
0 

 

ANALISIS JARINGAN PERDAGANGAN BATIK  DI PASAR 

KLEWER 

 

 

 

 
 
 

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat Strata 1 

pada jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

Oleh :  

M. FAQIH FIKRI 

E100140029 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2018 









1 

 

 

ANALISIS JARINGAN PERDAGANGAN BATIK  DI PASAR KLEWER 

 

Abstrak 

 

Pasar Klewer dikenal sebagai pusat perdagangan batik terbesar di Kota Surakarta 

dan Pasar yang menjual batik terbesar kedua di Jawa Tengah.Pasar Klewer 

menjual Aneka pakaian dari balita sampai dewasa baik batik maupun non 

batikYang batik seperti : kain Jarik, rok,blus, busana muslim, kemeja, gamis, 

kaos, sarung batik, Yang Non Batik, seperti: Pakaian dalam, Celana Jeans, 

Pakaian Olah Raga, Kemeja dan Setelan Jas.Pasar ini menunjukkan adanya 

interaksi sosial antara pada pedagang batik serta beberapa pengusaha batik yang 

ada di sekitar Pasar Klewer. Sehingga terciptalah jaringan antara pedagang dan 

pengusaha batik yang ada di sekitar maupun keluar Pasar Klewer. Tujuan 

penelitian ini yaitu : (1) Untuk menganalisis karakteristik pedagang Batik di Pasar 

Klewer.(2) Untuk menganalisis jaringan perdagangan Batik yang ada di Pasar 

Klewer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Populasi yang 

terdapat dalam penelitian ini berjumlah 2.064 Pedagang, dan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 95 pedagang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik pengambilan sampel Stratified Proposional Sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa jaringan perdagangan batik yang ada di Pasar Klewer Kota 

Surakarta terdiri dari Produsen di Kota Surakarta dan sekitarnya, dari luar Kota 

Surakarta, serta batik yang didapatkan dari hasil produksi sendiri. Para pedagang 

batik di Pasar Klewer kebanyakan mendapatkan barang dagangan dari sekitar kota 

Surakarta, seperti Kalijambe, Sukoharjo, Sragen,  Pekalongan Serta Yogyakarta 

sebesar 45,7%. Sedangkan jaringan batik yang di dapatkan dari dalam Kota 

Surakarta biasanya didapatkan dari Kampung Sewu, Laweyan, Kauman, serta 

Cemani sebesar 30,8%. Pedagang batik di Pasar Klewer biasanya memasarkan 

barang dagangannya disekitar kota surakarta sebesar 32,6 %, kemudian penjual 

batik yang menjual batik keluar Kota Surakarta sebesar 52,6%, sedangkan 

pedagang batik yang menjual batik ke luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua sebesar  25,8 %. 

 

Kata kunci : Karakteristik, Jaringan Perdagangan, Batik, Pasar Klewer 

 

Abstract 

 

Pasar Klewer is known as the biggest batik trading center in Surakarta City and 

the Market which sells the second largest batik in Central Java. Pasar Klewer 

sells various clothing from toddlers to adults both batik and non-batik. Batik like: 

Jarik cloth, skirt, blouse, Muslim fashion, shirt , robe, t-shirt, batik sarong, Non-

Batik, such as: Underwear, Jeans, Sports Clothing, Shirts and Suit. This market 

shows the existence of social interaction between batik traders and some batik 

entrepreneurs around Klewer Market. Thus creating a network between batik 

traders and entrepreneurs who are around and outside Pasar Klewer. The 

objectives of this study are: (1) To analyze the characteristics of Batik traders in 
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Pasar Klewer. (2) To analyze the Batik trade network at Klewer Market. The 

method used in this study is a survey. The population contained in this study 

amounted to 2,064 traders, and the samples in this study were 95 traders. The 

sampling technique uses the Stratified Proposal Sampling sampling technique. 

The results of this study indicate that the batik trade network in the Klewer 

Market in Surakarta City consists of producers in the city of Surakarta and its 

surroundings, from outside the city of Surakarta, as well as batik obtained from 

the production itself. Most batik traders in Klewer Market get merchandise from 

around Surakarta, such as Kalijambe, Sukoharjo, Sragen, Pekalongan and 

Yogyakarta by 45.7%. While the batik network that is obtained from within 

Surakarta City is usually obtained from Kampung Sewu, Laweyan, Kauman, and 

Cemani in the amount of 30.8%. Batik traders at Klewer Market usually market 

their merchandise around Surakarta city by 32.6%, then batik sellers who sell 

batik out of Surakarta City are 52.6%, while batik traders who sell batik outside 

Java Island such as Kalimantan, Sulawesi and Papua are as big as 25.8%. 

 

Keywords: Characteristics, Trade Network, Batik, Pasar Klewer 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dengan orang 

lain. untuk itu, dalam kehidupanya individu melakukan interaksi sosial dengan 

individu lain. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu menghasilkan 

jaringan sosial diantara mereka. Pada pendekatan jaringan sosial, pasar adalah 

salah satu bentuk hubungan dari beberapa aktor pasar seperti pemasok, distributor, 

pelanggan, pembeli serta lain-lain (Damsar, 2005). Selain jaringan sosial, pasar 

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). 

 Pasar Klewer dikenal sebagai pusat perdagangan batik terbesar di Kota 

Surakarta.  Pasar ini menunjukkan adanya interaksi sosial antara pada pedagang 

batik serta beberapa pengusaha batik yang ada disekitar Pasar Klewer. Sehingga 

terciptalah jaringan sosial antara pedagang dan pengusaha batik disekitar pasar 

klewer. Selain itu, Pasar Klewer adalah pusat jaringan perdagangan yang sangat 

efektif dan meliputi daerah yang sangat luas tidak hanya daerah pembeli local 
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namun banyak diantaranya merupakan pembeli yang berasal dari  luar daerah 

bahkan luar jawa. Pasar Klewer awalnya bernama Pasar Slompretan. Yang 

terletak di alun-alun utara, tempat tersebut dahulunya digunakan untuk 

menyimpan kereta dan tempat berhentinya keret di pinggir jalan. Tempat tersebut 

paling tua di kota Surakarta, dan jalan tersebut juga merupkan jalan tertua. Karena 

pernah dipakai pada saat perpindahan kerajaan jaman Pakubuwana II, dari 

Kartasura ke Solo, yang kemudian diberi nama Surakarta Hadiningrat, di sebelah 

utara di bangun Masjid Agung. 

 Dahulu Pasar Klewer disebut juga dengan pakretan karena digunakan 

sebagai tempat pemberhentian kereta milik para abdi dalm dari luar kota, seperti 

Delanggu, Kartasura dan Boyolali pada saat ada acara kebesaran di Istana. Nama 

pakretan tersebut sering kali salah dalam pengucapannya oleh masyarakat, maka 

berganti menjadi Slompretan. Maka dengan berlalunya dijadikan pasar 

Slompretan (R.M Sajid, 1984). Slompretan berasal dari slompret (terompet) 

karena suara dari kereta yang akan berangkat mirip dengan suara terompet yang 

ditiup. 

 Pada dunia mengalami masa malaise (sekitar tahun 1930), yaitu seblum 

Perang Dunia ke II, kehidupan di kota Solo juga mengalami penderitaan bagi 

masyarakatnya, banyak terdapat pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak 

bermunculan pedagang rombeng, yaitu pedagang yang menjual barang yang 

sudah tak dipakai dan dijual dengan berkeliling di perkampungan. Pedagang 

rombengan tersebut berdagang di Purwadiningratan dengan para pedagang 

klitikan. Jumlah pedagang rombengan yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, maka mereka mencari tempat yang sekiranya dapat digunakan untuk 

berdagang, seperti sekitar jalan di Pasar Legi, Pasar Ngapeman dan Pasar Kliwon. 

pada sore hari, pedagang rombengan tersebut pindah ke jalan Jendral Gatot 

Soebroto, sebelah selatan Pasar Pon sampai Pasar Singosaren. para pedagang 

rombengan ini juga berdagang di pertigaan Stabelan, karena letaknya dekat 

dengan villa park (Banjarsari) yang pada saat itu masih menjadi perkampungan 

orang Belanda, maka lokasi ini paling strategis.  
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 Pada masa penjajahan Jepang, Para pedagang selalu berpindah-pindah, dan 

terkadang-kadang mengganggu arus lalu lintas. Pada awalnya berada di 

Banjarsari. Karena Pasar Slompretan dianggap tidak ramai, maka para pedagang 

diminta berdagang di pasar Slompretan. Dikarenakan para penjualnya berdagang 

dengan berkleweran di bahunya, kemudian pasar Slompretan diganti menjadi 

pasar Klewer. 

 Pasar Klewer adalah pasar konveksi terbesar di Jawa Tengah. Oleh sebab 

itu  banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun para wisatawan yang 

datang ke Kota Surakarta.  

 Dari data pengelola Dinas Pasar Klewer, Pasar Klewer mampu 

menampung sekitar lebih dari 1.467 pedagang dengan jumlah kios yang 

disediakan sekitar 2.064 unit. Dalam kegiatan berdagang, para pedagang yang 

berada di Pasar Klewer menjalin hubungan sosial dengan pihak-pihak lain, 

Dengan mengetahui cara memperoleh barang dagangan ini dapat membentuk 

suatu jaringan perdagangan, bentuk jaringan perdagangan yang terjadi di Pasar 

Klewer dimana untuk keperluan barang-barang komoditas batik yang dijual di 

Pasar Klewer lebih sering dipasok dari para pengusaha yang ada disekitar Pasar 

Klewer. karena jaraknya yang relatif dekat dengan Pasar Klewer sehingga dalam 

akses transoprtasinya lebih mudah dan bebas hambatan. 

2. METODE 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai yakni survei dimana data yang 

dipergunakan yaitu data primer serta data sekunder. Dalam penelitian ini 

informasi didapatkan langsung dari para penjual batik dengan menggunakan 

kuisioner yang telah dipersiapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pedagang batik yang berjualan di pasar klewer kota Surakarta yaitu sebanyak 

2.064, dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

Stratified Proposional Sampling. sampel pada masing-masing strata yang telah 

ditentukan dihitung menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan jumlah 

sampel penelitian sebanyak 95 sampel dengan pembagian sampel sebagai berikut 

pedagang kecil 43 sampel, pedagang sedang 28 sampel dan pedagang besar 

(grosir) sebanyak 24 sampel. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Pedagang Batik di Pasar Klewer 

Karakteristik pedagang didapatkan dari hasil kuisioner yang diberikan kepada 95 

pedagang yang berdagang batik di Pasar Klewer Surakarta. Adalah sebagai 

berikut.  

1) Karakteristik Pedagang berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa 

Pedagang yang  berjenis kelamin perempuan adalah pedagang paling banyak 

dibandingkan  dengan pedagang berjenis kelamin laki-laki dengan selisih yang 

cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Karakteristik Pedagang berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 12 12,6  

Perempuan 83  87,4 

Total 95         100 

 

Tabel 1 diatas menunjukan jika pedagang dengan jenis kelamin 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pedagang laki-laki. Hal ini 

berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam beramah tamah, mahir 

menawarkan barang dagangan kepada para calon pembeli serta ketelitian yang 

dimiliki untuk berjualan. Dari hasil kuisioner dan wawancara diketahui bahwa 

jumlah pedagang laki-laki sebanyak 12 orang atau 12,6%, sedangkan jumlah 

pedagang perempuan sebanyak 83 orang atau sebesar 87,4%. 

2) Karakteristik Pedagang berdasarkan Usia 

Tabel 2 

Karakteristik Pedagang berdasarkan Umur 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Frekuensi Persentase (%) 

20-24 3 3,16 

25-29 8           8,41 
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30-34 14         14,73 

   35-39 14         14,73  

40-44 10         10,52 

45-49 16         16,83 

50-54 13         13,67 

55-59 9           9,47 

60-64 4           4,20 

65-69 3           3,16 

70-74 1           1,05 

Jumlah 95       100 

 

 Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa pedagang dengan umur 45 -49 

paling banyak berdagang batik di Pasar Klewer dengan jumlah 16 orang sebesar 

16,83% dan yang paling sedikit 70-74 tahun dengan jumlah 1 orang sebesar 

1,05% 

3) Karakteristik Pedagang berdasarkan pendidikan 

Tabel 3 

Karakteristik Pedagang berdasarkan Tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

(%) 

Tidak Sekolah 1    1,05 

SD 16  16,85 

SMP 23           24,2 

SMA 46 48,4 

Perguruan Tinggi 9     9,49 

Jumlah 95         100 
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Tabel 3 diatas menunjukan jika pedagang yang tidak sekolah sebanyak 1 

orang atau 1,05%, pedagang dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 16 orang 

atau sebesar 16,85% , pedagang tingkat pendidikan SMP atau sederajat 

sebanyak 23 orang atau sebesar 24,2%, pedagang dengan tingkat pendidikan 

SMA atau sederajat sebanyak 46 atau sebesar 48,4%, dan pedagang dengan 

tingkat pendidikan terakhir Perguruan Tinggi, yang meliputi Sarjana dan 

Diploma sebanyak 9 orang atau sebesar 9,47%.  

4) Karakteristik Pedagang Lama Berjualan Batik 

Tabel 4 

Karakteristik Pedagang berdasarkan rata-rata lama Berjualan 

Lama Berjualan Frekuensi Persentase 

(%) 

< 2 Tahun 3   3,1  

2-5 Tahun 16 16,8   

5-10 Tahun 11 11,6 

>10 Tahun 65 68,4  

Jumlah 95         100 

 Tabel 4 diatas menunjukan jika pedagang yang berjualan batik 

dipasar klewer kurang dari 2 tahun sebanyak 3 orang atau 3,1 %, pedagang 

yang telah berdagang batik 2-5 tahun terdapat 16 orang atau sebesar 16,8 % , 

pedagang yang telah berdagang batik selama 5-10 tahun sejumlah 11 orang 

atau sebesar 11,6 %, dan pedagang yang telah berdagang batik lebih dari 10 

tahun sebanyak 65 orang atau sebesar 68,4 %. 

5) Karakteristik Pedagang berdasarkan asal daerah 

Tabel 5 

Karakteristik Pedagang berdasarkan asal daerah 

Asal Pedagang Frekuensi Persentase (%) 

Dalam kota surakarta 64 67,4  

Sekitar kota surakarta 22 23,1  

Luar kota surakarta 9   9,5 

Jumlah 95         100 
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Tabel 5 diatas menunjukan jika pedagang berasal dari dalam Kota 

Surakarta, seperti Kampung Sewu, Kratonan, Pasar Kliwon dan Laweyan 

sebanyak 64 orang atau 67,4 %, pedagang batik di Pasar Klewer yang berasal 

dari sekitar kota Surakarta seperti Sukoharjo, Ngemplak, dan sekitarnya 

sebanyak 22 pedagang atau sebesar 23,1 % , pedagang yang berasal dari luar 

Kota Surakarta, seperti Klaten, Sragen dan yang lainya sebanyak 9 orang atau 

sebesar 9,5 %. 

3.1.2 Perolehan Batik di Pasar Klewer 

 Ketersediaan barang dagangan yang ada di Pasar Klewer berasal 

dari berbagai macam daerah termasuk dari dalam, luar Kota Surakarta serta 

sumber lain seperti produksi sendiri. Peredaran barang dagangan yang 

didapatkan dari produsen-produsen batik membentuk suatu jaringan dagang. 

Untuk lebih jelasnya mengenai asal ketersediaan barang dagangan sebagai 

berikut: 

 Tabel 6 

Asal Barang di Pasar Klewer 

Asal Barang Frekuensi Persentase 

(%) 

Dalam Kota Surakarta 

 Laweyan 

 Pasar Kliwon 

 

15  

16  

 

15,7  

16,8  

Luar Kota Surakarta 

 Pekalongan 

 Kalijambe 

 Sukoharjo 

 

19 

15 

5 

 

19,9  

15,7  

5,2  

Sumber Lain 

 Produksi sendiri 

 Online 

 Sumber lain 

 

12 

5 

7 

 

12,6  

5,2  

7,3 

Jumlah 95        100 

 

 Dari tabel 6 diatas diketahui bahwa pedagang mendapatkan batik 

dari dalam Kota Surakarta seperti Laweyan (15,7%) dan Pasar Kliwon (16,8%) 

Pedagang batik yang mendapatkan barang dari sekitar dan luar kota Surakarta, 

seperti Kalijambe (19,9%), Pekalongan (15,7%), Sukoharjo (5,2%) Dan 
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pedagang batik yang mendapatkan barang dagangan dari sumber lain seperti 

Produksi Sendiri (12,6 %) online (5,2%) dan sumber lain sebesar (7,3 %). 

 Penjualan batik di Pasar Klewer diperoleh dari beberapa sumber 

yaitu dari dalam Kota Surakarta, dari luar Kota Surakarta serta sumber-sumber 

lain. Kota Surakarta sendiri juga memiliki beberapa pabrik industri batik yang 

memproduksi batik kemudian mendistribusikanya untuk dijual kembali di 

Pasar Klewer, beberapa industri batik tersebut berada di Kecamatan Laweyan, 

Kampung Sewu, Jebres, dan Serengan. 

 Sebagian besar pedagang memperoleh Batik dari Kota Pekalongan, 

hal ini dikarenakan Pekalongan merupakan kota yang terkenal sebagai Sentra 

Batik,selain macam-macam jenis batik yang diproduksi di kota Pekalongan, 

harga yang cukup murah menjadi alasan sebagian besar para penjual batik 

mengambil barang dagangan dari Kota Pekalongan. Selain dari Kota 

Pekalongan para penjual batik Di Pasar Klewer juga mengambil batik dari 

Produsen di Kecamatan Kalijambe dan Sukoharjo hal ini dikarenakan akses 

yang mudah serta jarak tempuh yang dekat, menjadi alasan penjual batik 

mengambil batik dari para produsen yang ada di Kalijambe dan Sukoharjo.  

 Pengambilan batik sebagai barang dagangan yang berasal dari 

dalam kota Surakarta didominasi dari Kecamatan Laweyan, Kecamatan 

Laweyan merupakan sentra industri di Kota Surakarta, Laweyan sebagai sentra 

industri Batik sudah terkenal sejak dahulu, Kecamatan Laweyan sendiri juga 

merupakan kampung Batik yang paling tua di Indonesia yang telah dimulai 

sejak jaman kerajaan Pajang. Selain dari Kecamatan Laweyan, Para pedagang 

Batik di Pasar Klewer juga mengambil barang dagangan dari Pasar Kliwon, hal 

ini dikarenakan akses yang mudah serta jarak yang dekat merupakan alasan 

utama bagi para pedagang mengambil barang dagangan di Pasar Kliwon dan 

Kecamatan Laweyan.  

3.1.3 Distribusi Penjualan Batik di Pasar Klewer 

Distribusi penjualan batik adalah penjualan batik dari Pasar Klewer 

kepada para konsumen baik yang berasal dari dalam maupun ke luar Surakarta. 

Dari hasil kuisioner diketahui bahwa distribusi penjualan batik yang ada 
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dipasar Klewer tidak hanya ke daerah disekitar Kota Surakarta, namun juga 

keluar Pulau Jawa dan bahkan sampai keluar negeri seperti Malaysia. 

Distribusi penjualan batik dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 Tabel 7 

Distribusi Penjualan Batik di Pasar Klewer 

Penjualan Batik Frekuensi Persentase (%) 

Sekitar Kota Surakarta 31 32,6  

Luar Kota Surakarta 50 52,5   

Luar pulau 14 14,7  

Jumlah 95         100 

 Dari tabel 7 diatas diketahui bahwa pedagang dengan konsumen 

yang membeli batik di Pasar Klewer berasal dari berbagai macam daerah, 

pedagang batik yang mempunyai konsumen dari dalam dan sekitar Kota 

Surakarta sebanyak 31 pedagang atau sebesar 32,6%, pedagang dengan 

konsumen yang berasal dari luar kota Surakarta seperti, Jakarta, Yogyakarta, 

Semarang dan lainya sebanyak 50 Pedagang atau sebesar 52,5% dan pedagang 

yang mempunyai langganan yang berasal dari luar pulau, seperti Kalimantan, 

Sulawesi dan Malaysia sebanyak 14 orang atau sebesar 14,7%.  

Distribusi Perdagangan Batik di Pasar Klewer diketahui bahwa Penjualan 

atau pemasaran paling jauh adalah di Luar Kepulauan Yaitu Papua, 

Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Hal ini dikarenakan harga batik yang di jual 

dipasar Klewer sangat murah sehingga Pembeli dapat meraih keuntungan yang 

lebih besar ketika nanti akan dijual kembali ke daerah masing-masing. Selain 

di beberapa luar pulau jawa, penjualan batik dipasar Klewer juga di pasarkan 

ke beberapa daerah di pulau jawa seperti Surabaya, Jakarta dan Semarang. 

Alasan pembeli di beberapa kota dipulau jawa memilih pasar Klewer sebagai 

tempat berbelanja dikarenakan harga yang murah serta akses yang mudah. Hal 

ini di karenakan letak Surakarta yang berada berada ditengah pulau jawa 

sehingga memudahkan aksesbilitasnya. 
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3.1.4 Jaringan Perdagangan di Pasar Klewer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Bagan Jaringan Perdagangan Batik di Pasar Klewer 

Distribusi Batik yang di jual di Pasar Klewer di dapatkan dari beberapa Pabrik 

dan industri rumahan yang berasal dari sekitar maupun dari batik yang berasal 

dari luar Kota Surakarta yang kemudian di distribusikan kepada para pedagang 

yang ada di Pasar Klewer mulai dari para pedagang lapak, PKL, kios kecil, 

maupun kios besar lalu di jual kembali  kepada para konsumen atau perorangan 

yang datang ke Pasar Klewer. Distribusi batik pada pedagang dengan tipe 

pelayanan distributor biasanya mendapatkan batik dengan cara memproduksinya 

di pabrik. Para Distributor batik biasanya memiliki koneksi tersendiri dengan 

pabrik yang memproduksi batik yang kemudian dijual kembali ke pedagang di 

Pasar Klewer. Hasil survey di ketahui bahwa biasanya para distributor menjual 

batik dalam jumlah yang besar ke pedagang Pasar Klewer dan distributor 

memiliki Reseller tersendiri yang biasanya mengambil barang dagangan untuk 

kemudian dijual kembali kepada peorangan, baik dengan cara dijual berkeliling 

ataupun melalui toko-toko kecil di daerah masing-masing. 

 

Pabrik 

Konsumen / Perorangan 

Distributor 

Reseller 

Industri 

Rumahan 

Kios kecil PKL Lapak Kios Besar 
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Model 1 

 

Model 2 

 

 

Model 3  

 

 

Model 4 

 

 

Gambar 2. Bagan Model Jaringan Perdagangan Batik di Pasar Klewer 

Penjelasan Tentang Bagan Model Jaringan Perdagangan di Pasar Klewer: 

1) Pabrik mendistribusikan produk batik kepada para pedagang Pasar 

Klewer, pedagang Pasar Klewer menjual kepada reseller, dan reseller 

menjual kepada konsumen 

2) Pabrik memproduksi batik berdasarkan pesanan distributor, distributor di 

jual kepada pedagang Pasar Klewer dijual ke reseller dan konsumen 

langsung   

3) Industri Rumahan memproduksi batik dijual atau disetor antara lain 

kepada Pedagang Kaki Lima, Pelapak dan Pedagang yang mempunyai 

kios yang selanjutnya biasanya yang terbanyak langsung dijual kepada 

konsumen pemakai langsung. 

Industri Rumahan memproduksi batik dijual/disetor langsung kepada 

pedagang Pasar Klewer yang telah memesan sesuai dengan corak dan model 

Industri Batik 

Rumahan 
Pedagang Konsumen 

Industri Batik 

Rumahan 
Pedagang Reseller    Konsumen 

Pabrik Batik Pedagang Konsumen / Perorangan 

Pabrik Batik Distributor Pedagang 

Reseller 

Konsumen 
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yang dikehendaki, selanjutnya pedagang pasar Klewer menjual langsung 

kepada reseller yang akan dijual lagi kepada konsumen 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Jaringan Perdagangan Batik di Pasar Klewer 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat 3 Variasi Jaringan perdagangan 

Batik di Pasar Klewer Kota Surakarta. Jaringan perdagangan tersebut yaitu 

Barang yang didapatkan dari Produsen di Kota Surakarta dan sekitarnya, Dari 

Luar Kota Surakarta, serta Batik yang didapatkan dari hasil produksi sendiri.  

Para pedagang batik di Pasar Klewer kebanyakan mendapatkan barang 

dagangan dari sekitar kota Surakarta, seperti Kalijambe, Sukoharjo, Sragen,  

Pekalongan Serta Yogyakarta. Jaringan Batik yang didapatkan dari dalam Kota 

Surakarta biasanya didapatkan dari Kampung sewu, Laweyan, Kauman, serta 

Cemani. Sedangkan bagi para pedagang dengan kategori besar biasanya 

memproduksi sendiri barang dagangannya. Variasi Jaringan perdagangan yang 

ada di Pasar Klewer seperti pada diagram dibawah ini : 

 

Gambar 3. Diagram Jaringan Perdagangan Batik di Pasar Klewer 

Para pedagang kebanyakan mendatangkan barang dagangan dari kota 

Pekalongan, Kota Pekalongan merupakan salah satu produsen batik terbesar di 

Jawa Tengah. Para pedagang dengan kategori kecil biasanya memesan 1 kodi 

setiap kali pengiriman, untuk pedagang dengan kategori sedang biasanya 

memesan 3 Kodi dalam skali pengiriman, sedangkan pedagang dengan kategori 

besar biasanya mendatangkan 4-5 Kodi dalam sekali pengiriman. 
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Permasalahan yang dialami oleh pedagang dalam sistem pemesanan 

paling besar adalah mengenai ketepatan waktu dalam pengiriman. Ketika 

barang banyak dibutuhkan oleh pembeli, biasanya barang tersebut susah 

didapatkan. Selain itu masalah lain yang dihadapi oleh pedagang adalah 

masalah harga yang tidak stabil, karena hal ini akan berpengaruh terhadap 

harga penjualan serta biaya akomodasi para pedagang dalam mendapatkan 

barang dagangan. 

3.2.2 Pemasaran Batik di Pasar Klewer 

Selain memasarkan batik disekitar Kota Surakarta. Pedagang batik di 

Pasar Klewer biasanya memasarkan barang dagangannya diluar kota surakarta 

seperti Surabaya, Jakarta, Bali dan Kalimantan bahkan ada beberapa pedagang 

yang telah memasarkan barang daganganya hingga keluar negeri seperti 

Malaysia. Para calon pembeli biasanya memilih untuk membeli batik di Pasar 

karena harganya yang murah, variasi dagangannya lengkap serta aksesnya yang 

mudah dijangkau. Sehingga banyak para pembeli dari Luar Kota Surakarta. 

Adapun komposisi Pemasaran Batik dari pasar klewer adalah sebagai berikut : 

Tabel 10 

Pemasaran Batik Pasar Klewer 

Daerah Frekuensi Persentase (%) 

Jakarta 35 36,8 

Bali 15 15,8  

Kaliamantan 20 21,05 

Kota Solo dan Sekitarnya 20 21,05 

Luar Negeri 5  5,2 

Jumlah 95      100 

 

Sumber: Data Primer 2018 

 Untuk lebih mengetahui tentang pemasaran Batik di Pasar Klewer 

ditunjukan pada diagram berikut : 
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Gambar 4  Diagram Pemasaran Batik di Pasar Klewer 

Para konsumen yang membeli batik di Pasar Klewer terdiri dari Pembeli 

yang sekali dagang, konsumen tetap ataupun Keduanya. Namun para 

konsumen yang paling banyak dari para pedagang berasal dari para konsumen 

tetap serta konsumen yang datang untuk sekali beli. Dari hasil kuisioner 

diketahui rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 6 orang pembeli / 

pedagang, hal ini dipengaruhi oleh waktu-waktu tertentu jika akhir pekan 

biasanya para pembeli akan meningkat, waktu lain biasanya Pada akhir tahun 

serta menjelang hari raya lebaran, pada waktu tersebut biasanya para konsumen 

akan meningkat 2 kali lipat, dibandingkan hari-hari biasanya. 

 

Gambar 5 Diagram Tipe Konsumen di Pasar Klewer 

Dari segi penjualan para pedagang batik dengan kategori kecil biasanya 

menjual batik sebanyak 5-10 potong setiap harinya, kemudian pedagang 

dengan Kategori Sedang biasanya mampu menjual 2-3 Kodi setiap harinya. 
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Sedangkan para pedagang dengan kategori besar biasanya mampu menjual 

barang daganganya sebanyak 4-5 Kodi setiap harinya. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Karakteristik pedagang berdasarkan jenis paling banyak didominasi oleh 

pedagang dengan jenis Kelamin yaitu sebanyak 87,4 %. Karakteristik 

berdasarkan umur diketahui bahwa pedagang paling banyak dengan umur  

45-49 tahun merupakan paling banyak yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 

16,83%. Kemudian Karakteristik pedagang berdasarkan tingkat pendidikan 

paling banyak adalah tingkat SMA atau sederajat yaitu sebanyak 48,4%.  

Berdasarkan kategori lama berjualan diketahui bahwa pedagang yang 

berjualan batik dipasar klewer kurang dari 2 tahun sebanyak 3 orang atau 

3,1%, sebesar 7,3 %, dan pedagang yang telah berdagang batik lebih dari 10 

tahun sebanyak 65 orang atau sebesar 68,4 %. 

2) Jaringan Perdagangan merupakan adanya keterkaitan antara 

produsen,pedagang,distributor,resseler,konsumen yang saling mengkaitkan 

dengan perdagangan.Distribusi Batik yang di jual di Pasar Klewer di 

dapatkan dari beberapa Pabrik dan industri rumahan yang berasal dari sekitar 

maupun dari batik yang berasal dari luar Kota Surakarta yang kemudian di 

distribusikan kepada para pedagang yang ada di Pasar Klewer mulai dari para 

pedagang lapak, PKL, kios kecil, maupun kios besar lalu di jual kembali  

kepada para konsumen atau perorangan yang datang ke Pasar Klewer. 

Distribusi batik pada pedagang dengan tipe pelayanan distributor biasanya 

mendapatkan batik dengan cara memproduksinya di pabrik. Para Distributor 

batik biasanya memiliki koneksi tersendiri dengan pabrik yang memproduksi 

batik yang kemudian dijual kembali ke pedagang di Pasar Klewer. Hasil 

survey di ketahui bahwa biasanya para distributor menjual batik dalam 

jumlah yang besar ke pedagang Pasar Klewer dan distributor memiliki 

Reseller tersendiri yang biasanya mengambil barang dagangan untuk 

kemudian dijual kembali kepada peorangan, baik dengan cara dijual 

berkeliling ataupun melalui toko-toko kecil di daerah masing-masing. 
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4.2 Saran 

1) Untuk menambah jaringan perdagangan yang lebih luas sebaiknya penulis 

sarankan buka sampai malam hari . 

2) Untuk kenyamanan berbelanja penulis sarankan untuk di pasang (AC) Air 

conditioner. 

3) Untuk mempertahankan daya saing dan memperluas jaringan perdagangan 

penulis sarankan pemerintah dalam hal ini departemen perdagangan dan 

industri memberikan penyuluhan tentang export dan import. 

4) Perlu adanya koordinasi yang baik antar pedagang agar kestabilan harga 

mampu terjaga dengan baik sehingga pedagang tidak perlu khawatir dengan 

biaya produksi. 

5) Perlu adanya peningkatan serta dari produsen di sekitar Pasar Klewer agar 

mampu bersaing dengan produsen dari luar Kota Surakarta. 
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