
BAB II 

TINJAUAN KEGIATAN DAN FASILITAS KOMERSIAL 

.: 

2.1. Kegiatan komersial secara umum
 

2-1.1. Pengertian komersial
 

-	 Kegiatan Komersial = kegiatan pArniagaan, 

pembelian atau penjualan barang -barang 

atau jasa khususnya secara besar-besaran 

balk Nasional maupun Internasional (kamua 

ekonomi, DR. Winardi SE) 

Fasilitas komersial = sarana prasarana 

untuk melakukan kegiatan perniagaan pembe

lian atau pembelian barang dan jasa. 

2.1.2. Sifat kegiatan komersial 

Kegiatan komersial adalah kegiatan 

yang berurientA8i pada perolAhan keuntungan 

materi atau finansial. Dasar kegiatan adalah 

prinsip ekunorni yuitu dongan pengnrbanan 

sekAcil kecilnya untuk mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya. 

2.1.3. Janis kegiatan komersial 

Kegiatan ini berkembang khususnya di

daerah perkotaan dengan melibatkan banyak 

pihak dan pelaku kegiatan. Adapun jenis 

kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi tiga : 

{ 
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1. ~.::: 

a.	 Kegiatan industri (industri besar, 

sedang dan kecil). 

b.	 Kegiatan perdagangan (grosir dan eceran) 

c.	 Kegiatan jasa (pariwisata, perbankan, 

hiburan, transportasi, komunikasi dsb.) 

2.2. Kegiatan komersial di Yogyakarta 

i.2.1.	 Persebaran kegiatan 

Kegiatan komersial yang ada di kota -.. 
Yogyakarta didominasi oleh kegiatan perdagan

gan dan jasa. Di kota ini terdapat dua jenis 

tingkat pelayanan yaitu : 

- Pelayanan tingkat kota (fungsi sekunder) 

Pelayanan tingkat regional (fungsi pri~.-

mer ). 

Kegiatan pusat-pusat jasa dan perdagangan 

tersebar dibeberapa bagian kota dan ditunjang 

pula dengan adanya lingkungan perdagangan 

yang merupakan sub-sub pusatnya. selain itu 

terdapat jug~ pasar yang berfungsi melayani 

kebutuhan penduduk kota Yogyakarta -serta 

pasar-pasar khusus (pasar burung, pasar hasil 

bumi dsb) 

2.2.2. Fasilitas komersial di yogyakarta 

Fasilitas komersial yang ada dikelompokan 

kedalam fasilitas industri, perdagangan dan 

jasa. Kelompok kegiatan komersial yang domi

nan (secara kuantitas dan pemakainan lahan) 
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adalah kegiatan perdagangan atau pertokoan 

(lihat tabel 4.1) 

2-2.3. Peran keglatan komersial terhadap pendapatan 

daerah (PDRB) kodya Yogyakarta 1908 

Ketersediaan prasarana dan sarene Verdo

gangan, Jasa don komersial J ,'jin merupakan 

fas j l itas yang c';ongat d i butuhkan untuk rnenun

jang perekonomian kota yogyakarta. Salah satu 

cara untuk rneJ.iJ"lat perl·~.ernbangE.1n kegiatan 

komersial adalah dengan melihat sumbangannya 

terhadap PDRB. Tercatat dslarn PDRB kota 

YogyakartCl tahun 1986-1988, h.egiatan komer

sial menyumbang 80% dari pendapatan daerah 

dan sisannya adalah kagiatan non komersial 

( perner i ntal"lan J pertan i an) . Dari prosentasi 

tersebut , f::e!,;tor perd.5.gangan mernberikan 

Bumbangan kurang lebih 27-28%. Dari s~ktor 

jasa selarna periods 1986-1988, 12%nya, dipero

leh dari sektof Jasa perhotelan dan restor-

ant. I 
I2.3. Perdagangan secara umum 

2.3.1. Tingkat pelnyanall perdagangan I
I 

Berdasarkan skala pelayanan kegiatan 

perdagangarl terbag i a taB 

a.	 Perdagangan skala sebagian kota 

Ilngkungan adalah perdagangan 

diarahkan untuk melayani penduduk 

atau
 

yang
 
~ 
I~ 

seba-	 II
I'

!i

j
I 



1 

·1 :'::. 
gian kota atau lingkungan. 

b.	 Perdagangan skala kota , adalah perda

gangan yang diarahkan untuk melayani dan 

menyediakan bahan primer. 

c.	 Perdagangan skala regional (p e rd agangan 

grosir), adalah perdagangan yangdiarah

kan untuk melayani kebutuhan seluruh 

kota dan wilayah belakangnya. 

2.3.2. Macam dan klasifikasi kegiatan perdagangan 

Macam dan klasifikasi kegiatan perdagan

gan dapat dibagi dalam : 

a.	 Perdagangan grosir 

meliputi : 

- pelayanan besar 

- pelayanan kecil 

b.	 Pe~dagangan eceran 

meliputi 

- hasil bumi 

- kebutuhan rumah tangga 

c.	 Perdagan~an kaki lima 

meliputi 

- keraj inan 

Dari macam tersebut, kegiatan perdagangan 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

1.	 Perdagangan pasar 

Meliputi penyediaan bahan-bahan kebu 

tuhan pokok (sandang-pangan). 

2.	 Perdagangan pertokoan 
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Meliputi penyediaan bahan kebutuhan 

yang lJr=:reifElt Rekunder (1 Jetrik, rnate

rial, apotik, musik, dll). 

2.4. Bangunan dept. s·tore dan supermarket secara umum. 

2.4.1. Deflnls1 toko dept. store dan supermarket 

Adalah EHlatu untul-;: melakukan kegiatan usaha 

perdagangan barang atau jasa yang dimilikl dan dikelola 

olsh perorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan 

hukurn. yang dapat dibangun disuatu tempat khuBUB atau 

!-;:ompl elH3 yang elise but dengan pusat "pertok.oan" yai tu 

L'3Uatu tempat atau 1.o~~i3.E:i tertentu dengan bangunan 

permanen yang terdiri dari toko-toko atau kioB-kios 

lengkap dongan sarana pendukungnya.(buku penataan 

pengeJ.ola atau calon pengelola paBar dan pertokoan ell 

kab. Sleman. oleh kantor Dep. Perdagangan kab. 

Sl p.IT\Fm) Be,!rd'::if;,'1r harang yang dijual aelalah berupa 

makanan, peralatan hlburan, barang .. bart.Hlg klontong, 

sandang dsb. KaryaW8lJ hc:mya berLugoD menJelaskan, 

rnernbantu mernillh, momcril-;:E;a. 

2.4.2. Status, fungsi, dan hakekat toko Dept. store dan 

Supermarke t, . 

StatuEl	 Adalah bangunan khusus yang dldirikan untuk 

mengadakan proses jual beli untuk tUjuan 

kornerElla] (memperoleh keuntungan f inansial ) . 

Fungsl 1).	 Sebagai tempat atau sarana kegiat8n 

perdbgangan (pertukaran barang dan 

i

___. __ ~i 
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j asa). 

2). Stabilitas/standardisasi harga dan 

kualitas barang. 

3). Sarana penyimpanan. 

Pada umumnya juga berfungsi sebagai 
. 

tempat untuk menyimpan barang-barang 

sebelum sampai kepada konsumenjpembeli. 

- Hakekat Sa~ana pelayanan bagi konsumen yang dilaksa
-"". 

nakan sebaik mungkin, yang mampu memberi 

kepuasan pada konsumen. 


