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ABSTRACT 

"Analysis of Distribution Pattern for Traditional Markets and Modern 
Markets in Surakarta using Geographic Information System (GIS) Applications" 
is chosen in this research study. The research study is determined to recognized 
the distribution pattern of traditional markets and modern in Surakarta and also 
the spreading association to the central business district. The unit of analysis 
studies using morphological approach to the city because the spreading of 
modern markets existence can not be restricted by administrative regions. Quite 
rapid urban growth affects the development of the modern, so it needs special 
attention that its existence does not intersect with traditional markets and another 
modern markets. For traditional markets based on its management in Market 
Management Department. 
Measurement of the distribution pattern for traditional markets and modern 
markets in Surakarta is using nearest neighbor analysis by finding the scale T and 
its calculation using geographic information system applications. Determining the 
morphology limits of Surakarta based on the direction of urban development 
using high-resolution satellite imagery, including determination of the central 
business district (CBD) in Surakarta morphology region. Coordinate data on field 
surveys using global positioning system device (GPS) is part of the primary data. 
market data list, Surakarta administrative map, and Quickbird high resolution 
satellite imagery is part of the secondary data. Surakarta Administrative map 
used as research material is firstly overlaid with Quickbird high resolution 
satellite imagery to determine the unit of analysis with morphological approach 
Surakarta. Data market coordinate included Surakarta morphological map used 
for spreading distribution pattern analysis. Use Quickbird high resolution 
satellite imagery with restriction morphology city determine the central business 
district (CBD) to be associated with the spread of traditional markets, and the 
modern markets. 
The results obtained from the nearest neighbor analisys are automated using 
arcview that the traditional markets and modern markets have clumped 
distribution pattern. This is possible because most of the traditional markets and 
the modern markets located in a specified area not far from each other. The 
traditional markets and modern markets distribution towards the city center 
where the government City Hall as a reference to create a ring circle with 
intervals of every one kilometer to the furthest point up to ten kilometer to find out 
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the markets distribution to the city center. Distribution association pattern of the 
traditional markets and modern markets towards the central business district 
(CBD) can be seen, that the distribution of the traditional markets do not depend 
on the central business district (CBD) because some of traditional market existed 
before the region found, while distribution of the modern markets are mostly 
located or that’s found in the main accessibility toward of the central business 
district (CBD). Accessibility based on road function has no effect on the 
traditional markets but the growth of the modern markets will need attention on 
the connectivity of functions class of the street. 
Keyword : Distribution, Markets,  Associate, Morphology, Surakarta. 

 
ABSTRAK 

“ Analisis Pola Persebaran Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota 
Surakarta dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)” menjadi pilihan 
dalam melakukan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola 
persebaran pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta dan asosiasi 
persebaran pasar tradisional maupun pasar modern terhadap kawasan central 
business district.  Unit analisis penelitian menggunakan pendekatan morfologi 
kota karena keberadaan pasar modern persebarannya tidak dapat dibatasi secara 
administrasi wilayah. Pertumbuhan kota yang cukup pesat mempengaruhi 
perkembangan pasar modern, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar 
keberadannya tidak saling bersinggungan dengan pasar tradisional atau pasar 
modern lainnya. Untuk pasar tradisional berdasarkan pengelolaannya oleh Dinas 
Pengelolaan Pasar. 
Pengukuran pola persebaran pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta 
menggunakan analisis tetangga terdekat (Nearest Neighbour Analysis) dengan 
mencari skala T dan untuk proses perhitungannya memanfaatkan aplikasi sistem 
informasi geografis. Menentukan batasan morfologi Kota Surakarta berdasarkan 
arah perkembangan kota dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi, 
termasuk penentuan kawasan central business district (CBD) didalam wilayah 
morfologi Kota Surakarta. Data koordinat hasil survei lapangan dengan 
menggunakan alat global positioning System (GPS) merupakan bagian dari data 
primer. Untuk data daftar pasar, peta dasar Kota Surakarta dan sekitanya, serta 
citra satelit resolusi tinggi Quickbird merupakan bagian dari data sekunder. Peta 
dasar Kota Surakarta yang digunakan sebagai bahan penelitian terlebih dahulu di 
overlay dengan citra satelit resolusi tinggi Quickbird untuk menetukan unit 
analisis dengan pendekatan morfologi Kota Surakarta. Data koordinat pasar 
dimasukkan dalam peta morfologi Kota Surakarta untuk dilakukan analisis pola 
persebarannya. Menggunakan citra satelit resolusi tinggi Quickbird dengan 
batasan morfologi kota menentukan kawasan central business district (CBD) 
untuk diasosiasikan dengan persebaran pasar tradisional, dan pasar modern. 

Hasil yang diperoleh dari analisis tetangga terdekat (nearest neighbour 
analysis) secara otomasi menggunakan arcview bahwa baik pasar tradisional dan 
pasar modern memiliki pola persebaran mengelompok. Hal ini dimungkinkan 
karena sebagian pasar tradisional, dan pasar modern letaknya tidak saling 
berjauhan. Persebaran pasar tradisional dan pasar modern terhadap titik pusat kota 
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dimana pusat pemerintahan Balai Kota Surakarta sebagai acuan dengan membuat 
ring lingkaran dengan interval setiap satu kilometer hingga titik terjauh sampai 
dengan sepuluh kilometer untuk mengetahui persebaran pasarnya terhadap pusat 
kota. Asosiasi persebaran pasar tradisional bahwa perkembangan ataupun 
persebarannya tidak bergantung pada kawasan central business district (CBD) 
karena beberapa pasar tradisional telah ada sebelum terbentuknya kawasan 
tersebut, sedangkan untuk pasar modern perkembangannya lebih dipengaruhi atau 
berada pada jalur utama menuju kawasan central business district (CBD). 
Aksesibiltas berdasarkan fungsi jalannya tidak berpengaruh pada pasar tradisional 
namun pertumbuhan pasar modern akan sangat memperhatikan konektifitasnya 
terhadap klas fungsi jalannya. 
Kata Kunci: Persebaran, Pasar, Assosiasi, Morfologi, Surakarta. 
 
I. Pendahuluan 

Kota merupakan wilayah yang 
memiliki perkembangan dinamis dan 
kekhasan baik dari segi fisik kota 
maupun sosial ekonomi. Pembangunan 
perkotaan merupakan kegiatan sektoral 
yang dilaksanakan pemerintah dengan 
dukungan masyarakat baik dalam 
penyelenggaraan maupun pengendalian 
pembangunan menjadi tugas serta 
tanggung jawab pemerintah daerah 
dengan melibatkan masyarakat. Faktor-
faktor potensial pertumbuhan suatu  
kota  dapat dipengaruhi oleh dinamika 
perkembangan penduduk. 

Kota Surakarta merupakan salah 
satu pusat perekonomian di kawasan 
Solo Raya yang meliputi wilayah 
Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, 
Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri 
serta terletak di kawasan segitiga emas 
Jawa Tengah yang dikenal dengan 
sebutan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, 
dan Semarang). Kota Surakarta 
mempunyai peranan penting  dalam 
bidang perekonomian diantaranya jasa,  
perdagangan, dan industri serta bidang 
budaya dan pariwisata. Tabel 1.1 
merupakan struktur ekonomi Surakarta 

atas dasar harga berlaku dari tahun 
2004 - 2008 dengan periode dua tahun. 
Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Surakarta 
Tahun 2004-2008 Atas Dasar  Harga 
Berlaku 

Tahun (persen (%)) 
Sektor 

2004 2006 2008 
Pertanian 0,07 0,06 0,06 

Pertambangan 0,05 0,04 0,04 

Industri 28,10 25,11 23,27 
Listrik, Gas & 
Air 

2,70 2,69 2,57 

Bangunan 12,68 13,07 14,44 
Perdagangan, 
Hotel & 
Restoran 

22,96 24,35 25,12 

Angkutan dan 
Komunikasi 

10,83 11,78 11,20 

Keuangan 11,14 11,26 10,93 

Jasa-Jasa 11,48 11,64 12,38 

Total 100,0 100,0 100,0 
Sumber: PDRB Kota Surakarta th.2008 

Pergeseran struktur ekonomi pada 
masing-masing sektor, setiap tahunnya 
ditunjukkan pada sektor industri yang 
selalu mengalami penurunan dan pada 
sektor perdagangan yang terus 
mengalami kenaikan. Tahun 2004 
menunjukkan bahwa struktur ekonomi 
Kota Surakarta pada sektor industri dan 
sektor perdagangan masing-masing 
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sebagai penyumbang PDRB terbesar 
yaitu 28,10% untuk sektor industri dan 
22,96% untuk sektor perdagangan. 
Tahun 2006 penyumbang PDRB 
terbesar masih sektor industri dan 
perdagangan, walaupun sektor industri 
mengalami penurunan menjadi 25,11% 
namun diimbangi naiknya sektor 
perdagangan menjadi 24,35%. Tahun 
2008 penyumbang utama PDRB tetap 
pada sektor industri walaupun 
mengalami penurunan hingga 23,27% 
dan sektor perdagangan mengalami 
kenaikan hingga 25,11%.  

Salah satu peningkatan  dan  
perbaikan  fasilitas dan utilitas sarana  
prasarana kegiatan perdagangan dan 
perekonomian dapat dilakukan dengan  
merenovasi pasar tradisional, pasar  
modern pembangunannya disesuaikan 
dengan kebutuhan  sebagai pendukung 
pembangunan kota yang disertai 
dengan pengendalian pertumbuhannya. 
Pertumbuhan pasar modern di Kota 
Surakarta dan sekitarnya dalam 
perkembangannya terdapat 3 mall dan 
2 Plaza (Plaza Singosaren, Solo Grand 
Mall, Solo Square, Palur Plaza, 
Paragon), serta lebih dari 5 hypermart 
dan pusat perbelanjaan (Carefoure, 
Hypermart, LotteMart, Assalam, Super 
Indo dan Luwes), dan 2 trade centre 
(Pusat Grosir Solo dan Beteng Trade 
Center). Dalam proses pembangunan 
yaitu sebuah mall (Hartono Mal) yang 
terletak di sekitar wilayah selatan Kota 
Surakarta. Pasar  tradisional dan pasar 
modern dalam  beberapa hal memiliki 
perbedaan, baik dari konsumen ataupun 
jenis komoditi yang diperjualbelikan. 

Pasar tradisional memiliki konsumen 
beragam baik  dari  kalangan ekonomi  
atas  hingga  bawah,  sedangkan untuk 
pasar  modern  tidak  semua  konsumen  
ekonomi bawah  dapat  menjangkau. 
Pasar  tradisional  dan  pasar  modern 
sebenarnya  dapat saling  melengkapi,    
karena yang  ada di pasar tradisonal    
belum tentu ditemui  di  pasar  modern, 
begitu  pula sebaliknya. Perlu diketahui 
bahwa terdapat beberapa pasar khusus 
yang menjual komoditas sejenis. 

Daerah pusat kegiatan (DPK) 
atau Central Business District (CBD) 
merupakan pusat kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya, politik dalam suatu 
kota dimana terdapat bangunan utama 
sebagai pusat kegiatan pada zona ini. 
Tinjauan morfologi kota ditekankan 
pada bentuk fisik dari lingkungan kota 
yang dapat diamati dari kenampakan 
kota secara fisik yang tercermin pada 
sistem jalan, blok bangunan baik 
hunian ataupun perdagangan dan 
industri, maupun bangunan individual 
(Herbert,1973 dalam Hadi Sabari 
Yunus, 1999). Analisis morfologi kota 
ditunjukkan pada areal yang secara 
fisik menunjukkan kekotaan. 
Pendekatan ”fixation line concept” 
yang dikemukakan oleh Conzen (1960) 
(dalam Hadi Sabari Yunus, 1999) 
memiliki arti bahwa analisis morfologi 
kota berdasarkan pada areal yang 
secara fisik menunjukan kenampakan 
kota (townscape). Bentuk fisik kota 
selalu mengalami perubahan dari waktu 
ke waktu, sementara batas administrasi 
kota relatif sama untuk periode waktu 
yang lama. Batas administrasi kota 
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dalam periode waktu yang cukup lama 
tidak mengalami perubahan. Sebagian 
batas fisik kekotaan Kota Surakarta 
berada diluar batas administrasi kota 
(Under bounded city), sehingga dapat 
menimbulkan beberapa permasalahan 
tata ruang kota. Wewenang pemerintah 
kota dalam perencanaan tata ruang 
wilayah hanya terbatas pada daerah 
yang terletak dalam batas administrasi 
wilayah kota. Untuk daerah kekotaan 
yang  terletak diluar batas administrasi 
kota menjadi wewenang pemerintah 
daerah lain.(Hadi Sabari Yunus, 1999). 
Unit analisis yang digunakan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis pola 
persebaran pasar tradisional dan pasar 
modern dengan pendekatan morfologi 
kota, dimana memperhatikan letak 
sebagian pasar modern berada di luar 
wilayah administrasi kota dan masih 
berbatasan langsung dengan dengan 
wilayah administrasi Kota Surakarta.  

Dasar penelitian pola persebaran 
pasar tradisional dan pasar modern 
adalah untuk mendapatkan gambaran 
mengenai pola dan persebaran pasar. 
Letak persebaran pasar tradisional dan 
pasar modern dapat saling memiliki 
pengaruh. Perkembangan pasar modern 
yang tidak terkendali pembangunannya 
dan tidak memperhatikan lokasi dapat 
mempengaruhi kondisi perekonomian 
pasar tradisional atau dapat mematikan 
pasar tradisional yang ada disekitarnya. 
Beberapa Pasar modern terbentuk 
berdekatan atau berada di kawasan 
central business district (CBD), pasar 
tradisonal keberadaannya terbentuk 
sebelum menjadi kawasan central 

business district (CBD) atau tidak 
memperhatikan nantinya merupakan 
bagian dari kawasan tersebut. 

Pemanfaatan  perangkat  lunak 
sistem  informasi  geografis  (SIG)  
untuk menentukan pola persebaran dan 
pembuatan peta persebaran lokasi Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern di Kota 
Surakarta untuk selanjutnya dapat  
dilakukan analisis sebagai evaluasi  
perkembangan  pasar  tradisional\ dan 
pertumbuhan pasar modern di Kota 
Surakarta dan sekitarnya.  
Penelitian tersebut bertujuan untuk 
mengetahui pola persebaran pasar 
tradisional dan pasar modern di Kota 
Surakarta, dan asosiasi persebaran 
pasar tradisional dan pasar modern di 
Kota Surakarta terhadap central 
business district (CBD). 
II.  Metode Penelitian 

Daerah yang menjadi penelitian 
adalah Kota Surakarta. secara struktur 
keruangan kota, penelitian dilakukan 
mencakup wilayah kota secara 
administrasi untuk pasar tradisional dan 
wilayah kota secara morfologi untuk 
pasar modern. Dalam perkembangan 
merupakan wilayah potensial di bidang 
perekonomian terutama perdagangan 
dan jasa. 

Kegiatan ekonomi  memiliki  tiga  
sistem pokok yaitu produksi, distribusi  
dan konsumsi barang atau jasa.  Ketiga  
sistem pokok kegiatan perekonomian  
memiliki  keterkaitan  terbentuknya  
aktivitas  perdagangan, dimana    pasar  
tradisional  atau  pasar  modern (pusat 
perbelanjaan) menjadi bagian sarana  
aktifitas  perdagangan. Perkembangan  
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pasar tradisional tetap atau tidak  
berubah sehingga batas wilayah yang 
digunakan secara administrasi. Berbeda 
dengan perkembangan pasar modern 
(pusat perbelanjaan) yang cukup  pesat 
tidak hanya terjadi didalam kota 
sehingga menggunakan batas wilayah 
kota secara morfologi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada tahap pengumpulan data 
terdiri dari beberapa perolehan data 
diantaranya data primer, data sekunder, 
survey dan literatur.  
Data primer dapat diperoleh langsung 
dari objek penelitian, dimana perolehan 
data melalui pengukuran titik koordinat  
dilapangan dengan menggunakan alat 
GPS (Global Positioning System). 

Perolehan data titik koordinat pasar 
tradisional dan pasar modern dapat 
diplotkan ke peta untuk memperoleh 
persebarannya.  
Data Sekunder dapat diperoleh dari 
instansi terkait ataupun perpustakaan, 
yaitu Peta Teknik Kota Surakarta 
1:50.000 (2007), Daftar Pasar Kota 
Surakarta dan Citra satelit resolusi 
tinggi Quickird (2004). 

Pelaksanaan survei dilakukan di   
beberapa titik lokasi penelitian yaitu  
pasar  tradisional  dan  pasar  modern 
serta beberapa lokasi penelitian. 
Tahapan literatur berupa pencarian 
telaah pustaka yang berasal dari 
dokumen, literatur, dan catatan  lain  
yang  dianggap  relevan  dengan daerah 
penelitian maupun penelitian tersebut. 

Pada tahap persiapan  data acuan 
berupa bahan pustaka  yang  relevan  
untuk  pencapaian  tujuan  penelitian.  
Jenis data berupa skripsi, makalah dan 
buku-buku. Menyiapkan data berupa 
Peta Dasar Kota Surakarta, data daftar 
pasar  di Kota Surakarta dan data  pusat  
perbelanjaan (hypermarket, plaza, mal, 
trade center dan supermarket), serta 
menyiapkan data citra satelit resolusi 
tinggi Quickbird (2004), untuk 
mendapat gambaran batasan morfologi 
kota dan menentukan letak daerah 
pusat kegiatan atau central business 
district (CBD). 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan 
observasi dan survei lapangan yang 
selanjutnya dilakukan rekapitulasi  data  
observasi  dan  survei  lapangan yang 
akan ditabulasikan.  Data  daftar  pasar  
ditabulasikan  dan  diadakan observasi 

Morfologi  

Pola Persebaran: 
- Mengelompok 
- Acak 
- Seragam 
 

Variabel berpengaruh: 
- Aksesbilitas dan Konektifitas 
- Letak atau Lokasi 
- Arah Perkembangan Kota 

Asosiasi Persebaran Pasar Tradisional 
dan Pasar Modern terhadap  

Central Bussines District (CBD) 

Klasifikasi CBD : Daerah pusat 
kegiatan yang meliputi ekonomi, 
politik, sosial,, budaya, teknologi. 

Pasar  
Tradisional 

Pasar  
Modern 

Kota Surakarta 
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serta survei lapangan berupa  data  titik  
koordinat  lokasi  penelitian  yang  
diperoleh  dari  pengukuran dengan alat 
Global  Positioning  System (GPS). 
Untuk analisis asosiasi persebaran 
pasar terhadap central business district 
(CBD) dengan mempersiapkan data 
berupa citra satelit resolusi tinggi 
Quickbird yang selanjutnya dilakukan 
observasi dan survey lapangan disekitar 
wilayah pasar tradisional maupun pasar 
modern ataupun kawasan central 
business district (CBD). 

Pengolahan data menggunakan 
perangkat lunak Arcview dengan proses 
integrasi data grafis dan data atribut  
dalam  bentuk  data  tabuler.  Data  peta  
digital merupakan  data  grafis  dan  
data  koordinat  penelitian berdasarkan 
survei lapangan digunakan sebagai  
data  atribut. Hasil pengolahan yaitu 
Peta Pola Persebaran Pasar, yang 
kemudian digunakan sebagai analisis 
pola persebarannya. Kemudian 
dilanjutkan dengan analisis asosiasi 
persebaran pasar terhadap central 
business district (CBD) dengan terlebih 
dahulu menetukan kawasan tersebut. 

Metode analisis pola persebaran  
pasar  tradisional  dan  pasar  modern 
yaitu analisis tetangga terdekat, dimana 
unit analisis penelitian dengan batasan 
morfologi kota. Pengukuran metode 
analisis tetangga terdekat (nearest 
neighbour analysis) yaitu menghitung 
besaran parameter tetangga terdekat (T) 
menggunakan rumus (Bintarto dan 
Surastopo Hadisumarno, 1979) : 

 
 

Dimana  : 
T : Indeks sebaran tetangga terdekat 
Ju : Jarak rata-rata antara satu titik 
dengan titik tetangga terdekat 
Jh : Jarak rata-rata diperoleh apabila 
semua titik mempunyai pola random 
(acak), yang di hitung dengan rumus : 
 
 
 
P : Kepadatan titik tiap kilometer 
persegi, yaitu jumlah titik (N) dibagi 
luas wilayah per-kilometer persegi (A) 
Apabila nilai, 
T < 0,7 maka berpola mengelompok 
0,7 ≤ T ≤ 1,4 maka berpola acak 
T ≥ 1,4 maka berpola seragam 
Dapat ditunjukkan dalam continuum 
sebagai berikut : 
 

 
 
    

 
 
Gambar 2.2  Continuum nilai nearest 
neighbour statistic T  
 (Bintarto dalam Su Ritohardoyo, 1978) 

Pengukuran analisis tetangga 
terdekat dengan cara otomasi kartografi 
menggunakan perangkat lunak 
ArcView. Langkah-langkah otomasi 
kartografi dengan membuat script 
untuk menentukan besarnya skala T 
(nearest neighbor). Pengukuran Ju 
didapat dari rata-rata jarak terdekat 
antar pasar berdasarkan unit analisis 
wilayah.                    

 

2,15 1,4 1,0 0,7 0 

Ju 

Jh 

Mengelompok Seragam Acak 

Jh   =  

T   =  
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Asosiasi Persebaran Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern dengan 
Central Busniesse District (CBD), 
analisis keruangan dengan mempelajari  
letak  lokasi pasar tradisonal dan pasar 
modern dari  pola persebarannya. Pola 
persebaran pasar tradisional dan pasar 
modern dapat menjadi acuan dalam 
menentukan letak Central Business 
District (CBD) ataupun sebaliknya. 
Analisis  dilakukan  antara  letak pasar 
tradisional dan pasar modern dengan 
Central Bussiness District (CBD) yang 
telah diketahui dari pola persebaran 
pasar tradisional maupun pasar modern 
disekitarnya. Analisis asosiasi antara 
persebaran pasar tradisional dan pasar 
modern terhadap Central Business 
District (CBD) dengan pemanfaatan 
citra satelit Quickbird (2004). Dalam  
menentukan dan melakukan deliniasi 
Central Business District (CBD) di 
wilayah kota Surakarta menggunakan 
citra satelit Quickbird (2004), nantinya 
dilakukan analisis assosiasi pola 
persebaran pasar tradisional maupun 
pasar modern terhadap Central 
Business District (CBD). 
III.  Pola Persebaran Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern di 
Kota Surakarta 

Pasar merupakan salah satu 
bentuk keramaian dan interaksi antara 
manusia dimana sebagai salah satu 
tempat dalam memenuhi kebutuhan 
hidup manusia, serta terdapat aktivitas 
perdagangan. Pasar tradisional dalam 
pengelolaan diawasi dan dikelola oleh 
pemerintah daerah, sedangkan untuk 
pasar modern pengelolaannya oleh 

swasta, tetapi terdapat pasar modern 
yang dikelola oleh pemerintah daerah.  

Pasar tradisional di Kota 
Surakarta berdasarkan daftar Tabel 3.1 
sebanyak tiga puluh delapan pasar 
terbagi dalam enam kategori kelas 
yaitu kelas IA, IB, IIA, IIB, IIIA, dan 
IIIB. Pasar kelas IA merupakan 
kategori tertinggi yaitu pasar Legi, 
merupakan pasar terbesar di Kota 
Surakarta, aktivitas perdagangannya 
dari pagi hari hingga malam hari, dan 
pasar Klewer yang mana barang 
dagangannya hanya satu jenis yaitu 
kain dan batik. Untuk kategori terendah 
adalah kelas IIIB yaitu pasar Joglo, 
pasar Perumnas Mojosongo dan pasar 
Ngumbul serta pasar besi, merupakan 
pasar dengan  aktivitas perdagangan 
dari pagi hari hingga siang hari dan 
untuk pasar besi aktivitasnya hingga 
sore hari. Kategori kelas pasar 
tradisional di Kota Surakarta untuk 
kelas IA ada dua pasar, kelas IB ada 
lima pasar, kelas IIA ada enam pasar, 
kelas IIB ada tiga belas pasar, kelas 
IIIA ada tujuh pasar dan kelas IIIB 
sebanyak empat pasar 
Tabel 3.1 Daftar Pasar Tradisional 
Kota Surakarta 
No Nama Pasar Kelas 
1 Pasar Bangunharjo III A  
2 Pasar Gading III A  
3 Pasar Gede I B 
4 Pasar Harjodaksino I B 
5 Pasar Jebres II B  
6 Pasar Joglo III B  
7 Pasar Kadipiro II A  
8 Pasar Kliwon II B  
9 Pasar Ledoksari II A  
10 Pasar Legi I A  
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11 Pasar Mojosongo III A  
12 Pasar Mojosongo III B  
13 Pasar Ngemplak III A  
14 Pasar Ngumbul III B  
15 Pasar Nusukan I B 
16 Pasar Penumping II B  
17 Pasar Purwosari II A  
18 Pasar Rejosari II A  
19 Pasar Sangkrah III A  
20 Pasar Sidodadi II A  
21 Pasar Tanggul II B  
22 Pasar Tunggulsari III A  
23 Pasar Turisari II A  
24 Pasar Ayam II B  
25 Pasar Ayu Balapan II B  
26 Pasar Besi III B  
27 Pasar Depok II B  
28 Pasar Jongke I B 
29 Pasar Kabangan II B  
30 Pasar Kembang II B  
31 Pasar Klewer I A 
32 Pasar Klithikan I B 
33 Pasar Mebel II B  
34 Pasar Proliman Balapan III A  
35 Pasar Sidomulyo III A  
36 Pasar Ngarsopuro II B  
37 Pasar Triwindu II B  
38 Pasar Pucang Sawit II B  

Sumber : Surakarta dalam Angka 2009, 
observasi  dan survei lapangan. 

Pasar modern Kota Surakarta 
ditentukan pada batasan morfologi kota 
dengan mempertimbangkan luas citra 
satelitnya. Pendekatan morfologi perlu  
memperhatikan kenampakan fisik kota 
dengan luas lahan terbangun terhadap 
luas lahan tidak terbangun. Luas 
morfologi kota diluar wilayah 
administrasi kota sebesar 24,90 km2, 
untuk luasan lahan tidak terbangun 
morfologi kota diluar wilayah 
administrasi yaiti 4,08 km2, diketahui 
luas lahan terbangun untuk morfologi 

kota diluar wilayah administrasi yaitu 
20,82 km2. Untuk wilayah morfologi 
kota diluar wilayah administrasi 
dengan memperhatikan kenampakan 
fisik lahan terbangunnya mencapai 
lebih dari 80 persen dari luasan lahan 
tidak terbangun wilayah morfologi kota 
diluar wilayah administrasi kota. 

Berdasarkan Tabel 5.3 sebanyak 
lima belas pasar modern berada di 
wilayah Kota Surakarta dengan batasan 
morfologi kota. Pasar Singosaren 
termasuk dalam pasar modern yang 
dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar 
Kota Surakarta. Terdapat pasar modern 
yang pada saat dilaksanakan survei 
masih dalam tahap penyelesaian fisik 
bangunan yaitu Point Square di jalan 
Slamet Riyadi dan Hartono Mall di 
Solo Baru, sehingga keduanya belum 
dimasukkan dalam daftar pasar modern  
Tabel 3.3 Daftar Pasar Modern Kota 
Surakarta 
No Nama Pasar Modern Klas 
1 Beteng Trade Center Trade Center 

2 Lotte Mart Hypermarket 

3 Pusat Grosir Solo Trade Center 

4 Pasar Singosaren Mal / Plaza 

5 Solo Grand Mall Mal / Plaza 

6 Solo Square Mal / Plaza 

7 Sami Luwes Supermarket 

8 Luwes Gading Supermarket 
9 Luwes Sangkrah Supermarket 
10 Luwes Pasar Legi Supermarket 
11 Luwes Nusukan Supermarket 
12 Assalam Hypermart Hypermarket 
13 Carefour Pabelan Hypermarket 
14 Carefour Solo Baru Hypermarket 
15 Solo Paragon Mal / Plaza 

16 Lion Superindo Supermarket 

Sumber : Surakarta dalam Angka 2009, 
observasi  dan survei lapangan. 
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Pasar terbentuk dari letak atau 
lokasi yang ditunjang dengan adanya 
aksesibilitas dan konektifitas yang 
menghubungkan dengan daerah sekitar. 
Persebaran pasar Pola persebaran pasar 
yang terbentuk terbagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu pola persebaran 
mengelompok, acak, seragam. Dalam   
menentukan pola persebaran pasar 
dilakukan dengan analisis tetangga 
terdekat (nearest neighbor analysis), 
menghitung besaran skala T. Analisis 
tetangga terdekat dilakukan dengan 
mengetahui bentuk pola persebaran 
pasar berdasarkan ukuran baku skala T, 

dimana 0-0,7 pola mengelompok, 0,7-
1,4 pola acak, dan 1,4-2,15 pola 
seragam. Rumus pengukuran skala T 
(tetangga terdekat). 

Pengukuran pola persebaran pasar 
menggunakan jarak tetangga terdekat 
(skala T) dengan otomatisasi komputer 
pada program ArcView. Sumber data 
berasal dari peta dasar yang dilengkapi 
persebaran titik lokasi atau letak pasar. 
Hasil analisis tetangga terdekat (Skala 
T) dapat dilihat pada Tabel 3.4 Hasil 
perhitungan skala T (tetangga terdekat) 
dengan proses otomasi komputer. 

Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Skala T (tetangga terdekat) untuk pola persebaran 
pasar di wilayah Kota Surakarta dan Sekitarnya. 

Jenis Pasar Jumlah Pasar Skala T Pola Persebaran 
Pasar Tradisional 38 0,271247 Mengelompok 
Pasar Modern 16 0,125396 Mengelompok 
Pasar 55 0,143051 Mengelompok 

Sumber : Perhitungan nearest neighbor analysis menggunakan ArcView 
 

 
Gambar 3.1. Peta Persebaran Pasar Tradisional dan Pasar Modern  

di Kota Surakarta
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Hasil perhitungan skala T (nearest 
neighbor) dengan program Arcview, 
pada tabel 3.1 memperlihatkan bahwa 
pola persebaran pasar di kota Surakarta 
dengan batasan wilayah morfologi kota 
berdasar luasan citra satelitnya,  dengan 
skala T sekitar 0,10 menunjukkan pola 
persebaran mengelompok. Persebaran 
pasar terdiri dari pasar tradisional dan 
pasar modern yang  merupakan bagian 
dari retail dan diantaranya pusat 
perbelanjaan. Pola persebaran pasar 
dengan pengukuran menggunakan 

otomasi komputer dengan program 
arcview berkisar antara 0,08 sampai 
dengan 0,27 yang menunjukkan pada 
pola sebaran mengelompok.  

Persebaran pasar terhadap titik 
pusat kota dimana pusat pemerintahan 
Balai Kota Surakarta sebagai titik 
acuan dengan membentuk  lingkaran 
yang memiliki interval tiap satu 
kilometer dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
Persebaran pasar terhadap titik pusat 
kota. 

Tabel 3.5. Persebaran Pasar terhadap Titik Pusat Kota Surakarta (Balai Kota)  
   
1 6 4 
2 15 3 
3 8 3 
4 5 1 
5 2 4 
6 1 - 
7 - 1 
8 - 1 

Sumber : Hasil buffer menggunakan ArcView persebaran pasar. 

 
Gambar 3.2. Peta Persebaran Pasar Tradisional dan Pasar Modern terhadap  

Pusat Kota (Balai Kota) di Kota Surakarta
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Keberadaaan pasar tradisional 
pada jarak kilometer kelima dan pada 
jarak kilometer keenam masih dapat 
dijumpai. Berbeda dengan pasar 
modern yang masih dapat dijumpai 
hingga kilometer kedelapan  walopun 
tidak sebanyak sampai dengan 
kilometer kelima, namun pada 
kilometer keenam tidak dijumpai 
keberadaan pasar modern. 
IV. Persebaran Pasar Tradisional 
dan Pasar Modern di Kota 
Surakarta Berasosiasi Dengan 
Central Bussinese District (CBD). 

Keberadaan pasar tidak lepas dari 
keberadaan Daerah Pusat Kegiatan 
Kota atau lebih dikenal dengan sebutan 
Central Bussines District (CBD). 
Keberadaan Central Bussines District 
(CBD) dapat menciptakan terbentuknya  
pasar, tetapi pasar dapat membentuk 
Central Bussines District (CBD). Kota  
Surakarta dengan batasan wilayah 
morfologi dapat diketahui bahwa 

keberadaan pasar terbentuk oleh  
Central Bussines District (CBD) atau 
dapat juga pasar yang membentuk 
kawasan Central Bussines District 
(CBD), sehingga dapat menentukan 
bagaimana pasar berasosiasi dengan 
Central Bussinese District (CBD). 

Untuk asosiasi persebaran pasar 
terhadap Central Bussinese District 
(CBD) dapat dilhat dari persebaran 
pasar dan Central Bussinese District 
(CBD) yang terbentuk. Keberadaan 
pasar di sekitar Central Bussinese 
District (CBD) dapat menjadi bagian 
dari wilayah tersebut sejak awal atau 
berdiri setelah ada Central Bussinese 
District (CBD). Pasar tradisional 
keberadaannya dapat lebih dulu atau 
bersamaan dan menjadi bagian dari 
Central Bussines District (CBD), 
sedangkan pasar modern berdiri karena 
merupakan bagian atau memiliki 
aksesibilitas yang langsung menuju 
Central Bussinese District (CBD).   

 
Gambar 4.1. Peta Persebaran Pasar Tradisional dan Pasar Modern terhadap  

Central Business District di Kota Surakarta 



 13 

V. Kesimpulan dan Saran 
Hasil penelitian pola persebaran 

pasar tradisional dan pasar modern di 
Kota Surakarta disimpulkan bahwa: 
1. Kriteria jenis pasar di Kota 

Surakarta terbagi ke dalam pasar 
tradisional dengan jumlah 38 pasar, 
yang didalamnya termasuk 15 pasar   
menjual barang dagangan yang 
sama menurut jenisnya, dan pasar 
modern sebanyak 16 buah yang 
terdiri dari pusat perbelanjaan, 
retail, dan mal ataupun plaza. 

2. Pola persebaran pasar tradisional, 
dan pasar modern  berdasarkan 
analisis tetangga terdekat dari hasil 
perhitungan dengan menggunakan 
otomasi komputer dengan program 
ArcView yaitu mengelompok. 

3. Pola persebaran mengelompok pada 
pasar tradisional dan pasar modern 
berdasarkan perhitungan diperoleh 
antara 0,125396 sampai  0,271247, 
untuk pola persebaran pasar 
keseluruhan yaitu 0,143051. 

4. Persebaran pasar tradisional dan 
pasar modern terhadap pusat Kota 
Surakarta. Balai Kota Surakarta 
sebagai titik pusat merupakan pusat 
pemerintahan, pembuatan lingkaran 
sebagai titik acuan penentuan setiap 
satu kilometer dapat diketahui 
bahwa pasar tradisional dan pasar 
modern keberadaanya banyak 
dijumpai pada kilometer kelima, 
kilometer keenam masih dijumpai 
pasar tradisional dan kilometer 
delapan serta sembilan masih dapat 
dijumpai pasar modern. 

5. Persebaran pasar tradisional tidak 
memiliki pengaruh terhadap central 
buisness district, dan pasar modern 
dalam perkembangannya memiliki 
pengaruh terhadap central buisness 
district (CBD), karena berdiri di 
sekitar kawasan atau aksesibilitas 
utama menuju central buisness 
district (CBD) yang perkembangan 
pasar modern dipengaruhi kriteria 
jalan berdasarkan fungsi jalannya. 
Dalam penelitian persebaran pasar 

tradisional dan pasar modern di Kota 
Surakarta mendapatkan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk menentukan batas morfologi 

kota dan central business district 
akan lebih baik menggunakan citra 
resolusi tinggi Quickbird terbaru, 
agar perubahan penggunaan lahan 
terbaru dapat  teridentifikasi. 

2. Perkembangan pasar modern di  
Kota Surakarta dan sekitarnya 
dalam pembangunannya dapat lebih 
diperhatikan, agar tidak mematikan 
pasar tradisional, pemerintah kota 
tetap harus melakukan perbaikan 
dan renovasi pasar tradisional. 

3. Penelitian masih banyak terdapat 
kekurangan, terutama mengenai 
informasi berdirinya pasar, dan 
diharapkan dapat disempurnakan 
pada penelitian lainnya. 

4. Penelitian diharapkan dapat menjadi 
sumbangan bagi pemerintah Kota 
Surakarta menentukan kebijakan 
yang berkaitan dengan penataan 
pasar modern, agar nantinya tidak 
tumpang tindih dengan pasar 
tradisional. 
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