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Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) telah membuka wawasan masyarakat dan pedagang melakukan aktifitas bisnis
melalui transaksi elektronik dengan sistem digitalisasi. Pasar-pasar tradisional sudah mulai memasuki marketplace untuk
memasarkan produknya untuk dijual secara online agar barang dagangannya laku terjual, bahkan ada beberapa pedagang eceran
sudah mulai mempromosikan dan menjual sendiri secara online dengan menggunakan media sosial melalui group-group
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whatsapp dan lainnya melalui promosi cash on delivery agar menarik minat pelanggan untuk membeli produknya di pasar
tradisional (Harahap, 2020).

Kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin komplek mengubah paradigma sistem penjualan oleh pedagang ataupun
pengecer. Secara konvensional faktor lokasi seperti area parkir yang lebih luas, keamanan, harga yang sesuai dan kualitas produk
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Harahap & Amanah, 2020).

Namun disisi lain keterbatasan lingkup yang dimiliki pedagang tradisonal di pasar yang mengharapkan datangnya pembeli atau
konsumen ke lokasi usaha tidak maksimal, apalagi saat wabah virus corona saat ini. Semua orang akan membatasi dirinya untuk
beraktifitas baik itu melalui social distancing maupun physical distancing, mereka melakukan rutinitas work from home. Sehingga
hal ini membuka peluang bagi pedagang tradisonal di pasar melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan konsumen
berbelanja tanpa harus pergi ke pasar.

Pada sektor-sektor bisnis seperti Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) justru menjadi sektor paling rentan kena
hantaman pandemi virus corona. Biasanya, orang-orang yang hilir mudik membeli belanjaannya di pasar, tetapi sejak penerapan
‘belajar, bekerja dan beribadah dari rumah, dagangan menjadi sepi. Pandemi virus corona telah memukul perekonomian secara
global, imbauan diam di rumah membuat kebiasaan konsumen juga berubah.

Baca juga :   Wabup Garut : Isu Virus Corona Jangan Mengalihkan Isu Utama Pengurangan
AKI dan AKB

Konsekuensi dari imbauan tersebut adalah konsumen yang biasa belanja langsung di pasar akan berpindah ke online, konsumen
pun mengutamakan pembelian bahan makanan pokok, rempah dan obat-obatan. Saat ini memang ada perpindahan kebutuhan
dan kebiasaan konsumen membeli secara online dan model transaksi di pasar tradisional yang saat ini naik signifikan. Hal ini
menunjukkan meski operasional pasar tutup, pedagang pasar tradisional memiliki opsi penjualan secara online, dengan demikian
para pedagang tersebut tetap dapat memperoleh penghasilan dari penjualan barang dagangannya (Savithri, 2020).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi suatu keharusan di era revolusi industri 4.0 sekarang, mau tidak mau semua masyarakat
bahkan pedagang tradisional sekalipun harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini. Secara
otodidak setiap orang harus belajar termasuk pedagang tradisional terhadap sistem digital, bagaimana mengoperasikannya untuk
mempermudah komunikasi dan transaksi bisnisnya di pasar tradisional. Oleh karena itu semua pelaku bisnis seperti halnya
pedagang tradisional harus mulai mengubah cara penjualannya tidak hanya bertumpu kepada konsumen atau pembeli yang
datang ke pasar karena jumlahnya terbatas dan kecil sebab lingkupnya lokal, tetapi lebih luas lagi dengan sistem pemasaran
secara online seperti melakukan kerjasama dengan marketplace dan model transaksi pembayaran dengan via transfer bank, e-
wallet seperti ; Ovo, Gopay, Dana, LinkAja, dan lainnya. Sehingga diharapkan akan berdampak kepada meningkatkan transaksi
penjualan barang dagangannya untuk semua pelaku bisnis tak terkecuali pedagang tradisional.[]
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