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Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun 1998-2007 
memberikan pengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kecamatan 
Bandungan. Pasar ini tidak hanya menyediakan barang-barang seperti pasar pada 
umumnya, namun berperan juga sebagai sentra oleh-oleh wisata khas Bandungan. 
Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan komoditi andalan dari pasar 
tradisional ini. Pertumbuhan Pasar Tradisional Bandungan yang semakin hidup, 
berpengaruh terhadap dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan. Pengaruh ini 
dapat dilihat dari sektor ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan 
Bandungan sebelum tahun 1998? (2) Bagaimana perkembangan Pasar Tradisional 
Bandungan dari tahun 1998-2007? (3) Bagaimana dinamika masyarakat 
Kecamatan Bandungan dari tahun 1998-2007?. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui (1) Kondisi masyarakat Kecamatan Bandungan sebelum tahun 
1998. (2) Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun 1998-2007. (3) 
Dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan tahun 1998-2007 dengan 
berkembangnya Pasar Tradisional Bandungan. 

Metode sejarah merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. 
Penggunaan metode sejarah berfungsi sebagai kerangka dalam menyusun skripsi 
agar terstruktur dan kredibel. Langkah dalam metode sejarah meliputi empat 
tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tehnik 
pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan 
studi pustaka. 

Pasar Tradisional Bandungan dengan image pasar sayuran dan buah-buahan 
memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat 
Kecamatan Bandungan. Perkembangan ini terlihat dari aktivitas masyarakat 
Kecamatan Bandungan dalam menyuplai kebutuhan pasar. Dinamika masyarakat 
ikut berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar. Dilihat dari sisi ekonomi, 
perkembangan dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan berupa peningkatan 
dan kesejahteraan taraf hidup yang meningkat. Dalam bidang sosial juga 
mengalami perubahan dengan hadirnya pasar ini, masyarakat lebih condong 
kepada orientasi ekonomi sehingga nilai-nilai kegotong-royongan sedikit 
memudar. 
 
 
 


