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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

     Kegiatan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Sejalan dengan kegiatan ekonomi tersebut maka 

pertumbuhan ekonomi akan di pengaruhi beberapa aktivitas, salah satunya adalah 

perdagangan. Sektor perdagangan merupakan salah satu indikator kemajuan di 

bidang ekonomi dalam hal serapan tenaga kerja dan dilihat dari kegiatannya. 

Aktivitas perdagangan akan selalu membutuhkan fasilitas yang berupa ruang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung aktivitas 

perdagangan ( Jurnal Manajemen dan bisnis, 2013). 

     Sektor perdagangan adalah sektor yang sangat terbuka dalam arti tidak ada 

halangan bagi seseorang untuk keluar masuk sektor ini. Perkembangan kegiatan 

perdagangan melibatkan peran serta masayarakat sebagai konsumen, badan-badan 

usaha sebagai produsen barang dan jasa maupun pedagang yang berfungsi sebagai 

penjual kepada konsumen. Sektor perdagangan ini diduga menjadi alternatif 

terbesar bagi pekerja non-pertanian bahkan sektor ini juga menjadi tempat bagi 

pekerja anak dan perempuan serta pekerja keluarga karena karakteristik sektor ini 

khas dan bagi angkatan kerja yang ingin memasukinya tidak dibutuhkan 

persyaratan keahlian khusus.  

     Karakteristik yang dimaksud adalah kegiatan usaha tidak terorganisir secara 

baik, pola kegiatan usaha tidak teratur, baik mengenai lokasi usaha maupun modal 

kerjanya, sumber modal kerja berasal dari tabungan sendiri atau lembaga 

keuangan tidak resmi, pada umumnya merupakan kerja sendiri dan barang 

dagangan atau jasa dikonsumsikan oleh golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah (Hidayat, 1978). 

      Perdagangan merupakan suatu media atau instrumen bagi terjadinya berbagai 

interaksi, baik interaksi antar manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan, maupun interaksi antar kelompok manusia dengan latar belakang 

sosial budaya yang berbeda. Perdagangan merupakan kegiatan atau proses jual 
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beli dan tawar-menawar antara seorang penjual di satu pihak dan pembeli di pihak 

lain. Tempat yang sering terjadi transaksi perdagangan salah satunya adalah pasar 

tradisional. 

      Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang 

ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara penjual dan pembeli 

secara langsung. Pasar tradisional memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan baik 

secara ekonomis maupun sosial. Pertama, secara ekonomis mampu menghidupi 

ribuan orang ataupun merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, 

pasar sebagai ruang publik merupakan tempat untuk membentuk jalinan sosial 

ekonomi, dimana didalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling 

menghormati, dan perasaan empati terhadap sesamanya. Ketiga, secara alami di 

pasar terbangun sebuah komunitas dari berbagai kelompok sosial, mulai dari 

pedagang besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut/ 

gendong dan pembeli (Himawan, 2005).  

      Pasar tradisional bisa diartikan sebagai institusi ekonomi yang berperan dalam 

pertukaran jual beli yang dilakukan oleh pembeli atau pedagang. Pedagang 

menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang dagangannya dapat laku 

terjual dan memperoleh uang sebagai gantinya. Pedagang dan pembeli akan 

melakukan tawar menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Pedagang bisa 

diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang 

yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan, sehingga  yang di 

maksut pedagang pasar tradisional  adalah para pedagang atau penjual yang ada di 

pasar, yang menjual baik hasil pertanian maupun non pertanian. 

      Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh 

sebab itu, dalam hidupnya seorang individu selalu ingin melakukan interaksi 

sosial dengan individu lainnya. Hubungan sosial yang terus menerus antar 

individu menghasilkan jaringan sosial diantara mereka. Dalam pendekatan 

jaringan sosial, pasar merupakan suatu struktur hubungan antara beberapa aktor 

pasar seperti pemasok (rekanan), distributor, pelanggan, pembeli dan lain-lain 

(Damsar, 2005). Para pedagang pasar tradisional membangun jaringan sosial 

berdasarkan hubungan sosial yang telah terjalin lama. Selain jaringan sosial, pasar 
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merupakan pusat jaringan perdagangan yang sangat efektif dan meliputi daerah 

yang sangat luas. Tiap wilayah mempunyai pusat kegiatan yang merupakan 

tempat konsentrasi aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pusat kegiatan 

ini menjadi ciri denyut kehidupan wilayah tersebut, zona pusat kegiatan ini dapat 

dianggap sebagai the area of dominance sehingga mewakili wajah wilayah 

tersebut (Burgess dalam Hadi Sabari Yunus, 1994). 

      Salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Karanganyar adalah Pasar 

Tawangmangu, pasar Tawangmangu mampu menyediakan segala macam 

kebutuhan rumah tangga, sehingga betul-betul pasar ini menunjukkan adanya 

interaksi sosial. Perkembangan Pasar Tawangmangu ini lumayan cukup pesat dari 

barang atau jasanya, sehingga dalam proses kegiatan atau aktivitasnya mulai 

teroganisir satu dengan yang lainnya, jadi saling melengkapi kekurangan yang 

terjadi dipasar tersebut, pasar Tawangmangu ini terletak di Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

      Luas Kecamatan Tawangmangu adalah 70,03 km
2
 dengan ketinggian rata-rata 

1.200m diatas permukaan laut, dimana merupakan wilayah kecamatan yang 

paling luas di Kabupaten Karanganyar yang secara administrasi terdiri dari 10 

desa dengan batas administratif: 

- Sebalah Utara       : berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso 

- Sebelah Timur       :berbatasan dengan Jawa Timur 

- Sebelah Selatan    :berbatasan dengan Kecamatan Jatiyoso 

- Sebelah Barat       :berbatasan dengan Kecamatan Matesih dan          

Kecamatan Karangpandan. 

      Kecamatan Tawangmangu terletak di lereng pegunungan Lawu, memiliki 

jenis tanah Mediteran cokelat. Sebagian besar tanahnya nerupakan tanah pertanian 

yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agro industri dan  

Kecamatan Tawangmangu sangat potensial untuk tanaman hortikultura, sehingga 

hasil tanaman dari petani dapat disalurkan langsung di pasar Tawangmangu. Pasar 

Tawangmangu salah satu pasar tradisonal yang sejak tahun 2009 beralih fungsi 

menjadi pasar wisata, beralihnya pasar Tawangmangu ini dikarenakan pasar 

tersebut berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu, dimana kecamatan 
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Tawangmangu ini memilki tempat wisata yang dapat menarik para wisatawan 

untuk berkunjung ke daerah Tawangmangu, selain itu Tawangmangu merupakan 

kecamatan yang berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Timur, dan gerbang 

akses pintu masuk arah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah.  

      Pasar Tawangmangu ini dekat dengan jalan raya Solo- Jawa Timur, sehingga 

dalam urusan akses transortasinya sangat mudah, Pasar Tawangmangu terdiri dari 

dua lantai, memiliki luas 11.117 m
2
 dengan jumlah pedagang secara keseluruhan 

sebanyak 1.191 orang (data lurah pasar).  

Tabel 1.1 Potensi pasar Tawangmangu bulan Januari 2016 

No Uraian Luas m2 Hasil 1 bulan  Hasil 1 Tahun 

1 Kios Pemda 237 Buah 2.057 10.799.250 129.591.000 

2 Kios Darurat 43 Buah 222,5 1.168.125 14.017.500 

3 Sekat Darurat 39 Buah 229,5 1.204.875 14.458.500 

4 

Los Pemda 56 Buah/ 

872 orang 2.969,50 15.589.875 187.078.500 

  

28.762.125 345.145.500 

Sumber: Dinas Pasar Tawangmangu 2016 

Tabel 1.2 Realisasi Pasar Tawangmangu Tahun 2015 

No Jenis Retribusi Target Tahun 2015 Realisasi 

1 Retribusi Pasar 283.800.000 284.033.475 

2 Peralihan hak Sewa 625.000.000 466.725.750 

3 RKK 42.720.000 42.790.650 

4 MCK 24.806.250 24.806.800 

5 Parkir 19.183.500 19.183.625 

Sumber: Dinas Pasar Tawangmangu 2016 

Terdapat realisasi pasar Tawangmangu mulai dari retribusi pasar, peralihan 

hak sewa, RKK, Mck, dan parkir untuk kedepannya dalam pasar tersebut akan 

mempunyai rencana anggaran pendapatan yang dapat disimpan di Dinas Pasar 

Tawangmangu. 

Selain potensi pasar Tawangmangu dan realisasi di pasar Tawangmangu 

adapun jumlah pedagang yang berjualan di pasar Tawangmangu. 
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Tabel 1.3 jumlah Pedagang Los di Pasar Tawangmangu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pasar Tawangmangu 2016 

      Di Pasar Tawangmangu terdapat berbagai macam pedagang yang menjual 

berbagai kebutuhan rumah tangga, salah satunya yaitu pedagang sayur. Jika 

dilihat dari jumlah pedagang sayur yang berada diPasar Tawangmangu, pedagang 

sayur memiliki peranan kecil dalam kegiatan pasar Tawangmangu, karena 

pedagang sayur di pasar ini berada diurutan ketiga dalam jumlah pedagang yang 

berjualan di pasar Tawangmangu, sedangkan pedagang yang paling banyak 

berjualan di pasar Tawangmangu adalah pedagang pakaian. Jika dilihat dari 

keadaan geografisnya pedagang yang berjualan di pasar Tawangmngu seharusnya 

adalah pedagang sayur. Pedagang sayur yang ada dipasar Tawangmangu ini 

memiliki tempat untuk berjualan di dalam pasar maupun diluar pasar. Pedagang 

yang berdagang di dalam pasar biasanya merupakan pedagang eceran, dan 

pedagang sayur yang bertempat diluar pasar adalah pedagang bakul. 

 

 

No Nama Blok 
Jumlah 

Pedagang 

1 Buah 80 orang 

2 Keripik 21 orang 

3 Telo/ Pisang cecek 30 orang 

4 Sepatu / sandal 42 orang 

5 Pakaian 146 orang 

6 Asesories 33 orang 

7 Jahit, Pacul, Alat rumah tangga /klitikan 32 orang 

8 Beras 40 orang 

9 Roti / sanck 18 orang 

10 Krupuk 37 orang 

11 Makanan 41 orang 

12 Kelontong 27 orang 

13 Grabatan 48 orang 

14 Sayur 69 orang 

15 Tempe, tahu 26 orang 

16 Grabah 7 orang 

17 Daging ayam 43 orang 
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1.4 Jenis Pedagang Sayur Pasar Tawangmangu 

Jenis 

Pedagang 
Komoditi 

Transaksi 

pembelian 

Skala 

Usaha 
Lokasi 

Bakul Pasar 

Lesehan sayur Kontan Besar 

luar pasar dan 

dalam pasar 

Pedagang 

Eceran sayur Kontan Sedang luar pasar 

        Sumber: Dinas Pasar Tawangmangu 2016 

Terdapat 2 jenis pedagang yang ada di Pasar Tawangmangu, yakni pedagang 

bakul pasar lesehan, dan pedagang eceran. Masing-masing jenis pedagang 

tersebut memiliki skala usaha tersendiri, mulai dari skala usaha besar, dan skala 

usaha sedang. Pedagang sayur yang dikategorikan sebagai usaha skala besar jika 

menggunakan tenaga upah lebih dari dua orang, dan kuantitas barang yang di 

perjual belikan dalam jumlah banyak, yakni dalam satu komoditas sayur memiliki 

lebih dari 10 macam, dan memiliki relasi pedagang sampai luar kabupaten bahkan 

samapi luar Provinsi. Pedagang sayur yang dikategorikan sebagai skala usaha 

menengah jika menggunakan tenaga upahan kuarang dari dua orang, dan kuantitas 

barang yang di perjualkan cukup banyak, yakni dalam satu komoditas sayur 

memiliki 5-10 macam, memiliki relasi berdagang hanya dilingkup sampai 

Kabupaten dalam satu Provinsi (PPK UGM,1989) 

      Pedagang sayur memulai aktivitasnya pada siang hari yaitu pada pukul 

13.00 sampai pukul 15.00 kemudian pedagang memulai aktivitasnya kembali 

pada pukul 17.00-20.00WIB. nama paguyuban yang dimiliki pedagang yang ada 

di Pasar Tawangmngu adalah “Paguyuban Pedagang Pasar Tawangmangu”. 

Berbagai macam komoditas sayuran yang terjual di Pasar Tawangmngu.  

Pedagang sayur di Pasar Tawangmangu ini ada yang menjual komoditas sayur 

dalam jumlah besar maupun kecil atau biasa disebut dengan eceran. Pedagang 

yang menjual komoditas sayuran dalam jumlah besar, dan memiliki tenaga 

upahan bisa dikatakan sebagai bakul. Di dalam kegiatan berdagang, pedagang 

pasar Tawangmangu memerlukan hubungan sosial dengan aktor-aktor lainnya, 

karena pedagang ini memperoleh sayuran dari berbagai produsen, seperti  
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memperoleh sayur langsung dari petani, dari pedagang satu ke pedagang yang 

lain, bahkan sayur yang di peroleh berasal dari luar daerah Tawangmangu sendiri.  

Dengan mengetahui cara memperoleh barang dagangan ini dapat membentuk 

suatu jaringan perdagangan, bentuk jaringan perdagangan yang terjadi di Pasar 

Tawangmangu dimana untuk keperluan barang-barang komoditas sayuran yang 

dijual di Pasar Tawangmangu lebih sering dipasok para petani, supplier atau 

pedagang besar daerah secara langsung maupun daerah lain sebelum sampai ke 

tangan konsumen. Selain jaraknya yang relatif dekat dengan lahan pertanian 

sayur, pasar Tawangmangu terletak di pinggiran jalan raya sehingga dalam akses 

transoprtasinya lebih mudah dan bebas hambatan. Dengan demikian para pemasok 

sayuran akan lebih senang memasok barangnya kepada pedagang-pedagang sayur 

yang ada di pasar Tawangmangu. 

      Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “ANALISIS KARAKTERISTIK PEDAGANG DAN 

JARINGAN PERDAGANGAN SAYUR PASAR TAWANGMANGU  

KABUPATEN KARANGANYAR” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pedagang sayur di Pasar Tawangmangu? 

2. Bagaimana jaringan perdagangan sayur yang ada di Pasar Tawangmangu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakteristik pedagang sayur yang ada di Pasar Tawangmangu 

2. Menganalisis jaringan perdagangan sayur yang ada di Pasat Tawangmangu. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana strata satu (S-1) Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 

sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kecamatan Tawangmangu 

terutama Dinas pengelola pasar.  

3. Sebagai tambahan referensi di Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1. Telaah Pustaka 

a) Pengertian Pasar 

Kajian geografi pada dasarnya adalah membicarakan fenomena alam dengan 

non alam (manusia) yang dikaji dalam lingkup keruangan (Sujali, 1989). Geografi 

mempelajari hubungan kausal gejala muka bumi, baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahnnya melalui pendekatan 

keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

keberhasilan pembangunan (Bintarto dan Surastopo, 1987). 

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 satunya 

berkaitan dengan tempat unsur lokasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari keberadaannya dimuka bumi 

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

wilayah lain disekitanya. 

Interaksi keruangan (Spatial Interaction) sebagai istilah yang diciptakan oleh 

E.Hillman untuk memnentukan interdepedensi antar wilayah geografis. Ia melihat 

interaksi spatial sebagai suatu fokus utama dalam kajian geografi, yang 

didalamnya tercakup gerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi, 

gagasan dan sebagainya antar wilayah. Dalam pendekatan keruangan seorang 

geograf tidak akan meninggalkan unsur 

1. Saptial Pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan 

2. Spatial System, yang memperhatikan hubungan timbal balik, interaksi dan 

integritas 
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3. Spatial Process, yang memperhatikan proses dinamis, baik dalam wilayah 

maupun antar wilayah. 

Edwar Ullman mensistimasikan penegertian interasi keruangan yang 

didasarkan atas tiga faktor, yaitu: 

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

yang berbeda kemampuan semberdayanya yang satu pihak surplus dilain 

pihak minus. 

2. Kesempatan berinfestasi (intervening Oppurtunity), yaitu adanya 

kemungkinan perantara yang menghambat terjadinya interaksi. 

3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang(Spatial Transfer Ability), 

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 Edward Ullman 

 

Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan 

pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, 

baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, 

pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Peraturan daerah kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.5 tahun 1983 

tentang pasar, mendefinisikan pasar sebagai tempat yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para 

pedagang mendasarkan dan menjual dagangnnya baik atau tidak dengan 

melakukan kerajinan dan pertukangan kecil. 

 Kompleksitas 

 Transferbilita 

 Intervening 

Oppurtunity 

Materi 

Energi 

Informasi 

 Lokasi 

 Relokasi 

 Distribusi 

 Difusi 
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Pengertian-pengertian tentang pasar ada 3 unsur utama yang perlu dikaji pada 

pengertian pasar Mursid (1997) dalam Viktor M. (2006 yaitu: 

1. Orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya atau sering disebut 

sebagai konsumen. 

2. Daya beli, daya beli merupakan faktor yang dapat mengubah keinginan 

menjadi permintaan. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tidak akan menjadi suatu permintaan apabila masyarakat tidak 

memiliki daya beli yang memadai. 

3. Perilaku didalam pembelian. Perilaku berkaitan dengan pola masyarakat 

didalam pasar, seperti pola pengeluaran uang, perubahan selera jenis 

barang dan jasa, waktu mewujudkan dan membelu, fluktuasi harga atau 

nilai. 

b) Fungsi dan Peran Pasar 

Pasar memupunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian 

baik bagi konsumen, produsen maupun pemerintah. Bagi konsumen, pasar 

memberikan kemudahan untuk memperoleh barang dan jasa yang di butuhkan, 

tidak perlu mencari produsen penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan 

demikian konsumen dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Bagi produsen, 

pasar berperan sebagai tempat untuk memperoleh dan barang-barang yang akan 

digunakan dalam satu proses produksi. Selain itu pasar juga berperan sebagai 

tempat memasarkan dan mempromosikan hasil produksi. Peranan pasar bagi 

pemerintaj daerah, melalui pasar pemerintah dapat memeroleh pendapatan melalui 

pungutan retribusi dan penerimaan lainnya. 

      Fungsi pasar yang ada saat ini berdasarkan keputusan menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Kontruksi 

Bangunan Indonesia, diuaraikan sebagai berikut: 

1. Pasar sebagai tempat pengumpulan hasil pertanian 

Penjualan hasil-hasil pertanian seperti ketela, kol, kentang, beras, dan lain-lain 

banyak terjadi di pasar, dimana proses pengumpulan hasil pertanian tersebut 

dilakukan dilokasi pertanian. 
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2. Pasar sebagai tempat distribusi barang industri 

Pasar juga merupakan tempat distribusi barang-barang industri tertentu yang 

menyediakan peralatan rumah tangga yang diperlukan sebagai pelengkap dapur 

atau kenutuhan sehari-hari. 

3. Pasar sebagai tempat menukar barang kebutuhan 

Proses jual beli sering kali terjadi dengan tidak mempergunakan alat tukar 

(uang) tetapi dengan barang (barter). Proses ini terjadi akibat adanya kontak 

langsung antara penjual dan pembeli dan kuatnya faktor budaya atau kebiasaan 

dari penjual. 

4. Pasar sebagai tempat jual beli barang dan jasa 

Pasar berdasarkan fungsi ekonomis merupakan tempat jual beli barang dan 

jasa. Jasa disini tidak selalu berupa barang tetapi lebih merupakan 29 tenaga 

keahlian atau pelayanan, misalnya tukang cukur, tukang parut, pembawa 

barang dagangan. 

5. Pasar sebagai tempat informasi perdagangan 

Pasar merupakan tempat informasi prdagangan karena di dalam pasar terjadi 

proses perputaran berbagai jenis barang, uang, dan jasa. Jumlah barang atau 

jenis barang yang diperlukan atau yang beredar, harga yang berlaku sampai 

pada distribusi barang dapat diketahui melalui informasi pasar. 

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, dimana para penjual 

dan pembeli mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang 

diperjualbelikan adalah barang yang berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar 

tradisional mempunyai peranan penting bagi masyarakat. Peranan pasar 

tradisional selain menempatkan pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara 

penjual dan pembeli juga sebagai sarana petani yang inginmenjual hasil bumi dan 

hasil pertaniannya. 

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional 

merupakan wadah utama penjual produk-produk kebutuhan pokok yang 

dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Salah 

satu daru pelaku pasar tradisional adalah para petani, pengrajin dan home industri. 
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Ciri-ciri pasar tradisional: 

1. Dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi menejemen: Planning, 

Organizing, Actuating, Controlling. 

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

pelayanan penjualan. Penetuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok 

ditambah keuntungan tertentu, produk kualitas, tempat berjualan yang nyaman 

bagi pembeli. 

Irwan Abdullah (1989), dasar penetapan 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. 

Secara hirarki, pasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan dengan 

berdasarkan adanya fasilitas bangunannya dan waktu kegiatan pasar itu dimulai 

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

1. 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 berkumpulnya orang banyak. 

2. Pasar Periodik non Permanen 

Mempunyai ciri yang mirip dengan pasar adang-adang, tetai kegiatan pasar ini 

berlangsung tidak setiap hari melainkan berdasarkan periode tertentu. Pada 

umumnya, setiap periode baerlangsung selama lima hari (pasaran) menurut 

penanggalan jawa Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Pasar ini belum memiliki 

bangunan umum yang permanen. 

3. Pasar Periodik Permanen 

Merupakan pasar yang sudah lebih berkembang dibandingkan pasar periodik 

non permanen. Meskipun mempunyai hari pasaran, tetapi kegiatan 

perdagangannya dapat berlangsung setiap hari meskipun dalam skala yang relatif 

kecil. Pasar jenis ini sudah mempunyai bangunan fisik yang permanen. 
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4. 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 sekitarnya muncul warung-warung 

kecil, barang yang diperdagangankan juga bervariasi. 

c) Pengguna Pasar 

Pengguna pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

pembeli dan pedagang. Menurut Damsar (1997) pembeli dapat digolongkan 

menjadi: 

1. Pengunjung, mereka yang datang ke pasar tanpa mempunyai tujuan untuk 

membeli suatu barang dan jasa. Mereka adalah orang-orang yang 

menghabiskan waktu luangnya dipasar. 

2. Pembeli, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk 

membeli sesuatu barang dan jasa tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di) 

mana akan membeli. 

3. Pelanggan, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk 

membeli sesuatu barang dan jasa dan mempunyai tujuan yang pasti ke (di) 

mana akan membeli. Seseorang menjadi pembeli tetap dari seseorang 

penjual tidak akan terjadi secra kebetulan tetapi melalui proses interaksi 

sosial. 

d) Karakteristik Pedagang Tradisional 

     Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang 

memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secra langsung 

maupun tidak langsung. Menurut Damsar (1997) dalam Viktor (2006) dalam 

aktivitas ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, 

yaitu: 

1. Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak 

distribusi satu produk dari perusahaan tertentu. 

2. Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam 

jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain. 
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3. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada 

konsumen. 

      Team peneliti off-farm (PPK-UGM, 1988) menyepakati bahwa kelompok 

pedagang tradisional yang ada di Jatinom dapat di kategorikan ke dalam beberapa 

sub-kelompok pedagang meliputi: 

      Bakul adang-adang merupakan individu yang berfungsi sebagai penghubung 

antara petani dengan pasar, maupun antara petani dengan lain dalam skala yang 

lebih besar. Tempat terjadinya transaksi di daerah yang dianggap strategis, seperti 

perempatan jalan atau di bawah pohon besar. Di tempat tersebut, mereka 

menghadang para petani yang akan menjual barang dagangannya, biasanya 

meliputi hasil pertanian berupa, buah-buahan, sayur-sayuran. Kegiatan ini 

berlangsung setiap hari, baik pagi maupun sore hari. 

      Bakul Walik dasar merupakan pedagang yang membeli hasil pertanian dari 

produsen (petani atau pedagang) yang kemudian menjual kelain orang, baik 

kepada pedagang maupun konsumen langsung. Transaksi ini berlangsung dalam 

pasar yang sama kulak pinggir dol tengah, yang berarti pedagang tipe ini dalam 

usaha mendapatkan barang dagangan, akan melakukan pembelian di lusr pasar, 

kemudian menjualnya di dalam pasar. 

      Bakul ider aalah pedagang yang dalam menjajakan dagangannya selau 

berpindah-pindah dari sau tempat ke tempat lain, baik dalam satu pasar maupun 

luar pasar dan kampung-kampung. Jenis barang yang diperjualbelikan berupa 

makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan semacam ini 

transaksi selalu dilakukan dengan kontan. 

      Bakul pinggir margi adalah pedagang yang melakukan aktivitas dipinggir 

jalan, tanpa mempergunakan tempat permanen. Di jatinom bakul tipe ini banyak 

ditemukan di sepanjang jalan kota Jatinom dan juga  di pinggir-pinggir pasar.  

      Grabatan merupakan pedagang yang menjual berbagai jenis komoditi 

pertanian (sayur-sayuran dan buah-buahan) disuatu pasar, yang dibeli dari petani 

atau bakul adang-adang di suatu desa atau pasar. Ciri utama bakul ini adalah 

menggunakan sepeda dengan bronjong dibelakangnya dalam mengangkut 

komoditi. Cara pembelian dilakukan dengan kontan. 
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Pedagang pasar adalah individu yang melakukan kegiatan penjualan barang 

dagangannya pada sebuah dasaran di tengah-tengah pasar. jenis komoditi yang di 

perjual belikan berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bumbu-

bumbuan, sayur, beras dan sebagainya. Pedagang ini dapat menempati sebuah los 

pasar ataupun bersifat lesehan. 

      Pedagang bango adalah salah satu tipe pedagang yang aktivitasnya menjual 

makan dan kebutuhan pangan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu 

ciri dari pedagang ini adalah tempat berjualannya darurat atau semi permanen. 

      Pedagang kios merupakan salah satu perlengkapan kegiatan pasar, yang 

menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lokasinya berada disekitar pasar, 

baik dalam pasar maupun disepanjang jalan ke pasar. Cara memperoleh 

barangnya dilakukan dengan membeli eceran pada grosir, dan kemudian 

menjualkan kembali secara eceran pada konsumen maupun pedagang yang lebih 

kecil. 

      Pedagang warung dan pedagang toko, merupakan pedagang yang mempunyai 

aktivitas tetap disebuah tempat yang permanen, hanya perbedaannya pedagang 

toko mempunyai skala usaha yang lebih besar daripada pedagang warung. 

Komoditi yang dijual meliputi barang-barang kelontong dan berbagai barang 

kebutuhan sehari-hari yang lain. 

      Grosir adalah salah satu tipe pedagang yang membeli barang dagangan dalam 

jumlah besar langsung dari produsen. Dalam memasarkan barang dagangannya 

dilakukan secara eceran pada pedagang-pedagang tipe kecil di daerah itu maupun 

kepada konsumen akhir. Blantik adalah istilah lain dari pedagang hewan yang 

menjual belikan sapi, kerbau dan kambing. 

      Pemasok, merupakan pedagang yang aktivitasnya hanya sekedar menyetorkan 

barang ke warung, kios atau toko, pedagang ini berfungsi sebagai pensuplai 

dagangan pada warung, kios dan toko. 

 Perdagangan di pasar Tradisional mempunyai jaringan perdagangan yang 

komplek dan melibatkan banyak pedagang dalam arus barang yang keluar masuk. 

Arus barang dapat dibedakan antara barang-barang produksi pertanian yang 

mengalir dari desa ke kota, dan barang-barang produksi non-pertanian yang 
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mengalir dari kota ke desa. Para petani memerlukan beberapa pedagang perantara 

yang menjembatani peredaran barang sebelum sampai ke konsumen. 

      Peredaran barang yang tersingkat adalah dari tangan seorang petani langsung 

kepada konsumen. Ini berarti tidak ada perdagang perantara diantar produsen dan 

konsumen. Barang juga bisa melalui seorang pedagang perantara yaitu dari 

seorang petani berpindah ketangan seorang pemilik warung kemudian akan dibeli 

konsumen terakhir. Kedua kasus diatas biasanya melibatkan petani, pedagang 

perantara dan konsumen yang berasal dari desa yang sama. 

      Pedagang perantara yang akan membawa barang keluar dari desa ke desa 

terdekat adalah bakul adang-adang. Dari seorang petani, bakul adang-adang akan 

membawa barang ke bakul pasar, melalui bakul pasar akan disampaikan ke 

konsumen. 

Gambar 1.2 Jaringan Perdagangan Pasar Tradsisonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PPK UGM 1989 

2. Penelitian Sebelumnya 

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

Pedagang Pasar legi di Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta”. 

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berkiut: 

1. Karakteristik pedagang pasar legi sebagai berikut: 

- Mayoritas pedagang pasar legi adalah wanita. 

- Pendidikan terakhir pedagang mayoritas tamatan SD 
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- 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 usaha, semakin besar pendapatan 

- Semakin besar modal semakin besar pendapatan. 

      Dari sinilah kita dapat mengerti penelitian di Pasar legi ini mengalami 

peningkatan pendapatan atau mengalami penurunan. 

      Hanif N (2013) melakukan penelitian dengan judul: “Anlisis Pasar Delanggu 

Kecamatan Delanggu Klaten”. Penelitian ini dapat diambil kesimpulan: 

1. Karakteristik Penjual atau pedagang pasar delanggu 

- Umur dari Penjual atau pedagang di pasar delanggu sebagian besar (90%) 

berusia produktif. 

- Penjual atau pedagang di Pasar delanggu mayoritas perempuan (70%). 

- Banyak (34%) berpendidikan terakhir adaah SMP atau sedang. 

- Barang dagangan sebagian besar berasal dari Klaten. 

- Pedagang mengalami cukup lama usaha berdagang 17 tahun. 

- Modal pedagang rata-rata Rp. 1.942.800 

- Pedagang sebagian besar beraal dari kelurahan Delanggu. 

2. Dari data asal barang dapat diketahui asal barang-barang yang beredar dipasar 

Delanggu sebagai berikut: 

- Barang elektronik berasal dari Yogyakarta 

- Pakaian berasal dari Solo 

- Sembako berasal dari Klaten Kota 

- Sayuran berasal dari Karanganyar 

- Alat-alat pertaian berasal dari klaten 

- Makanan berasal dari Klaten. 

3. –     Semakin tinggi modal maka semakin tinggi pendapatan pedagang 

- Semakin lama usaha maka tinggi pendapatan pedagang 
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Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian sebelumnya dengan yang diadakan 

 

Nama Judul Tujuan data Metode Hasil  

Farrah Ika R 

(2010) 

karakteristik Pedagang Pasar 

Legi di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta 

-Mengetahui karakteristik dan 

pengaruhnya terhadap pendapatan 

pedagang di pasr Legi kecamatan 

Banjarsari 

-Mengetahui persebaran/ distribusi 

barang dagangan di pasar Legi 

1.Primer 

2.Sekunder 

Survei Produksi yang mempengaruhi perkembangan usaha 

penggilingan padi dan pola distribusi jumlah 

pengusaha penggilingan padi. 

Hanif N. D 

(2013) 

Analisa Pasar Delanggu 

Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten 

-Mengetahui karakteristik dari 

pedagang, pembeli pasar. 

-mengetahui peredaran barang di 

pasar Delanggu Kec. Delanggu 

-Mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang. 

1.primer 

2.Sekunder 

Survei 1. Karakteristik penjual atau pedagang pasar Delanggu: 

Pedagang pasar Delanggu mayoritas perempuan 70%, 

Usia pedagang sebagian besar (90%) berusia produktif, 

Banyak (34%) berpendidikan terakhir SMP, Barang 

dagangan sebagian besar berasal dari Klaten, Modal 

pedagang rata-rata Rp. 1.942.800, Pedagang sebagian 

besar berasal dari Keluarahan Delanggu. 

2. Karakterstik pembeli di Pasar Delanggu: Pembeli 

rata-rata berasal dari Kec.Delanggu, Pekerjaan pembeli 

sebagai Ibu Rumah Tngga, pembeli berlebelanja untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

3. Semakin tinggi modal maka semakin tinggi 

pendapatan pedagang. 

4. semakin lama usaha maka semakin tinggi 

pendapatan pedagang. 

Aprilia Dwi 

F.(2015) 

Analisis Karakteristik Pedagang 

dan jaringan Perdagangan Sayur 

Pasar Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar.  

-Mengetahui Karakteristik pedagang 

di pasar Tawangmangu 

-Mengetahui jaringan perdagangan 

yang ada di pasar Tawangmangu 

1.Primer 

2.Sekunder 

Survei 1.Karakteristik Pedagang sayur Pasar Tawangmangu: 

Pedagang Mayoritas Perempuan(90,32%), Umur 

Pedagang sebagiab besar berusia produktif(35,48), 

Pendidikan pedagang paling banyak adalah lulusan 

SD(51,63%), Daerah asal pedagang yang paling 
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banyak masih berasal satu kecamatan dengan pasar. 

2.sayuran yang berasal dari luar daerah memiliki pola 

jaringan: pedagang pengumpul dari luar daerah 

menjual sayuran kepedagang pengumpul yang ada di 

Pasar Tawangmangu yang kemudian menjual ke ke 

pedagang pengecer. Jaringan perdagangan yang paling 

jauh berasal dari Kediri, sedangkan sayuran yang 

berasal dari Pasar Tawangmangu ke daerah lain 

memiliki pola jaringan : Petani menjual sayuran ke 

pedagang pengumpul yang berada di Pasar 

tawangmangu yang kemudian dijula kembali ke 

pedagang pengumpul yang berada di daerah lain, dan 

jaringan perdagangan yang terjadi adalah pedagang 

menjual sampai ke daerah Solo, Sukoharjo, dan Sragen 

Sumber: Skripsi S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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1.6. Kerangka Penelitian 

      Sektor perdagangan di pedesaan menyediakan berbagai kesempatan kegiatan 

terutama untuk mencari dan memperoleh pendapatan. Perananya begitu penting 

sehingga sektor ini dapat menampung mereka yang tidak memiliki akses ke sektor 

pertanian atau karena memang lapangan kerja di sektor pertanian semakin langka 

(collier, 1978). 

      Pasar merupakan tempat untuk penjual dalam melakukan transaksi jual-beli, di 

samping itu barang merupakan suatu alat yang utama untuk melakukan transaksi 

jual-beli, dalam melakukan trasnsaksi jual beli pedagang sebagai perantara antara 

pembeli dan barang yang akan dibeli oleh konsumen, barang yang dijual 

pedagang di pasar biasanya berasal baik dari hasil pertanian maupun non 

pertanian. Pedagang biasanya memiliki karakterisrik tertentu dalam melakukan 

kegiatan berdagangnya karakteristik yang dimaksud baik mengenai usia 

pedagang, jenis kelamin pedagang, darimana pedagang itu berasal, pendidikan 

pedagang, modal yang diperoleh pedagang.  

      Barang yang di peroleh pedagang akan menggambarkan jaringan perdagangan 

yang ada di pasar Tawangmangu yang menjual  atau menyediakan barang 

dagangan yang bervariasi, seperti sayur-sayuran, atau kebutuhan untuk sehari-

hari. Jaringan perdagangan yang terjadi baik dari wilayah lain yang masuk ke 

pasar Tawangmangu ataupun dari pasar Tawangmangu ke daerah lain. 

       Berdagang sayur adalah pedagang yang menjual hasil pertanian berupa sayur 

baik pedagang eceran maupun bakul, karena dalam berdagang sayur tidak 

memerlukan keahlian khusus. Asal barang dan cara memperoleh sayur 

berdasarkan skala usaha  pedagang yang dimiliki dapat menggambarkan suatu 

jaringan perdagangan sebelum sayur sampai ke konsumen. 

      Sayur yang diperoleh pedagang untuk menjalankan aktifitas berdagangangya 

berasal dari petani langsung yang berasal dari daerah sekitar Tawangmangu, dan 

ada juga yang berasal dari luar Tawangmangu. Dari kegitan pedagang akan 

membentuk pola jaringan perdagangan sehingga dengan pola jaringan 

perdagangan itu dapat dianalisis variasi jaringan perdagangannya. 
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Gambar 1.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2016 

 

1.7. Hipotesa 

Hipotesis adalah untuk jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

1. Karakteristik pedagang Pasar Tawangmangu 

a. Sebagian besar pedagang berasal adalah wanita 

b. Sebagian besar pedagang masih berusia produktif 

c. Sebagian besar pedagang berpendidikan lulusan SD 

d. Sebagian besar pedagang berasal dari Kecamatan Tawangmangu 

e. Sebagian pedagang lama berjualan >10 tahun 

2. Jaringan perdagangan pasar tawangmangu 

a. Sebagian sayuran berasal dari Kecamatan Tawangmangu 
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b. Pedagang mendapatkan sayur dari petani langsung., dan sayur dijual sampai 

ke Solo,Sragen dan Sukoharjo. 

1.8. Metode Penelitian 

      Pada penelitian ini menggunkan metode survei, dimana informasi 

dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan Kuisioner (Masri 

Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989). Adapun langkah- langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: 

 

1.8.1. Pemilihan daerah penelitian 

      Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan “Purposive Sampling” hal ini 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Mantra dan Kasto, 

1987). Dalam penelitian ini dipilih pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

sebagai daerah penelitian, didasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pasar tawangmangu memiliki letak strategis karena dapat dijangkau 

dengan kendaraan transportasi 

b. Pasar Tawangmangu terletak dekat dengan lahan produktivitas pertanian 

sayur. 

c. Penelitian lebih lanjut tentang karakteristik pedagang sayur di daerah 

penelitian belum pernah dilakukan. 

1.8.2. Pengambilan Sampel untuk Responden 

      Responden dalam penelitian ini adalah pedagang sayur yang berada di Pasar 

Tawangmangu. Dalam pengambilan sampel yang ideal ada empat faktor yang 

harus diperhatikan dalam  menentukan besarnya sampel suatu penelitian yaitu: 

1)Derajat keseragaman (Degree of homogenity) dari populasi 2)Presisi yang 

dikehendaki dalam penelitian 3)Rencana analisa data 4)Tenaga biaya dan waktu. 

Maka semakin seragam populasi itu, semakin kecil sampel yang dapat diambil 

(Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun,1985). Penelitian untuk 

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

      Pengambilan sampel pedagang untuk menjadi responden menggunakan teknik 

Simple Random Sampling yang dimaksud penentuan anggota sampel secara acak 

sederhana, dengan mengambil sampel sebesar 45% dari 69 jumlah seluruh 
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pedagang sayur yang ada di Pasar Tawangmangu. Jumlah pedagang yang diambil 

sampel sebanyak 31 pedagang sayur. 

1.8.3. Pengumpulan Data 

      Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

      Data primer yang dikumpulkan dari responden dengan wawancara 

berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, informasi 

yang perlu dikumpulkan antara lain data karakteristik pedagang yang meliputi: 

umur, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, daerah asal pedagang dan 

tingkat pendidikan dan juga asal pasokan sayur yang diperoleh pedagang. 

b. Data Sekunder 

      Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan, seperti data yang diperoleh dari studi 

pustaka, data jumlah pedagang, dan data-data dari instansi yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

1.8.4. Analisa Data 

a. Analisa Tabel Frekuensi 

      Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi. Tabel 

frekuensi digunakan untuk melihat distribusi frekuensi dan proporsi dari semua 

variabel yang diteliti untuk mengetahui karakteristik pedagang sayur di Pasar 

Tawangmangu. 

b. Analisa Geografi 

      Di dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan yaitu: pendekatan keruangan, 

pendekatan ke lingkungan dan pendekatan komplek wilayah. Geografi senantiasa 

memandang perbedaan ruang, lingkungan dan wilayah sebagai determinasi bagi 

variasi fenomena fisik maupun sosial kultural dimuka bumi. Dalam penelitian ini, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan. 

      Dalam analisis keruangan tersebut menggunakan suatu pendekatan geografi 

yaitu pendekatan topik, pendekatan topik analisa keruangan yaitu suatu 
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pendekatan geografi diwilayah tertentu, yang dimulai dengan topik tertentu yang 

menjadi topik utamanya. 

      Topik yang menjadi sorotan dalam pendekatan ini adalah karakteristik 

pedagang yang ada di pasar Tawangmangu. Metode analisis geografi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis 

spasoal( keruangan). Metode ini dilakukan untuk mengetahui wilayah jaringan 

perdagangan sayur di pasar Tawangmagu. Hasil analisi pendekatan keruangan ini 

akan disajikan dalam jaringan perdagangan sayur di Pasar Tawangmangu. 

 

1.9. Batasan Operasional 

a. Analisis adalah Penyediaan  suatu peristiwa untuk mengetahui penyebarannya 

dan dari masalah sebenarnya (Suwarjoko Warpani, 1977) 

b. Barang Dagangan adalah semua barang yang di peroleh dari pertanian dan non 

pertanian dengan tujuan untuk dijual  (Marcelinus, 1989). 

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

d. Jaringan adalah proses sosial dari pertukaran yang mana terjadi interaksi sosial 

antara pribadi-pribadi dengan tujuan utama pertukaran barang yang 

dikarenakan jarak geografis yang relatif jauh (Hans-Dieter Evers, 1988) 

e. Karakteristik Pengusaha adalah menunjukkan ciri-ciri pengusaha yang 

didasarkan pada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan 

keluarga, dan pendidikan (Setyawan, S.A, 1999). 

f. Sistem pasar adalah suatu bentuk organisasi masyarakat yang rumit dimana 

keselarasan dan efisiensi timbul dengan sendirinya dari apa yang kalau dilihat 

sepintas lalu merupakan masyarakat yang tak terkendali (Robert, 1982 dalam 

Edi Priyanto, 2005). 

g. Pasar adalah tempat orang berjualan dan beli barang (Poerwodarminto, 1976). 

h. 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). 
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i. Pedagang adalah orang yang berdagang (Poerwodarminto, 1976). 

j. 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). 

k. Sistem pasar adalah suatu bentuk organisasi masyarakat yang rumit dimana 

keselarasan dan efisiensi timbil dengan sendirinya dari apa yang kalau dilihat 

sepintas lalu merupakan masyarakat yang tak terkendali (Robert, 1982 dalam 

Edi Priyanto, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


