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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Dari beberapa ilmu pengetahuan, yang dimana salah satunya adalah 

Geografi. Geografi mempungai banyak arti sehingga dapat menjadikan 

pengetahuan secara menyeluruh atau pun dalam berbagai bidang. Geografi itu 

sendiri adalah ilmu – ilmu yang mempelajari dari sebuah gejala – gejala dari 

permukaan bumi, baik dari atas seperti atsmosfer, litosfer, hidrosfer, pedrosfer dan 

lain – lain. Sehingga ilmu pengetahuan ini menjangkau sampai mempelajari 

seperti tanah, batuan, magma dari gunung api dan lain – lain. Secara teliti 

perbedaan satu dengan yang lain mulai terlihat dalam ilmu pengetahuan geografi. 

Penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran, Agar diperoleh 

hasil penelitian yang valid dan relibel maka penelitian harus didesain dengan 

sempurna, menggunakan metode dan tehnik penelitian yang tepat, baik dalam 

proses pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Begitu pun dengan 

geografi yang merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala – gejala 

dipermukaan bumi seperti yang diuraikan. 

 Hakekat geografi adalah mempelajari gejala - gejala dipermukaan bumi 

secara menyeluruh dengan memperhatikan tiap gejala secara teliti yang 

berhubungan interaksi – interaksi intergrasi keruangan (Nursid Sumaatmadja, 

1982). 

 Menurut Mudrajad Kuncoro (2008), isu utama yang berkaitan dengan  

perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut.  

1.  Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.  

2.  Tumbuh pesatnya minimarket  (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah  

pemukiman.  

3.  Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang  

memberatkan pemasok barang.  

4. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada  

program kebijakan untuk melakukan pengaturan. 
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Penduduk mempunyai arti penting dalam berbagai hal. Sehingga dari 

sebuah jumlah penduduk atau manusia yang bersifat individu akan menjadi 

terhadap  perkembangan pasar. Dari beberapa konsumen atau pun pedagang yang 

keterkaitannya pada penduduk atau manusia dimana ketersediaan tenaga kerja 

dalam hal dagangan dan pembeli yang mempunyai peran sebagai konsumen, 

Sehingga maka perkembangan pasar itu sendiri akan terjadi, meningkatnya barang 

dagang menjadi keterkaitan dari sebuah konsumen yang berarti pembeli. 

Penduduk yang mempunyai arti penting atau manusia itu sendiri tergolong dalam 

tiga (3) golongan yakni:  

1. Atas 

2. Menengah 

3. Kebawah 

Pasar  adalah  orang - orang  yang  mempunyai  keinginan  untuk  puas,  

uang untuk belanja, dan kemauan untuk  membelanjakannya (Basu  Swasta,1995). 

Dengan  demikian  dalam  pasar  terdapat  3  unsur  yaitu:  orang  dengan segala 

keinginannya, daya beli mereka serta kemauan untuk membelanjakannya  Dalam  

lingkup  pasar  tradisional  sebagai  pasar  pemerintah, terdapat  3 pelaku utama 

yang terlibat dalam aktivitas sehari – hari didalam kehidupan, yaitu: Penjual, 

Pembeli dan Pegawai / 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 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, dll  

Sedangkan Penjual Pasar Tradisional biasanya mempunyai ciri : 

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

Dalam arti yang bisa dikatakan 

1. Atas adalah Biasanya manusia dalam golongan atas itu membeli barang selalu 

ditempat – tempat mahal, seperti: 1) Mall. 2) Plazza. 

2. Menengah adalah Biasanya manusia dalam golongan menengah itu membeli 

barang selalu ditempat – tempat mahal dan sampai termurah sekalipun itu juga di 

datangi, seperti: 1) Mall. 2) Plazza. 3) Pasar tradisional yang dimana tidak kalah 

dengan pasar modern sekarang pada tingkat keramainnya. 

3. Kebawah adalah Biasanya manusia dalam golongan menengah itu membeli 

barang selalu ditempat – tempat yang murah – murah atau terjangkau, seperti: 1) 

Pasar Tradisional. 2) Pasar Malam. 

Dari penggolongan tingkat ekonomi manusia maka market atau pasar juga 

berbeda – beda tingkat pasar tersebut. Sehingga dapat memilih market atau pasar 

yang secara golongan ekonomi penduduk atau manusia yang diantara pedagang 

dan konsumen yang menikmatinya atau bergelut dalam bidang market atau pasar. 

Agar lebih baik dan sejahtera untuk perekonomian penduduknya. 

Pasar adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli, disitu ada sebuah 

transaksi jual – beli yang terjadi tidak tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar 

yang dimaksud bisa merujuk pada suatu negara setempat suatu barang dijual dan 

dipasarkan. Barang – barang yang tersebut mengakibatkan proses jual – beli atau 

transaksi diantara penjual dan pembeli. Secara luas Pasar adalah suatu kegiatan 

yang merupakan hubungan antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan 

jasa. 
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Yulita (1999), berpendapat pasar tradisional dan pasar swalayan walaupun 

berada dalam kelas mutu pelayanannya tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu 

sebagai fasilitas perbelanjaan yang menyediakan atau menjual barang - barang 

kebutuhan sehari - hari bagi masyarakat. Karakteristik pasar tradisional dan pasar 

swalayan dapat ditinjau dari berbagai aspek pengelolaan, organisasi, kondisi fisik 

tempat usaha, barang, hubungan antara pembeli dan penjual, waktu kegiatan, 

mekanisme perolehan komoditas, dan lokasi. 

Menurut Basalah (2000) pasar tradisional yang dibutuhkan oleh 

masyarakat Indonesia ternyata menghadapi masalah untuk bisa berkembang. 

Masalah tersebut timbul karena adanya persaingan dengan pasar modern, seperti 

supermarket, atau pasar modern lainnya. Hal lain yang menghambat 

perkembangan pasar tradisional adalah sarana dan prasarana pendukung. 

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

Sehingga dapat diartikan juga ditribusi sama dengan peredaran barang adalah 

persebaran barang yang beredar pada suatu wilayah ke beberapa tempat. 

Pasar Delanggu salah satu pasar tradisional yang cukup besar, dimana pasar 

ini dekat dengan jalan raya Solo -  Jogyakarta, Sehingga dalam urusan akses 

transportasinya sangat mudah dan tepat pada pasar strategis letak geografisnya. 

Pasar tersebut berdiri atas dua lantai, panjang pasarnya 200m dan lebar 25m, 

Sedangkan pedagang yang penjualannya ditoko – toko disekitar bangunan yang 

besar tersebut juga banyak yang berdiri sampai pedagang eceran pun juga banyak 

yang jualan sampai pinggiran jalan yang masuk kearah Desa – desa dari 

permukiman. Disini cukup ramai aktivitas dari pasar tersebut. Pasar ini dihari 

kliwon pasar ini mengalami pasaran (artinya banyak aktivias pedagang dan 

pembeli sangat ramai), Sehingga ramai dari hari pasar yang biasanya. 

Perkembangan pasar Delanggu ini lumayan cukup pesat dari barang atau jasanya, 

Sehingga dalam proses kegiatan atau aktivitasnya mulai terorganisir satu dengan 

yang lainnya. Jadi saling melengkapi kekurangan yang terjadi dipasar tersebut. 

Misal: masalah bangunan sekarang mendapat bangunan yang terdiri atas dua 

lantai dan cukup besar untuk dipakai berdagang didalamnya. Pasar ini cukup baik 
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dan cukup besar dari pada pasar tradisional disekitarnya seperti pasar Tegal 

Gondo pasar ini agak kecil dan agak tidak banyak kegiatan atau aktivitasnya. 

Sehinga pasar Tegal Gondo ini bila kekurangan produk atau barang dagangan bisa 

ambil dipasar yang lebih besar, seperti pasar Delanggu ini. Sehingga itu dapat 

disurvai untuk  mengetahui sebagai mananya terjadi dipasar tersebut, agar dapat 

untuk meningkat kan perkembangan pasarnya itu sendiri. 

Target Pendapatan Retribusi 2010 

Tabel 1.1 Tabel Target Pendapatan Retribusi 2010 

 

N

O 

 

Nama Pasar 

 

Kios 

 

Pasar 

 

Mck 

 

Sampah 

1 Delanggu - Rp.327.000.000 Rp.9.000.000 Rp.9.000.000 

2 Ngarah - Rp.850.000.000 - - 

3 Glagah 

Wangi 

- Rp.1.525.800 - - 

4 Tegal Gondo Rp.9.792.000 Rp.39.640.000 Rp.360.150.000 Rp.3.150.000 

 

Titipan Sepeda Pember.Kendaraan Jumlah Keterangan 
Rp.72.000.000 Rp.5.000.000 Rp.422.000.000  

- - Rp.850.000 

- - Rp.1.525.800 

- - Rp.52.942.000 

Sumber : MonografiDinasPasar Delanggu, 2010  

 Dilhat untuk perbandingan pasar lain dari pasar delanggu, Bisa dilihat dari 

target pendapatan retribusi 2010 yaitu pasar delanggu paling banyak target 

pendapatan retribusinya. Maka disini pasar Delanggu cukup ramai atau pasar yang 

besar dalam bentuk jumlah barang dagang yang berputar tiap tahunnya. 

Investarisasi Barang 

Tabel 1.2 Tabel Investarisasi Barang 

 

N

O 

 

Nama 

Pasar 

 

Status 

 

Luas 

Tanah 

Bangunan 

Loket Kios Los Sumur K.mandi Wc Bak. 

Samp

ah 
 

1 
 

Delanggu 

 
PEMDA 

 

± 5.870 

± 1.870 

 

1 

 

302 

 

809 

 

1 

 

- 

 

46 

 

- 
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Sumber : Dinas Pasar Delanggu, 2010  

Investarisasi barang maka dapat  kita lihat dalam berbagai hal yakni 1) 

Status Pasar. 2) Luas Tanah. 3) Jumlah bangunan yang ada dipasar delanggu. 4) 

Jumlah Meubel. Sehingga  kita dapat memper mudah dalam pendataan disaat 

survai yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Paling tidak kita mengetahuai 

tempat – tempat bangunan atau meubel yang akan disurvai dari jumlahnya itu 

sendiri. 

Jumlah Pedagang 

Tabel 1.3 Tabel Jumlah Pedagang. 

 

 

N

o 

 

Nama 

Pasar 

Kios Los 

Utama Samping Dalam Jumlah Inpres Apbd Swadata Jumlah 

1 Delanggu    98    154 

 

 

Adegan 
JUMLAH 

Dalam Luar Jumlah 

  28 280 

Sumber : Dinas Pasar Delanggu, 2010 

Dari jumlah pedagang maka akan dapat terlihat pedagang yang berada di 

Pasar Delanggu ini akan mudah untuk laksanakan survai atau pendataan dari 

Dinas Pasar tersebut untuk pendataan ulang pada setiap tahun dalam rangka 

ketertiban terhadap pedagang – pedagang yang resmi mau pun tidak resmi. Maka 

akan terkendali pengelolaan pasar tersebut. 

 

 

 

Meubel 

 
Meja Kursi Almari Dingklik 

5 9 1 2 
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Target Pendapatan Retribusi 

Tabel 1.4 Tabel Target Pendapatan Retribusi 

NO 
Nama 

Pasar 
Kios Pasar Mck Sampah 

Titipan 

Sepeda 

1 Delanggu - Rp.327.000.000 Rp.9.000.000 Rp.9000.000 Rp.72.000.000 

 

Pemberhentian 

Kendaraan 
JUMLAH 

Rp.5.000.000 Rp.422.000.000 

Sumber : Dinas Pasar Delanggu, 2010 

Terdapat target pendapatan retribusi untuk kedepannya dalam pasar 

tersebut akan mempunyai rencana anggaran pendapan yang dapan disimpan di 

Dinas Pasar Delanggu ini. 

Karcis Retribusi 

Tabel 1.5 Tabel Karcis Retribusi. 

NO Nama Pasar 
Pedagang Tetap Pedagang Tidak Tetap 

Jumlah p.Tetap Karcis / hr Jumlah P.Tidak 

Tetap 
Karcis / hr 

1 Delanggu 280 Rp.500 45 Rp.500 

Sumber : Dinas Pasar Delanggu, 2010 

Mengetahui retribusi terhadap pedagang dalam perharinya, maka akan 

terlihat bila prosesnya sampai satu bulan atau pun satu tahun. Sehingga 

pendapatan pasar terpengaruh dari retribusi pedagang yang ada di Pasar Delanggu. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Pasar yang baik yakni pasar itu bisa menjadi sumber pendapatan dari pajak 

kota klaten, Sehingga pendapatan pasar ini akan terkelola oleh pemerintah yang 

mengambil wilayah ini, seperti: PEMDA, BAPEDA Dan lain – lain.  

Dari latar belakang didepan maka hal yang menarik untuk diteliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Karateristik Pedagang dan Pembeli pasar Delanggu tersebut? 

2. Bagaimana Peredaran Barang yang ada Di Pasar Delanggu Kec.Delanggu? 
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3. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan yang berdasarkan dari latar belakang maupun 

rumusan masalah ini yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui Karakterstik dari pedagang dan Pembeli pasar. 

2. Mengetahui Peredaran barang dipasar Delanggu Kec.Delanggu. 

3. Mengetahui Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. 

 

1.4  Manfaat  Penelitan 

 Sebagaimana manfaat tersebut untuk digunakan yakni : 

1. Dapat menarik informasi terhadap karakteristik pedagang yang ada dipasar 

Delanggu. 

2. Dapat mengetahui peredaran barang – barang yang ada dipasar Delanggu. 

3. Dapat menjadi motivasi terhadap pembaca. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 Menurut Hartshorne (Minshull, 1970) geografi merupakan studi tentang 

diferensiasi areal fenomena yang bertautan dimuka bumi dalam arti pentingnya 

bagi manusia. Disamping itu ia juga menyarankan agar orang tidak memberi 

tekanan pada ungkapan yang deterministik antara faktor lingkungan alam dan 

kehidupan manusia. Hartshorne, Clark dan Minshull sama-sama berpendapat 

bahwa lingkungan manusia dalam arti luas yang meliputi : relief, iklim dan tanah 

maupun ide – ide, gedung – gedung, hasil bumi, politik perpajakan dan masalah – 

masalah kependudukan, sama –sama berpengaruh dalam mewujudkan terjadinya 

keanekaragaman corak kehidupan manusia dimuka bumi. Ada kalanya disuatu 

tempat faktor lingkungan alam demikian dominan, mungkin ditempat atau pada 

waktu yang lain peranan faktor lingkungan budaya lebih dominan.  
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Lukerman (Mishull, 1970) menekankan perlunya orang memahami 

bagaimana berbagai fenomena yang bervariasi itu dapat dipandang sebagai suatu 

sistem yang kompleks dimuka bumi. Dengan demikian orang akan pengertian 

tentang : 

1. Arti lokasi suatu tempat. 

2. Persebaran dan konsentrasi fenomena pada tempat – tempat tertentu. 

3. Adanya saling ketergantungan secara luas antara sistem lingkungan alam 

dan kehidupan manusia. 

4. Adanya interaksi yang terjadi antara fenomena tertentu yang menjadi 

sasaran studi disiplin ilmu lain. 

5. Adanya perubahan yang bersifat dinamis dalam hal tempat – tempat, 

fenomena dan sumber daya penting. 

6. Adanya bentang alam budaya sebagai hasil interaksi yang tak henti – 

hentinya antara manusia dan lingkungan sekitarnya.   

1.5.2 Penelitan Sebelumnya 

Indri Astuti Sari Wardani (2006) melakukan penelitian dengan judul : 

“Analisis Jangkauan Pelayanan  Pasar Gemolong di Kecamatan Gemolong 

Kab.  Sragen’’. Penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Jangkuan 

pelayanan pasar gemolong telang mencapai wilayah empat pasar disekitarnya. 

Dibandingkan dengan pasar kalioso, sumber lawang, pasar tanon. Maka pasar 

gemolong memiliki klas pasar tinggi. 

Agung Sudayu (2007) melakukan penelitian dengan judul : “Pola 

Distribusi Dan Perkembangan Usaha Jasa Penggilingan Padi (HULLER) Di 

Kecamatan Sawit Kabupaten  Boyolali ’’. Penelitian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: Produksi yang mempengaruhi Perkembangan usaha penggilingan 

padi dan pola distribusi jumlah pengusaha penggilian padi. 

 

Farrah Ika R (2010) melakukan penelitian dengan judul :“Karakteristik 

Pedagang Pasar legi di Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta’’. Penelitian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
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 1. Karakteristik pedagang pasar legi sebagai berikut : 

    - Mayoritas pedagang pasr legi adalah wanita.  

    - Umur pedagang rata – rata 6 tahun.  

    - Pendidikan terakhir pedagang mayoritas SD. 

    - Lama usaha rata – rata 24.6 tahun. 

 2. Hubungan antara pendapatan dan faktor - faktor yang   mempengaruhinya 

    - Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar pendapatan. 

    - Semakin lama, lama usaha semakin besar pendapatan.  

    - Semakin besar modal semakin besar pendapatan. 

 Dari sinilah kita dapat mengerti penelitian dipasar Legi ini peningkatan 

pendapatan dari pedagang apakah yang mengalami kenaikkan atau penurunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO Nama Judul Tujuan Data Metode Hasil 

1. Indri Astuti 

Sari Wardani 
, 2006 

Analisis 

Jangkauan 
Pelayanan Pasar 

Gemolong di 

Kecamatan 
Gemolong Kab. 

Sragen 

- Mengetahui jangkauan pelayanan pasar 

gemolong berdasarkan variasi  jangkauan klas 
barang  yang dibeli 

- Mengetahui batas wilayah pasar Gemolong 

serta kaitannya dengan  perbedaan klas pasar 
gemolong dengan pasar sekitarnya 

1. Primer 

2. Sekunder 

Survai dan 

analisis 
data 

sekunder 

Jangkuan pelayanan pasar gemolong telang mencapai wilayah empat pasar disekitarnya. 

Dibandingkan dengan pasar kalioso, sumberlawang, pasar tanon. Maka pasar gemolong memiliki 
klas pasar tinggi 

 

2. Agung 

Sudayu, 2007 

Pola Distribusi 

Dan 

Perkembangan 
Usaha Jasa 

Penggilingan Padi 

(HULLER) Di 
Kecamatan Sawit 

Kab. Boyolali 

- Mengetahui Faktor produksi yang 

mempengaruhi perkembangan usaha jasa 

penggilingan padi (Huller) di Kec. Sawit 
- Mengetahui pola distribusi jumlah pengusaha 

jasa penggilingan padi (Huller) di Kec. Sawit 

1. Primer 

2. Sekunder 

 

Survai Produksi yang  mempengaruhi 

Perkembangan usaha penggilingan padi dan pola distribusi jumlah pengusaha penggilian padi. 

3.  Farrah Ika R, 

(2010)  
 

Karakteristik 

Pedagang Pasar 
Legi Di 

Kecamatan 
Banjarsari Kota 

Surakarta. 

- Mengetahui karakteristik dan pengaruhnya 

terhadap pendapatan pedagang di pasar Legi 
Kecamatan Banjarsari.  

- Mengetahui persebaran / distribusi barang 
dagangan Pasar Legi. 

1.Primer  

2.Sekunder 

Survai 11.Karakteristik pedagang pasar legi sebagai berikut : 

    -   - Mayoritas pedagang pasar legi adalah wanita.  
    - Umur pedagang  rata – rata 6 tahun.  

  - Pendidikan terakhir pedagang mayoritas SD. 
    - Lama usaha 

rata – rata 24.6 tahun. 

 2. Hubungan antara pendapatan dan faktor - faktor yang mempengaruhinya 
   - Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besarpendapatan. 

     - Semakin 

lama, lama usaha semakin besar pendapatan.  
 - Semakin besar modal semakin besar pendapatan 

4. Hanif  N 

D,2013 

Analisis Pasar 

Delanggu 

Kec.Delanggu 
Kab.Klaten 

- Mengetahui Karakteristik dari Pedagang dan       

Pembeli pasar. 

- Mengetahui Peredaran barang di Pasar 
Delanggu Kec. Delanggu. 

- Mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang. 

1.Primer  

2.Sekunder 

Survai 1. A. Karakteristik Penjual atau Pedagang di Pasar Delanggu.  

 Penjual atau pedagang di Pasar Delanggu mayoritas perempuan 70%. 

 Umur dari pedagang  sebagian besar ( 90 % ) berusia produktif. 

 Banyak ( 34 % )  berpendidikan terakhir adalah SMP atau Sedang. 

 Pedagang mengalami cukup lama usaha berdagang 17.8 tahun. 

 Barang dagangan sebagian besar besasal dari Klaten. 

 Modal pedagang rata – rata Rp.1.942.800. 

 Pedagang sebagian besar berasal dari Kelurahan Delanggu. 
B. Karakteristik Pembeli atau Konsumen di Pasar Delanggu. 

 Pembeli rata – rata berasal dari Kecamatan Delanggu. 

 Pekerjaan pembeli sebagai ibu rumah tangga. 

 Pembeli berbelanja karena kebutuhan sehari – hari. 

 Alasan memilih Pasar Delanggu adalah murah dan lengkap. 

2. Dari data asal barang dapat diketahui asal barang – barang yang beredar di Pasar Delanggu 
sebagai berikut : 

-  Barang elektronik berasal dari Jogjakarta. 
-  Pakaian berasal dari Solo. 

-  Sembako berasal dari Klaten Kota. 

-  Sayuran berasal dari Karanganyar. 
-  Alat – alat pertanian berasal dari Klaten. 

-  Makanan berasal dari Klaten. 

  3.  -  Semakin tinggi modal maka semakin tinggi pendapatan pedagang. 
       -  Semakin lama usaha maka tinggi pendapatan pedagang.  

 

1
1
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1.6 Kerangka Penelitian 

Dimana Pasar merupakan tempat untuk penjual dan pembeli dalam 

melakukan transaksi jual beli. Penduduk atau populasi sebagai penjual mereka 

datang ke pasar Delanggu untuk beraktivitas didalam pasar yakni sebagai penjual 

dan pembeli. Dari penjual dalam kebutuhannya untuk menyediakan barang 

dagangan demi kebutuhannya sendiri maupun untuk pembeli atau konsumen 

dalam kebutuhan sehari – hari. 

Penjual atau pedagang yang ada dipasar ini adalah pedagang tetap seperti: 

pedagang kios, pedagang los, pedagang adegan dan sedangkan  pedagang tidak 

tetap seperti: pedagang eceran. Sedangkan pembeli atau konsumen adalah 

populasi yang berbelanja dipasar untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian 

hidup sehari – hari. 

Pasar Delanggu menyediakan beberapa barang dagangan yakni elektronik, 

pakaian, sembako, sayuran alat - alat pertanian, makanan dan lain – lain. Pasar 

Delanggu ini adalah Pasar terbesar di Kecamatan Delanggu dan mempunyai 

tempat yang strategis yang dimana pasar ini terletak dipinggir jalan raya Solo – 

Jogjakarta. Pasar Delanggu menjadi pasokan barang dagangan ke pasar – pasar 

kecil yang terdapat pada Kecamatan Delanggu, karena pasar – pasar kecil ini ada 

yang berada didalam kampong dan sedangkan seperti pasar Tegal Gondo yang 

berada pinggir jalan raya untuk aktivitas jual – beli cukup sepi. Sehingga pembeli 

untuk memilih belanja yang banyak atau partai besar lebih memilih Pasar 

Delanggu, karana Pasar Delanggu mempunyai penyediaan barang dagangan yang 

lengkap atau banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Gambar 1.1 DIAGRAM  ALIR  PENELITIAN 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2012 
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1. Asal Pembeli 
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3. Alasan Belanja 

 

4. Pekerjaan 
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  5. Pendidikan 
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3. Sembako 
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1.7 Hipotesis 

 Hipotesis adalah untuk jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

1.a. Karakteristik Pedagang diPasar Delanggu. 

a. Sebagian besar pedagang adalah wanita. 

b. Sebagian besar  pedagang berusia produktif. 

c. Sebagian besar pedagang berpendidikan lulus SMP. 

d. Sebagian besar pedagang lama berjualan > 15 tahun. 

e. Sebagian besar dagangan berasal dari Klaten. 

f. Sebagian besar Pedagang bermodal kecil. 

g. Sebagian besar Pedagang Berasal dari Kelurahan Delanggu. 

           b. Karakteristik Pembeli diPasar Delanggu. 

a. Sebagian besar asal pembeli berasal dari Kec. Delanggu. 

b. Sebagian besar pembeli pasar  pekerjaannya ibu rumah tangga.  

c. Sebagian besar pembeli berbelanja untuk kebutuhan sehari – hari 

(sembako).  

d. Sebagian besar alasan pembeli adalah karena murah dan kelengkapan 

barang. 

           2. a. Sebagian besar barang elektronik berasal dari Jogjakarta. 

 b. Sebagian besar  pakaian yang dijual berasal dari Solo. 

 c. Sebagian besar sembako yang dijual  berasal dari Klaten Kota. 

 d. Sebagian besar sayuran  berasal dari Kab.Karanganyar. 

 e. Sebagian besar alat pertanian berasal dari Kab.Klaten. 

 f. Sebagian besar barang makanan berasal dari Kab.Klaten. 

 

          3. a. Semakin tinggi modal maka semakin tinggi pendapatan pedagang. 

   b. Semakin lama usaha maka tinggi pendapatan pedagang. 
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1.8  Metode Penelitian 

1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Pada daerah penelitian dipilih dan akan dilaksanakan di Pasar Delanggu 

karena atas pertimbangan yang tertentu. Pasar Delanggu ini adalah Pasar yang 

besar dari pada pasar – pasar yang lain seperti pasar Ngarah, pasar Glagah Wangi, 

pasar Tegal Gondo. Sedangkan ini mempunyai tempat yang strategis dari pada 

pasar yang lainnya, karena terletak pada pinggir jalan raya Solo – Jogyakarta. 

Sehingga pasar Delanggu ini ramai dan lengkap untuk barang dagangannya. 

 

1.8.2 Pengambilan Sampel untuk Responden 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode suvai yang dimana 

metode survai untuk mendapatkan data atau sampel dari kuisioner dari responden 

yang dipilih oleh peneliti. 

Pengambilan data sampel ada empat faktor yang harus diperhatikan atau 

ideal dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian sebagai berikut : 

Derajat keseragaman ( Degree of homogenity ) dari populasi. Maka semakin 

seragam populasi itu, semakin kecil sampel yang dapat diambil. ( Ida Bagoes 

Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun, 1985). Ada dari penelian Ida Bagoes 

Mantra dan Kasto atau dari penelitian lain – lain bahwa untuk pengambilan 

sampel tidak boleh kurang dari 10% dari jumlah elementer dari populasi. 

Sedangkan dari penelitian – penelitian yang lain mereka untuk pengambilan 

sampel minimal 5%, ( Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1985 ). 

Pengambilan sampel untuk penjual atau pedagang adalah penjual atau 

pedagang mereka menjadi responden yang menggunakan teknik Simple Random 

Sampling yang bermaksud penentuan anggota sampel secara acak sederhana. 

Sedangkan untuk pengambilan sampel pembeli adalah menggunakan metode 

eksidental yang merupakan metode yang pada saat diadakan penelitian pembeli 

sedang berbelanja di Pasar Delanggu yang akan diambil sebesar 50 responden.  

Dalam pengambilan sampel ini maka akan dilakukan saat survai, Sehingga 

dari sub – sub atau jenis – jenisnya dapat mempengaruhi untuk pengambilan 
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sampel, karena dilihat dari jumlah per sub – sub atau jenis – jenis yang akan 

diambil sebesar 15%.  

 

Tabel 1.6 Tabel Jumlah Pedagang Pasar Delanggu. 

NO Jenis Orang Sampel 15 % 

1 Pedagang Kios 98 15 

2 Pedagang Los 154 23 

3 Pedagang Adegan atau Tleseran 28 5 

4 Pedagang Tidak Tetap 45 7 

 Jumlah 325 50 

Sumber : Dinas Pasar Delanggu, 2010 

 

NO Jenis Orang 

1 Pembeli di Pasar 50 

 

 

1.8.3 Pengumpulan Data 

Data yang akan dukumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer : Data yang diambil dari lapangan dalam bentuk survai, 

untuk penelitian ini yang akan dilaksanakan untuk data primer dari kuisioner akan 

memberikan daftar pertanyaan yang akan disiapkan pada saat ini adalah : 

 Penjual atau Pedagang : 

- Nama  

- Asal Pejual 

- Jenis Kelamin 

- Umur 

- Jenis Barang 

- Pendidikan 

- Asal Barang yang dijual 

- Modal 

- Tanggungan keluarga 
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- Lama berdagang 

- Pendapatan dari berdagang 

- Alasan berjualan dipasar Delanggu 

- Transportasi yang digunakan 

 Pembeli atau Konsumen : 

- Nama 

- Asal Pembeli 

- Jenis Kelamin 

- Umur 

- Jenis Barang yang dibeli 

- Pekerjaan 

- Alasan pembeli mengapa memilih dipasar Delanggu 

- Kepuasan pembeli 

- Frekuensi 

- Pendapatan dari pembeli 

- Transportasi yang digunakan 

2. Data Sekunder : Data ini didapatkan dari instansi – instansi atau 

lembaga – lembaga yang berupa data dokumen, arsip dan statistik, seperti dari : 

Dinas Pasar Delanggu, BPS Klaten, BAPEDA dan lain – lain. 

 

1.8.4 Analisa Data 

Untuk Penelitian ini dalam analisa data yang akan digunakan adalah 

analisa tabel yang meliputi sebagai berikut : 

- Analisa Tabel Frekuensi 

Pada penelitian ini yang akan dilaksanakan pada tabel frekuensi untuk 

mengetahui jumlah data yang bervariabel dari penjual atau pembeli, asal 

penjuan atau pembeli, Sehingga berhubungan dengan karakteristik pasar 

Delanggu. 

- Analisa Tabel Silang 
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Tabel Silang adalah sebagai penerang yang cukup kuat untuk menjelaskan 

dua variabel yakni variabel terpengaruh yang sebagai sumbu horizontal dan 

variabel berpengaruh yang disusun sebagai barisan vertikal. 

 

- Analisa Geografi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan geografi pada pasar Delanggu yakni 

pendekatan keruangan, ekologi dan serta komplek wilayah. Maka dari tiga 

pendekatan ini dengan fokus pada Jarak, Distribusi, Volume. Pada analisa 

sedemikian diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu ( 

analisa kerungan ). 

Untuk Jarak berfungsi pengukur tansportasi bagi penjual dan pembeli dalam 

kegiatan untuk lebih cepat datang kepasar Delanggu. Sehingga transportasi 

menjadi hal penting untuk kelancaran bagi pedagang dan pembeli, seperti : 

pemasaran barang dagangan, asal barang, asal penjual dan pembeli. Maka 

dari itu semuanya adalah sarana prasarana yang dibutukkan oleh pedagang 

dan pembeli demi berinteraksi lebih baik. 

 

1.9 Batasan Operasional 

a. Analisis adalah Penyediaan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebaran 

nya dan dari masalah sebenarnya ( Suwarjoko Warpani, 1977 ). 

b. Barang Dagangan adalah semua barang yang diperoleh dari hasil pertanian 

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

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

d. Karakteristik Pengusaha adalah menunjukkan ciri – ciri pengusaha yang 

didasarkan pada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah 

tangguangan keluarga, dan pendidikan ( Styawan S.A, 1999 ).  

e. Konsumen  adalah  seseorang  yang menggunakan atau memakai atau 

mengkonsumsi barang dan jasa, bukan seseorang  yang menyebarkan atau 

mendistribusikan atau memprodusir atau menghasilkannya 

(A.Abdurahman, 1973).  

f. Pedagang adalah orang yang berdagang ( Poerwodarminto, 1976 ). 
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g. Pasar adalah tempat orang berjualan dan beli barang (Poerwodarminto, 

1976 ). 

h. Pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh berupa uang yang dihutung 

berdasarkan hasil harian ataupun hasil bulanan ( Siti Fatimah,1999 ). 

i. Pemasaran adalah jual beli dari produsen ke konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung (Swasta, 1979 dalam Susilo, 2005).  

j. Perilaku  konsumen  adalah  tindakan  yang  langsung  terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses  keputusan  yang  mendahului  dan  menyusuli  tindakan 

ini  (Engel,1994). 


