubungan resiprositas dilakukan karena 

penjual bensin botolan mengerti bahwa penjual bensin botolan tidak dapat 

melakukan persaingan usaha dengan pengusaha pom mini. Oleh sebab itu, 

penjual bensin botolan lebih memilih untuk menjalin hubungan timbal 

balik untuk dapat bertahan di tengah maraknya usaha pom mini di 

Kelurahan Sekaran ini. 
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Teori pilihan rasional oleh 
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dan Resiprositas oleh Karl 
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Peluang usaha bensin eceran yaitu penjual 
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C. Kerangka Berpikir 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

penggunaan sepeda motor secara berlebihan membuat kebutuhan akan bensin 

meningkat dan hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Sekaran untuk 

menjual bensin eceran yakni bensin botolan. Semakin berkembangnya zaman 

muncul usaha pom mini yang terbilang cukup sukses menarik konsumen yang 

membuat penjual bensin botolan mengalami pergeseran dengan jumlah 

Penggunaan sepeda motor yang semakin 

meningkat 

Tanggapan penjual 

bensin botolan 

terhadap maraknya 

usaha  pom mini 

Prefrensi konsumen 

dalam membeli 

bensin eceran 

 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

bensin botolan 

dapat bertahan 
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konsumen yang lebih sedikit. Penurunan eksistensi penjual bensin botolan yang 

membuat penulis untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi penjual 

bensin botolan masih tetap eksis dan bagamana dampak yang terjadi oleh 

penjual bensin botolan dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional oleh 

James S. Coleman dan konsep Resiprositas oleh Karl Polanyi antara penjual 

bensin botolan dengan pengusaha pom mini yang merupakan strategi penjual 

bensin botolan untuk dapat mempertahankan usahanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksistensi Usaha 

Bensin Botolan di tangah Maraknya Usaha Pom mini di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penjual bensin botolan memilih untuk tidak melakukan konflik dengan 

pengusaha pom mini. Penjual bensin botolan justru melakukan hubungan 

resiprositas atau menjalin hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan.  

2. Pilihan rasional yang dilakukan oleh penjual bensin botolan yakni dengan 

memilih menjalin hubungan timbal balik dengan pengusaha pom mini. 

Hubungan timbal balik ini dilakukan karena penjual bensin botolan merasa 

tidak dapat melakukan persaingan usaha dengan pengusaha pom mini, 

sehingga untuk dapat bertahan, penjual bensin botolan memilih menjalin 

hubungan resiprositas tersebut.  

3. Penjual bensin botolan yang tidak dapat melakukan persaingan usaha 

dengan pengusaha pom mini akan memilih untuk menutup usaha bensin 

botolannya dan memilih untuk membuka usaha lainnya atau memilih 

dengan satu usaha saja. Penjual bensin botolan mengganti usaha lainnya 

atas dasar pilihan rasional penjual bensin botolan. Laba yang diperoleh 

sangat sedikit dari penjualan bensin botolan membuat penjual bensin
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 botolan lebih memilih untuk membuka warung ataupun usaha lainnya 

yang dianggap lebih memiliki keuntungan atau laba yang lebih besar dari 

penjualan bensin botolan. 

4. Penjual bensin botolan dengan pengusaha pom mini tetap menjalin 

interaksi antar sesama tetangga ataupun antar sesama penjual bensin 

eceran. Interaksi ini dilakukan untuk dapat menjalin hubungan resiprositas, 

sehingga penjual bensin botolan dan pengusaha pom mini dapat terus 

membuka usaha bensin eceran masing-masing. 

 

B. SARAN 

1. Untuk penjual bensin botolan dapat menonjolkan modal sosialnya dan 

sikap resiprositas dengan para konsumen dan juga kepada penjual bensin 

botolan agar dapat menjalin hubungan yang baik dan tetap eksis di tengah 

maraknya usaha pom mini. Penjual bensin botolan juga dapat lebih 

berinovasi supaya dapat bersaing dengan usaha pom mini. 

2. Untuk pengusaha pom mini, dapat membuka usaha di tempat yang lebih 

strategis sehingga tidak mengakibatka pengalihan usaha lainnya yang 

dilakukan oleh penjual bensin botolan. 

3. Kepada pemerintah bahwa pendistribusian bensin dapat lebih merata ke 

tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, sehingga memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh bensin. 
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