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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan kenampakan 

di permukaan bumi, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan 

manusia dengan lingkungannya baik fisik maupun menyangkut makhluk hidup 

lainnya, beserta permasalahannya atau mempelajari (space) dengan segala isi dan 

aspek-aspeknya (Bintarto dan Surastopo, 1979) dan Ilmu geografi mempunyai 

unsur-unsur dalam pembahasannya, antara lain tentang letak, batas dan pola 

persebarannya. Penekanan kajian geografi adalah didasarkan pada pendekatan 

keruangan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada obyek keruangan 

mempunyai kaiatan yang erat dari obyek di permukaan bumi. Geografi adalah 

ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfir dengan sudut pandang 

kewilayahan dan lingkungan dalam kontek keruangan. 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah Lingkungan Total dan 

Lingkungan Total adalah lingkungan geografi yang mencakup Lingkungan Fisik 

dan Lingkungan Sosial (Bintarto, 1968). Aspek-aspek yang mencakup dalam 

Lingkungan geografi tersebut: 

a) Topologi, yang mencakup unsur letak, bentuk dan batas. 

b) Biotis, mencakup unsur-unsur manusia, hewan dan tumbuhan. 

c) Abiotik, mencakup unsur-unsur tanah, air dan iklim. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa didalam 

mempelajari antara perilaku manusia dan lingkungan secara keseluruhan tidak 

dapat hanya menekankan pada salah satu aspek saja, melainkan seluruh aspek. 

Penekanan pada seluruh aspek tersebut harus diutamakan khususnya jika 

mempelajari hubungan timbal balik antara penduduk dan lingkungan alam dalam 

aktivitasnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup mereka. 

Sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam 

perekonomian nasional. Dalam hal serapan tenaga kerja, sektor perdagangan 
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menempati peringkat ke-2 setelah sektor pertanian, dengan 10% dari total tenaga 

kerja nasional yang terserap di sektor tersebut. Posisi pasar tradisional menjadi 

sangat strategis karena pasar tradisional merupakan bagian dari perdagangan 

nasional. Data Kementrian perdagangan RI menunjukkan bahwa jumlah pasar di 

Indonesia lebih dari 13.450 pasar,yang menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 

12.625.000 pedagang.jika ditambahkan dengan retail tradisonal diluar pasar 

tradisonal maka jumlahnya mencapai 17,1 juta pedagang. Dari jumlah ini, 

misalnya seorang pedagang menanggung 3 anggota keluarga dan 3 karyawan 

maka jumlah terdampak dapat mencapai 102,6 juta jiwa. Disamping itu, pasar 

tradisonal keseharian menjadi indikator stabilitas pangan seperti beras, gula, dan 

barang-barang sembako lainnya. 

Lebih lanjut pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan 

produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pedagang barang 

kerajinan tangan dan produksi industry rumah tangga (industri rakyat). Pasar 

Tradisional menjadi sandaran hidup bagi banyak orang dan interaksi sosial yang 

menjadi sangat kental di dalam pasar, mulai dari tata cara penjualan (sistem tawar-

menawar). Pasar Tradisional merupakan kumpulan para wirausaha yang memiliki 

modal usaha sendiri dengan kekuatan sendiri. 

Tiap wilayah mempunyai pusat kegiatan yang merupakan tempat 

konsentrasi aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun kemanusiaan. Pusat 

kegiatan ini menjadi cirri denyut kehidupan wilayah tersebut Zona pusat kegiatan 

ini dapat dianggap sebagai the area of dominance (lokasi yang mendominasi 

wilayah) sehingga mewakili wajah wilayah tersebut (Burgess dalam Hadi Sabari 

Yunus, 1994). 

Kecamatan Prambanan wilayahnya dibagi dua yaitu atas dan bawah, 

bagian atas terdiri dari tiga Desa yaitu Desa Wukirharjo, Desa Sambirejo, Desa 

Gayamharjo sedangkan tiga Desa bawah yaitu Desa Bokoharjo, Desa Madurejo 

dan Desa Sumberharjo, tiga Desa atas pembangunan tidak bisa berjalan dengan 

baik dikarenakan struktur tanah yang berbukitan sehingga tiap tahun ada longsor 

sedangkan tiga Desa bawah merupakan daerah pengembangan pemukiman dan 

perdagangan yang sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Prambanan 
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dan sekitarnya disamping itu Ibu Kota Kecamatan Prambanan terletak di 

Bokoharjo, sehingga penduduk cenderung terkonsentrasi di tiga Desa Bawah. 

Salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah adalah pasar. Aktivitas 

penduduk dan masyarakat  dalam hubungannya dengan pemanfaatan lingkungan 

atau pemanfaatan ruang adalah aktivitas perdagangan, sehingga keberadaanya 

sangatlah penting tidak hanya bagi pendorong roda perekonomian tapi juga 

ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sekitar dan salah satu tempat transaksi 

jual-beli tersebut adalah Pasar Tradisional Prambanan yang berada di wilayah 

Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pasar Prambanan terletak di Desa Bokoharjo dan terletak di kawasan 

Archeologi Tourism History, dimana kawasan ini banyak dikunjungi para 

wisatawan manca maupun domestik karena terletak di kawasan Candi Prambanan  

selain itu merupakan simpul perdagangan di wilayah DIY dan Klaten,Jawa 

Tengah oleh karena itu mempunyai aktivitas yang tinggi dikarenakan Lokasinya 

yang sangat penting dan strategis serta mudah dijangkau yaitu sebagai pintu 

masuk dua Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa 

Tengah.Pedagang Pasar Tradisional Prambanan berasal dari wilayah setempat 

atau dari luar  daerah Dengan banyaknya pengunjung yang sangat besar lebih dari 

5000-10.000 orang (berdasarkan wawancara di kantor UPT/unit pelayanan teknis) 

pada hari pasaran penanggalan Jawa legi dan pon pengunjung meningkat dan 

memadati ruas-ruas jalan.Pasar Prambanan Harian dilanjutkan pasar sayur-

sayuran dan buah-buahan yang berada di sisi utara pasar sehingga menjadi pusat 

grosir sayur dan buah yang menjadi urat nadi perekonomian antar wilayah yang 

mau menjual hasil panen dan juga didukung lokasinya yang sangat strategis 

merupakan potensi yang sangat besar dalam menyerap pengangguran atau pencari 

kerja yang belum memiliki pekerjaan atau untuk menambah penghasilan keluarga 

dengan berdagang berbagai komuditas dari hasil bumi di masing-masing wilayah 

sekitar Kecamatan Prambanan. 

Arti dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Tradisional Prambanan 

merupakan satu areal yang di mana terjadi interaksi dan interdependensi antara 

wilayah yang satu dengan yang lain dan juga penduduk satu dengan 
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lainnya.sehingga akan menimbulkan saling membutuhkan dan saling melengkapi 

daerah satu dengan daerah lain dengan melihat beraneka ragam asal 

barang,pedagang dan pembeli  yang hal tersebut menimbulkan aliran barang dan 

manusia dari satu tempat ke tempat lain  yang berarti adanya interaksi antar 

wilayah dengan adanya transaksi serta aktivitas dari perdagangan di Pasar 

Tradisional Prambanan. 

Pasar Tradisional Prambanan masih merupakan tempat strategis bagi usaha 

kecil menengah dalam mencari akses pemasaran dan pasar sebagai unit kegiatan 

ekonomi, Pasar Tradisional mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat 

Prambanan dan sekitarnya. Peranan tersebut selain menempatkan pasar sebagai 

tempat transaksi jual-beli antar pedagang dan pembeli, juga petani yang ingin 

menjual hasil bumi dari hasil pertaniannya dan juga dalam penambahan 

pendapatan Asli Derah (PAD) misalnya dari parkir kendaraan serta retribusi pasar 

dan juga memberikan potensi  bagi tukang becak, tukang ojek, kuli panggul dan 

petugas kebersihan yang kesemuanya memberikan pendapatan bagi masyarakat 

Prambanan dan sekitarnya. 

Namun demikian kegiatan yang ada di pasar tradisional Prambanan 

menimbulkan ketidak seimbangan lingkungan. ketidak seimbangan lingkungan 

tersebut yaitu kotornya lingkungan di sekitar pasar karena aktivitas pedagang dan 

pembeli pasar Prambanan dan peningkatan padatnya transportasi, ini dapat dilihat 

pada jam-jam tertentu di sebelah barat Pasar Prambanan lebih-lebih pada pasaran 

legi dan pon penanggalan jawa karena pedagang Tlasaran (pedagang di luar 

dasaran) memenuhi ruas-ruas jalan dari jalan menuju piyungan ke Solo dan 

sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “ANALISIS KERUANGAN PASAR TRADISIONAL 

PRAMBANAN DI KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN 

SLEMAN” 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi ruang lokasi Pasar Tradisional Prambanan ? 

2. Bagaimana asal pasokan barang di Pasar Tradisional Prambanan 

adakah daerah yang mendominasi pasokan barang?  

3. Bagaimana persebaran pedagang di Pasar Tradisional Prambanan  

4. hubungan antara jenis barang dagangan dengan pendapatan 

pedagang? 

5. Bagaimana persebaran pembeli di Pasar Prambanan? 

1.3.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui potensi kesesuaian ruang lokasi Pasar Tradisional 

Prambanan  

2. Mengetahui daerah asal pasokan barang dagangan di Pasar 

Tradisional Prambanan dan daerah yang mendominasi pasokan 

barang 

3. Mengetahui daerah asal pedagang di Pasar tradisional Prambanan 

4. Mengetahui hubungan antara jenis barang dagangan dengan 

pendapatan pedagang 

5. Mengetahui daerah asal pembeli di pasar tradisional Prambanan 

1.4.Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat,di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu 

persyaratan untuk melengkapi studi tingkat sarjana S-1 di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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2. Bagi Dinas Pasar 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta bahan  

pertimbangan. Serta informasi tentang Keruangan Pasar 

Tradisional dan karakteristik para pelaku pasar Prambanan 

sehingga mampu meningkatkan perkembangan pasar 

3. Bagi Fakultas Geografi  

Sebagai tambahan refrensi sertasumbangan wacana ilmu 

pengetahuan di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

5.1 Telaah Pustaka 

Banyak definisi Geografi yang telah dikemukakan dan dijelaskan oleh para 

ahli terdahulu, misalnya Bintarto dan Surastopo (1983) memberikan beberapa ciri 

terhadap studi Geografi sebagai berikut: 

1. Geografi memperhatikan penyebaran manusia dalam ruang dan waktu 

dan kaitannya dengan lingkungan serta bagaimana ruang dan sumber 

daya dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan wilayah yang tepat. 

2. Dalam ilmu Geografi terdapat unsur jarak, unsur interaksi antara,unsur 

gerakan  dan unsur penyebaran 

3. Geografi berorientasi pada masalah dalam rangka interaksi antara 

manusia, desa, dan kota dengan lingkungan 

Dalam Geografi aspek lokasi atau tempat merupakan hal yang penting dan  

tidak dapat dipisahkan lagi tempat sendiri memiliki berbagai istilah, misalnya 

letak, posisi, dan juga situs, kemudian tersebarnya suatu lokasi salah satunnya 

berkaitan dengan tempat unsur lokasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari keberadaannya di muka bumi 

atau juga posisi dan situasi dari wilayah tersebut ditinjau dari kondisi-kondisi 

wilayah lain di sekitarnya. 

Interaksi keruangan (Spatial interaction) sebagai istilah yang diciptakan 

oleh E.Hillman untuk menentukan interdepedensi antar wilayah geografis. Ia 

melihat interaksi spatial sebagai suatu fokus utama dalam kajian geografi, yang di 
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dalamnya tercakup gerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi,gagasan 

dan sebagainya antar wilayah. Dalam pendekatan keruangan seorang geograf 

tidak akan meninggalkan unsur 

1. Spatial Pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan 

2. Spatial system, yang memperhatikan hubungan timbal      

balik,interaksi dan integritas 

3. Spatial process, yang memperhatikan proses dinamis, baik dalam 

wilayah maupun antar wilayah 

Edward Ullman mensistimastikan pengertian interaksi keruangan yang 

didasarkan atas tiga faktor, yaitu: 

1. Daerah saling melengkapi (Region Complementer), yaitu adanya 

daerah yang berbeda kemampuan sumberdayanya yang satu pihak 

surplus di lain pihak minus. 

2. Kesempatan berinfestasi (Intervening Opportunity), yaitu adanya 

kemungkinan perantara yang menghambat terjadinya interaksi. 

3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (Spatial Transfer 

Abilityt), yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu 

yang nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus barang yang 

ditransfer. 

Hubungan perpindahan dan interaksi keruangan tersebut dapat 

digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.Interaksi Keruangan Menurut Erward Ullman 

 

 

 

 Lokasi 

 Relokasi 

 Distribusi 

 difusi 

 Kompleksitas 

 Transferabilitas 

 Intervening 

opportunity 

materi 

energi 

informasi 



8 
 

.        Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para 

penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-

barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok 

sehari-hari. Pasar tradisional mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat. 

Peranan tersebut selain menempatkan pasar sebagai tempat transaksi jual beli 

antara pedagang dan pembeli, juga pada petani yang ingin menjual hasil bumi dan 

hasil pertaniannya. Keunggulan pasar tradisional adalah adanya interaksi antara 

penjual dan pembeli dan adanya tawar menawar dari keduanya 

Dalam lingkup pasar tradisional sebagai pasar pemerintah, terdapat 3 

pelaku utama yang terlibat dalam aktivitas sehari hari, yaitu: Penjual, Pembeli dan 

Pegawai atau Pejabat Dinas pasar (Riasto Widiatmono, Jurnal Bisnis Srategi, 

2006). Selain 3 pelaku utama tersebut terdapat pelaku yang lain, yaitu buruh 

panggul, petugas parkir, petugas kebersihan, preman dan copet. 

Ciri- ciri dari Pasar Tradisional 

1. Dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen: Planning,  

Organizing, Actuating, Controlling. 

2. Tidak ada konsep marketing, yaitu : Bahwa pembeli adalah raja, terdapat 

Pelayanan penjualan: Penentuan harga berdasarkan perhitungan harga 

pokok ditambah keuntungan tertentu, Produk berkwalitas, Tempat 

penjualan yang nyaman bagi pembeli  

Sedangkan Penjual Pasar Tradisional biasanya mempunyai ciri : 

1. Tempat jualannya kumuh, sempit, tidak nyaman, gelap, kotor 

2. Penampilan penjualnya tidak menarik 

3. Cara menempatkan barang dagangan tanpa konsep marketing 

Adapun pembeli Pasar Tradisional mempunyai ciri : 

1. Rela berdesak-desakan ditempat yang kumuh dan tidak nyaman; 

2. Tidak peduli dengan lalu-lalang pembeli lainnya 

3. Pembeli pasar tradisional biasanya menguasai dan mengenal pasar tersebut 

utamanya masalah harga, karena bila tidak tahu, harga komoditas bisa dua 

atau tiga kali lipat. 
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 Menurut Irwan Abdulah (1989), dasar penetapan suatu tempat untuk jual 

beli umumnya harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Unsur pertemuan penjual dan pembeli baik golongan ekonomi 

melemah atau masyarakat dengan golongan menengah dan umum 

2) Unsur penyediaan barang keperluan sehari-hari  

3) Unsur pasar sebagai tempat kegunaan umum  

Peranan pasar dalam kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan sebagai 

berikut ini: 

1) Pasar berfungsi sebagai tempat interaksi antar masyarakat  

2) Pasar sebagai area pembauran  

3) Pasar sebagai pusat informasi  

Sedangkan secara hirarki, pasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan 

dengan berdasarkan adanya fasilitas bangunanya dan waktu kegiatan pasar itu 

dimulai (Irwan Abdullah, 1989). Adapun tingkatan-tingkatan tersebut adalah: 

a) Pasar Adang-adang 

Merupakan pasar yang tidak mempunyai bangunan fisik yang 

permanen sebagai tempat jual beli antara penjual dan pembeli.lokasi 

ini biasanya terdapat di persimpangan jalan atau tempat yang strategis 

lainnya yang banyak dilalui oleh orang atau berkumpulnya banyak 

orang. 

b) Pasar Periodik non Permanen  

Mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan pasar adang-adang,tetapi 

kegiatan pasar ini berlangsung tidak setiap hari melainkan berdasarkan 

periode tertentu.pada umumnya, setiap periode berlangsung selama 

lima hari (sepasar) menurut penanggalan jawa, Pon, Wage, Legi, 

Kliwon dan Pahing. Pasar jenis ini belum mempunyai bangunan fisik 

yang permanen. 

c) Pasar Periodik Permanen 

Merupakan pasar yang sudah lebih berkembang dibandingkan pasar 

periodik non permanen.Meskipun mempunyai hari pasaran, tetapi 

kegiatan perdagangan dapat berlangsung setiap hari meskipun dalam 
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skala yang relatife kecil.Pasar jenis ini sudah mempunyai bangunan 

fisik yang permanen. 

d) Pasar Non Periodik permanen 

Merupakan pasar yang mempunyai skala kegiatan yang cukup tinggi 

dan berlangsung setiap hari.Jenis pasar ini tidak mengenal hari-hari 

pasaran.Bangunan fisik pasar sudah permanen dan di sekitarnya 

muncul pula warung-warung kecil. Barang yang diperdagangkan juga 

bervariasi. 

Menurut Hadjisarosa (dalam Rahardja Adisasmita 2008), Teori simpul 

jasa  distribusi menggunakan pendekatan arus barang berpijak pada hasil 

pengenalan atas faktor penentu lokasi kemudahan dalam pengertian ini 

kemudahan menempati kedudukan yang sentral karena  

1. Merupakan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha 

yang bersifat mukti sektoral 

2. Disamping memberikan arti dari pendapatan dianggap pula sebagai 

sumber rangsangan bagi tumbuhnya dinamika masyarakat yang 

memungkinkan terwujudnya daya pengembangan wilayah yang 

universal sifatnya     

Dalam menganalisis interaksi antar wilayah digunakan analisis 

peta.Penyajian peta menurut International Cartography Association (ICA), adalah 

suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak, yaitu dipilih 

dipermukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-

benda angkasa dan pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil atau diskalakan (Agus Dwi Martono, 1998) Peta mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap kegiatan manusia, dewasa ini kebutuhan akan peta lebih besar 

dari pada sebelumnya. Peta diperlukan dalam berbagai hal antara lain: peta 

diperlukan dalam suatu bidang: kerekayasaan, perencanaan perkotaan dan 

regional, manajemen lingkungan, konservasi, konstruksi, pertanian, operasi 

militer dan lain sebagainya. Dengan menggunakan peta akan lebih mudah dan 

cepat untuk mengetahui persebaran, macam dan nilai datanya dibandingkan 

dengan hanya menggunakan angka-angka. 



11 
 

5.2. Penelitian Sebelumnya 

 Birachi Agustina (2004) dalam penelitiannya yang berjudul    

“Keberadaan Taman Taru Jurug dan Karakteristik Antar Wilayah”. 

bertujuan.1) Mengetahui motivasi wisatawan untuk berkunjung ke Taman Taru 

Jurug. 2) Mengetahui karakteristik wisatawan yang ada di daerah penelitian.Data 

yang dikumpulkan meliputi umur,jenis kelamin, tingkat pendidikan dan motivasi 

wisatawan yang berada di daerah penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan tertarik ke 

lokasi obyek wisata tersebut, karena adanya daya tarik obyek wisata dan 

wisatawan yang datang ke tempat wisatawan tersebut sebesar 70,9 % datang 

untuk berekreasi, sedangkan yan punya motivasi untuk berdagang dan karena 

dekat dengan tempat tinggal sebesar 44,6 % Hasil penelitian juga menunjukkan 

karakteristik wisatawan antara lain: sebagian besar wisatawan berumur 35-44 

tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan SMU sebesar 44,7 % Daerah 

asal wisatawan paling banyak berasal dari satu Propinsi yang berbeda Kabupaten 

antara lain: Sragen, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo dan Klaten. Sedangkan 

karakteristik pedagang berumur 25-34 tahun berstatus kawin dengan jenis kelamin 

perempuan.Sebagian besar asal pedagang berasal dari daerah sekitar, yaitu Jebres. 

 Tri Yulianto (2008) dalam penelitiannya yang berjudul: 

”AnalisisKeruangan Pasar Burung Ngasem Kota Yogyakarta”, bertujuan: 

1)Mengetahui karakteristik Pasar Burung Ngasem hubungannya dengan 

kompleksitas ruang sekitarnya, 2)Mengetahui sumbangan pendapatan dari 

berdagang burung terhadap pendapatan keluarga, 3)Mengetahui persebaran daerah 

asal pembeli dan hubungan antar jenis burung yang dibeli dengan pendapatan 

pembeli, 4)Mengetahui persebaran daerah asal pedagang di Pasar Ngasem. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: karakteristik lokasi 

pasar, jenis burung, karakteristik pedagang meliputi: umur, pendidikan, daerah 

asal, lama usaha dan karakteristik pembeli meliputi: pendidikan, daerah asal dan 

pendapatan 

 Dengan metode survei hasil penelitian ini menunjukan bahwa di lokasi 

yang strategis,burung berasal dari luar daerah, umur pedagang 43-51 
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tahun,dengan pendidikan SMP, daerah asal sebagaian besar dari daerah 

Kecamatan Kraton. Umur pembeli burung adalah 25-35 tahun dengan pendidikan 

SMA, daerah asal dari luar Kecamatan Kraton, dan dengan tingkat pendapatan 

pembeli rata-rata Rp.1.000.000 per bulan 

1.6.Kerangka penelitian 

Pasar merupakan alternatif bagi para penduduk sekitar untuk kesejahteraan 

keluarga dan mempertahankan hidup yaitu dengan cara bekerja disektor informal 

yaitu dengan berdagang di Pasar tradisional Prambanan. Daerah asal para 

pedagang, asal pembeli, asal pasokan barang dagangan yang beraneka ragam dan 

keanekaragaman daerah asal ketiga tersebut akan menggambarkan keterkaitan 

antar ruang dalam hal ini wilayah atas keberadaan Pasar Tradisional Prambanan. 

Pemanfaatan ruang disuatu wilayah bisa berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang 

wilayah tersebut atau keterkaitan antar wilayah besar kecilnya keterkaitan tersebut 

berdasarkan macam kegiatan diantara wilayah tersebut dan jarak diantaranya. 

Pasar Prambanan menjual atau menyediakan barang daganganya bervariasi  

seperti kebutuhan sehari-hari dan dari hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-

sayuran dan berbagai komuditas lainnya untuk kebutuhan rumah tangga atau 

untuk kulakan bagi penduduk di kecamatan Prambanan dan sekitarnya. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk maka kebutuhan akan 

sandang, pangan, papan yang selanjutnya meningkatkan pula permintaan pasar. 

Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pedagang dan untuk mengetahui pola 

keruangan Pasar Tradisional Prambanan tersebut dapat digambarkan dalam peta 

hubungan timbal balik yang terjadi di pasar tersebut mulai dari karakteristik pasar 

yaitu dari asal pedagang, asal pembeli dan asal pasokan barang serta wilayah yang 

mendominasi asal pasokan barang dan hubungan antara jenis barang yang dijual 

pedagang dengan pendapatan pedagang pasar tradisional Prambanan serta dalam 

perkembangan Pasar Prambanan apakah dipengaruhi potensi lokasinya yang 

penting serta strategis dan mudah dijangkau yang berkaitan dengan kesesuaian 

ruang pasar tradisional Prambanan. 
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Gambar 1.2.Diagram Alir Penelitian 
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Tabel 1.1.Perbandingan Penelitian 

Penulis Birachi A (2004) Tri Yulianto(2008) Novan Andri  DK (2012) 

Judul Keberadaan Taman Taru 

Jurug dan Karakteristik 

Antar Wilayah 

Analisa Keruangan pasar 

burung di Pasar Ngasem di 

Pasar Daerah Istimewa 

Yogyakarta   

Analisa Keruangan Pasar 

Tradisional Prambanan 

di kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman 

Tujuan 1) mengetahui motivasi  

wisatawan untuk 

berkunjung ke taman 

Taru Jurug 

2) mengetahui 

karakteristik wisatawan  

1)Mengetahui 

Karakteristik Pasar 

Burung Ngasem 

hubungannya dengan 

kompleksitas ruang di 

sekitarnya. 

2)Mengetahui sumbangan 

pendapatan dari 

pedagang 

burung,terhadap 

pendapatan keluarga 

3)Mengetahui persebaran 

daerah asal pembeli 

hubungannya dengan 

pendapatan pembeli, 

4)Mengetahui persebaran 

daerah asal pedagang 

burung di Pasar Ngasem 

1)Mengetahui  potensi 

ruang lokasi pasar 

tradisional prambanan   

2)Mengetahui daerah 

asal  pasokan barang  

dan daerah  yang  

 Mendominasi pasokan 

barang 

3)Mengetahui daerah 

asal pedagang dan  

4)hubungan antara jenis 

barang dagangan 

dengan pendapatan 

pedagang 

5)Mengetahui derah asal  

pembeli 

Data Data yang dikumpulkan 

meliputi:umur,jenis-

kelamin,tingkat pendidikan 

dan motivasi wisatawan 

Karakteristik pasar,jenis 

burung 

Karakteristik pedagang 

burung yang meliputi: 

umur,pendidikan,daerah 

asal dan,karakteristik 

pembeli 

meliputi:umur,pendidikan,

asal dan pendapatan  

Data yang di guanakan 

adalah data primer dan 

data sekunder 

Metode Metode Survei Metode Survei Metode Survei 

Hasil Motivasi wisatawan, 

 sebesar 70,9 % datang 

untuk berekreasi,44,6 % 

karena dekat dengan lokasi 

wisata,wisatawan berumur 

35-44 tahun,jenis kelamin 

perempuan,tingkat 

pendidikan SMU sebesar 

44,7 %.Daerah asal 

wsatawan paling banyak 

berasal dari sragen,klaten 

Karanganyar,Boyolali,Su-

koharjo,sedangkan 

karakteristik pedagang 

berumur 25-34 tahun,jenis 

kelamin perempuan 

Pasar berada di lokasi 

strategis,burung berasal 

dari luar daerah.umur 

pedagang yaitu 43-51 

tahun,pendidikan 

SMP,daerah asal sebagian 

besar dari daerah  

Kec,Kraton.umur pembeli 

burung adalah 23-35 

tahun,pendidikan 

SMA,daerah asal dari luar 

kecamatan Kraton,tingkat 

pendapatan pembeli rata-

rata Rp.1.000.000 per 

bulan 

Dari aspek lokasi Pasar 

Tradisional Prambanan 

menempati tempat yang 

strategis,dekat berbagai 

fasilitas umum, Sebagian 

besar asal pasokan 

barang dari Jawa 

Tengah, yaitu sebesar 

(75%) untuk DIY (25%) 

asal pedagang Klaten, 

yaitu (62,5%) dan 

Boyolali (5,6%) Sleman 

(31,9%) dan dan jenis 

barang dagangan 

berpengaruh terhadap 

pendapatan, pedagang 

asal pembeli dr 

Kabupaten Sleman 

63,9% Klaten 36,1 % 
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1.7.Hipotesis 

1. a).Pasar Prambanan  merupakan lokasi yang strategis bagi usaha kecil 

     menengah dalam mencari akses pemasaran 

b).Secara lokasi pasar tradisional Prambanan  menempati lokasi yang            

     strategis,dekat dengan berbagai fasilitas umum dan jalur transportasi 

c).Memberikan tambahan usaha dan penghasilan bagi penduduk          

yang    bertempat tinggal di dekat lokasi Pasar Tradisional Prambanan 

2. Sebagian besar asal pasokan barang dagangan berasal dari Kabupaten 

Sleman dan Klaten 

3. a).Sebagian besar asal pedagang berasal dari Kabupaten Sleman dan 

     Klaten 

b).Jenis barang dagangan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 

       4. Daerah asal pembeli sebagian besar dari Kabupaten Sleman dan Klaten 

1.8. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang di gunakan adalah  metode Survei dan analisa peta 

dengan metode komparasi yang terdiri dari peta asal Pedagang, peta asal Pembeli 

dan asal barang dan informasi dikumpulkan dari responden dengan teknik 

wawancara dengan kuesioner dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional 

Prambanan.   

1.8.1.Pemilihan Daerah Penelitian 

 Daerah penelitian dipilih dan dilaksanakan di Pasar Tradisional 

Prambanan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Adapun pertimbangan 

dipilihnya Pasar Prambanan merupakan terbesar di Kecamatan Prambanan  serta 

lokasinya yang strategis dan mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai tempat berjualan 

sekaligus menjadi distributor bagi pasar-pasar lain terutama pasar di daerah 

Sleman, Klaten dan sekitarnya serta semakin ramai pada pasaran jawa Pon dan 

Legi. 

1.8.2. Pengambilan sampel responden 

Menurut (Mantra dalam Masri Singarimbun, 1985) dalam pengambilan 

sampel yang ideal terdiri dari empat faktor yang harus di perhatikan dalam 

menentukan besarnya sampel suatu penelitian yaitu: 1)Derajat keseragaman 
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(degree of homogeneity) dari populasi 2)Presisi yang dikehendaki dalam 

penelitian 3)Rencana analisa data dan 4)Tenaga biaya dan waktu  

Menurut Ida Bagus Mantra dan Kasto serta beberapa peneliti lain 

menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % dari jumlah 

suatu elementer dari suatu populasi dan adapun peneliti lain yang menyatakan 

besarnya sampel minimum adalah 5 % dari satu-satuan elementer dari populasi 

(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1985) 

 Responden dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Tradisional 

Prambanan yang menjual berbagai jenis barang dagangannya seperti sembako, 

kelontong peralatan rumah tangga, sayur-sayuran, buah-buahan dan Hasil bumi 

lainnya lihat Tabel 1.2 dan pada saat penelitian sedang aktif dalam menjalankan 

usahanya sedang para pembeli yang diambil sebagai responden adalah orang yang 

saat diadakan penelitian sedang atau telah melakukkan belanja di Pasar 

Tradisional Prambanan. 

 Cara pengambilan sampel responden pedagang dengan menggunakan 

teknik ProporsionalRandom Sampling, Besarnya sampel  untuk pedagang dalam 

penelitian ini adalah 5 % dari tiap sub kelompok mata dagangan pedagang di 

Pasar Tradisional Prambanan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk 

dipilih dari tiap individu atau unit bagi keseluruhan populasi dan setelah di 

perhitungkan disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 1.2. Jumlah Pedagang dan Jenis Dagangan di Pasar Prambanan 

No. Kelompok Mata Dagangan Jumlah Pedagang Sampel (5 %) 

1 Buah-buahan 75 4 

2 Sayuran/hasil bumi 404 20 

3 Daging dan ikan 102 5 

4 Jamu dan Empon2 36 2 

5 Kelontong 85 4 

6 Klitikan dan alat tani  38 2 

7 Makanan dan Minuman 256 13 

8 Pakaian dan Aksesoris 288 14 

9 Peralatan RT 62 3 

10 Sembako 36 2 

11 Bumbon  62 3 

      Jumlah Total  1424 72 

Sumber: Dinas Pasar Sleman,  2010 
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Sedangkan untuk pembeli pengambilan responden dengan metode 

eksidental dan besarnya sampel pembelisama dengan jumlah sampel pedagang 

yaitu 72 responden yang pada saat penelitian pembeli sedang berbelanja di Pasar 

Tradisional Prambanan. Jadi jumlah keseluruhan responden pedagang dan 

pembeli  berjumlah 144 responden 

1.8.3. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun 

perincian data yang akan dikumpulkan adalah: 

a. Data primer  

Dalam tahap ini dikumpulkan data primer dari hasil kuisoner sampel 

Pedagang dan Pembeli Pasar Prambanan yang berdasarkan daftar 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu,yang meliputi : 

                   Pedagang:    a.Nama dan Alamat 

  b.Jenis Kelamin 

  c.Umur  

  d.Pendidikan 

  e.Tanggungan keluarga  

  f .Jenis barang dagangan 

  g.Asal pasokan barang  

  h.Transportasi Pedagang 

  i. Lama berdagang  

  j. Modal awal 

  k.Pendapatan berdagang 

  l. Jarak tempat tinggal menuju Pasar Prambanan 

Pembeli:  a.Nama dan Alamat 

 b.Jenis kelamin  

 c.Umur  

 d.Pekerjaan 

 e.Jarak dan Transportasi 

 f.Alasan membeli di pasar Prambanan 
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b. Data sekunder  

       Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan catatan statistik 

baik dari kantor atau instansi terkait antara lain dari Kantor Dinas 

Pasar Kabupaten Sleman, kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) 

Pasar Prambanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Sleman dan Kantor Kecamatan Prambanan dan lain-lain yang  

menjelaskan karakteristik dan kompleksitas pasar Tradisional 

Prambanan. 

1.8.4.Analisa Data 

1) Analisa Tabel Frekuensi 

 Tabel frekuensi di gunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui jumlah 

data pervariabel dalam hal ini untuk mengetahui karakteristik pedagang Pasar 

Tradisional Prambanan dan pembeli serta asal barang yang berhubungan dengan 

karekteristik Pasar Tradisional Prambanan 

2) Analisa Tabel silang 

 Tabel Silang memiliki daya penerang yang cukup kuat untuk menjelaskan 

hubungan dua variabel yaitu variabel berpengaruh biasanya disusun sebagai 

barisan vertikal dan variabel terpengaruh sebagai sumbu horizontal. Dalam hal ini 

untuk mengetahui  jenis barang dagangan dengan pendapatan pedagang 

3) Analisa geografi  

 Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang ada di geografi, 

yaitu pendekatan keruangan, ekologi serta komplek wilayah di mana wilayah 

tertentu didekati dan dihampiri dengan pengertian areal differentiation dengan 

fokus pada jarak dan penyebaran. Mengenai jarak hal ini berkaitan dengan jarak 

tempat tinggal para pelaku pasar dalam hal ini pedagang dan pembeli menuju 

Pasar Tradisional Prambanan dalam hal ini fungsi alat transportasi sangat 

berperan aktif dengan kelancaran perdagangan di Pasar Tradisional Prambanan 

dan yang berkaitan dengan penyebaran adalah kaitannya dengan asal pedagang, 

asal pembeli dan asal barang di Pasar Tradisional Prambanan selain itu daerah 

mana yang mendominasi pasokan jenis barang dagangan tertentu di Pasar 

Tradisional Prambanan. 
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1.9.Batasan Operasional 

 Analisis adalah penjelasan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebaran 

dan juga duduk perkara yang sesungguhnya (Suwarjoko Warpani, 1977) 

 Analisa keruangan adalah mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat 

penting atau seri sifat penting (Hagget, 1972 dalam Bintarto, 1979) 

 Analisis keruangan pasar tradisional Prambanan di kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman dalam penelitian ini adalah analisis khusus aktivitas 

perdagangan dan keruangannya di Pasar Tradisional Prambanan 

 Barang dagangan adalah semua barang yang diperoleh dari hasil pertanian          

maupun industri dengan tujuan untuk dijual ( Kutanegara.Dkk, 1989). 

 Distribusi adalah pembagian, sebaran dalam ruang (N.Daljoeni, 1997) 

 Interaksi adalah kontak hubungan antara dua wilayah atau lebih yang 

dapat menimbulkan gejala atau masalah baru (Bintarto, 1979) 

 Pasar adalah tempat orang berjual beli (Poerwodaminto, 1979). 

 Pasar Tradisional merupakan tempat pelayanan sosial dan pelayanan 

ekonomi, dengan jumlah pedagang eceran yang besar, pelayanan secara 

manusiawi (tawar-menawar) walau dengan harga yang relatif rendah dan 

mutu yang kurang diperhatikan terutama kebersihan barang dagangan 

sebagai cirinya (Sinungan, 1987) 

 Pedagang adalah orang yang berdagang (Poerwodaminto, 1979) 

 Pendapatan adalah pendapatan pedagang dari berdagang yang diperoleh 

berupa uang yang dihitung berdasarkan hasil harian ataupun hasil bulanan  

 Perdagangan adalah cara yang relatif bersifat damai untuk memperoleh 

barang dagangan yang tidak tersedia di tempat, dengan tujuan dijual dan 

membawa barang dagangan dari tempat lain.(Karl Polanyi,dkk, 1988). 

 Peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan 

abstrak yaitu, dipilih dipermukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan pada umumnya 

digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecilkan atau diskalakan 

(Agus Dwi Martono, 1998) 
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 Potensi adalah yang meliputi sumber-sumber alami dan sumber manusiawi 

baik itu sudah terwujud maupun belum dan dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai macam kebutuhan warga masyarakat. Dan untuk memenuhi 

kesejahteraan dalam arti yang luas (Dahroni, 1997) 

 Potensi pasar tradisional adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi 

penduduk di sekitar ruang lokasi pasar baik sumber alami dan sumber 

manusiawi yang bisa dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kemudahan 

penduduknya dalam hal ini aktivitas perdagangan di pasar tradisional 

Prambanan 

 Wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada 

umumnya dan tentu batasnya ( P. HadjiSarosa, 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 


