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KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DAN JANGKAUAN 

PELAYANAN PASAR NONGKO DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA 

SURAKARTA 

Abstrak 

Pasar Nongko merupakan pasar tradisional yang letaknya cukup strategis dimana 

dekat dengan fasilitas umum seperti Terminal Tertonadi dan Stasiun Balapan. 

Pasar tersebut menyerap banyak pekerja yang berasal dari dalam kota maupun 

dari luar kota. Hal ini pasar tradisional memiliki pengaruh terhadap kondisi 

ekonomi pedagang maupun kondisi sosial pedagang. Jangkauan pelayanan pasar 

merupakan jarak yang ditempuh konsumen menuju suatu tempat untuk 

mendapatkan pelayanan dan sarana sejauh mana pasar memberikan pelayanannya 

baik dari segi komoditas, asal pedagang, dan asal pembeli. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi pedagang di Pasar Nongko dan 

mengetahui jangkauan pelayanan Pasar Nongko. Metode yang digunakan adalah 

sampel dangan memberikan angket/kuesioner dan mewawancara responden 

pedagang di Pasar Nongko. Metode pengambilan sampel ini menggunakan 

metode proportional random sampling. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu analisis data secara deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini Pedagang 

di Pasar Nongko sebagian besar berumur 50-59 tahun dengan persentase sebanyak 

43%. Sebanyak 88% pedagang di Pasar Nongko berjenis kelamin perempuan. 

Sebagian besar pedagang di Pasar Nongko adalah tamatan SMP dengan  

persentase 40%. Semua pedagang di Pasar Nongko telah menikah. Semua 

pedagang di Pasar Nongko bermata pencaharian sebagai pedagang. Status 

kepemilikan usaha dagang pedagang di Pasar Nongko sebagian besar adalah 

pemilik dengan persentase 97%. Sebagian besar pedagang di Pasar Nongko 

berdagang lebih dari 10 tahun dengan persentase 88%. Sebagian besar pedagang 

di Pasar Nongko jarang melakukan interaksi antar pedagang dengan persentase 

79%. Sebagian besar pedagang tidak mengikuti kegiatan sosial di Pasar Nongko 

dengan persentase sebanyak 76%. Pedagang yang mengikuti kegiatan sosial  

sering hadir dalam kegiatan sosial dengan persentase sebanyak 50%, hanya 18% 

pedagang yang memiliki jumlah anggota keluarga yang masih menempuh 

pendidikan dan hambatannya adalah jarak sekolah dengan rumah. Sebagian besar 

pedagang berjualan di los dengan persentase 67%. Seluruh pedagang cara 

memperolah modalnya dari modal sendiri. Waktu berdagang para pedagang 

sebagian besar sekitar 8-10 jam/hari dengan persentase sebanyak 48%. 

Perkembangan usaha dagangan di Pasar Nongko sebagian besar tetap (stagnan) 

dengan persentase sebanyak 85%. Pendapatan rata-rata perbulan pedagang di 

Pasar Nongko sebanyak Rp21.613.636,00. Besar konsumsi pedagang selama 

sebulan rata-rata menghabiskan Rp1.943.182,00. Sebagian besar status tempat 

tinggal pedagang adalah milik sendiri dengan persentase sebanyak 94%. Sebagian 

besar pedagang berasal dari dalam kota dengan persentase sebesar 64% dan asal 

pedagang paling jauh berasal dari Kecamatan Ampel dari Kabupaten Boyolali. 

Asal pembeli di Pasar Nongko sebagian besar dari kelurahan Mangkubumen 

dengan persentase sebanyak 45% dan asal pembeli paling jauh berasal dari 
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kelurahan Jeyengan. Sebagian besar skala komoditas dagangan di Pasar Nongko 

adalah skala region dan komoditas terjauh berasal dari Kecamatan Tawangmangu. 

Kata Kunci: Pasar, Kondisi Sosial Ekonomi, Jangkuan Pelayanan, Pedagang. 

Abstract 

Nongko Market is a traditional market that is located quite strategically where is 

close to public facilities such as Tertonadi Terminal and Balapan Station. The 

market absorbs many workers who come from within the city and from outside 

the city. This traditional market has an influence on the economic conditions of 

traders as well as the social conditions of traders. Market service coverage is the 

distance consumers take to a place to get services and facilities to the extent that 

the market provides services both in terms of commodities, origin of traders, and 

origin of buyers. This study aims to determine the socio-economic conditions of 

traders in the Nongko Market and determine the range of services of the Nongko 

Market. The method used is a sample by giving questionnaires / questionnaires 

and interviewing traders in the Nongko Market. This sampling method uses 

proportional random sampling method. Data analysis method used is quantitative 

descriptive data analysis. The results of this study Traders in the Nongko Market 

are mostly aged 50-59 years with a percentage of 43%. As many as 88% of traders 

in Nongko Market are female. Most of the traders in Nongko Market are junior 

high school graduates with a percentage of 40%. All traders in Nongko Market are 

married. All traders in Nongko Market earn a living as traders. Most of the 

ownership status of merchant trading businesses in Nongko Market are owners 

with a percentage of 97%. Most traders in Nongko Market have been trading for 

more than 10 years with a percentage of 88%. Most traders in Nongko Market 

rarely interact with traders with a percentage of 79%. Most of the traders did not 

participate in social activities in Nongko Market with a percentage of 76%. 

Traders who take part in social activities often attend social activities with a 

percentage of 50%, only 18% of traders have a number of family members who 

are still studying and the obstacle is the distance between school and home. Most 

of the traders sell at los with a percentage of 67%. All traders get capital from 

their own capital. Most traders trade time is around 8-10 hours / day with a 

percentage of 48%. The development of the trading business in the Nongko 

Market was largely constant (stagnant) with a percentage of 85%. The average 

monthly income of traders in the Nongko Market is Rp21,613,636.00. The 

average consumption of traders during the month spent Rp1,943,182.00. Most of 

the merchant's residence status is self-owned with a percentage of 94%. Most of 

the traders came from within the city with a percentage of 64% and the most 

distant traders came from the Ampel District of Boyolali Regency. Most of the 

buyers at Nongko Market are from Mangkubumen village with a percentage of 

45% and the most distant buyers are from Jeyengan. Most of the scale of 
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commodity commodities in Nongko Market is the scale of the region and the 

farthest commodities come from Tawangmangu District. 

Keywords: Market, Socio-Economic Conditions, Service Outreach, Traders. 

1. PENDAHULUAN

Pasar sebagai tempat berkumpulnya pedagang merupakan sarana untuk 

meningkatkan efisiensi ekonomi mau pun kegiatan sosial karena di lokasi tersebut 

terjadi banyak kegiatan manusia. Pasar tradisional biasanya terletak di sekitar 

pusat pemukiman atau jalan arteri agar memudahkan masyarakat untuk mencapai 

pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan dari pasar tradisional. Salah 

satu perbedaannya ialah pasar modern tidak terdapat interaksi antara penjual dan 

pembeli secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum 

dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan 

secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain 

bahan makanan makanan seperti: sayuran, buah, daging sebagian besar barang 

lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama (Asakdiyah, 2004). 

Pemerintah Kota Surakarta mengelola 43 pasar tradisional di Kota Surakarta 

(Pradhana, 2015) dan jumlah pasar modern yang antre untuk didirikan pada tahun 

2013 sebanyak 30. Semakin bertambahnya pusat perbelanjaan modern 

dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tradisional yang merupakan 

refleksi dari ekonomi kerakyatan. Di samping itu, perubahan gaya hidup 

masyarakat yang lebih memilih bertransasksi di pasar modern dapat menyebabkan 

peran pasar tradisonal dalam kehidupan masyarakat semakin terpinggirkan (Al- 

Farizi, 2018). Menyadari pentingnya pasar tradisional dalam kegiatan 

perekonomian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat luas 

(Baiquni, 2012). Pemerintah melakukan program revitalisasi pasar tradisional 

yang ada di Kota Surakarta untuk memperbaiki kualitas pelayanan pasar 

tradisional. Revitalisasi ini berupa perbaikan fisik dalam bentuk renovasi 

bangunan pasar maupun dalam tataran manajemen pengelolaan dan administratif 

agar lebih profesional (Mahsita, 2010). Hal tersebut didasarkan skala prioritas 

berupa kondisi bangunan Pasar Nongko yang sudah tidak layak pakai, kumuh, 

tidak teratur, bocor, dan sebagainya. Selain itu, letak pasar yang berada di tengah 

kota menjadi dasar skala prioritas. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah 
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Kota Surakarta merencanakan untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional 

Nongko, baik fisik mau pun non-fisik. Pasar Nongko yang terletak di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta mempunyai lokasi yang strategis. Pasar ini terletak di 

tengah kota dengan akses yang mudah dengan fasilitas-fasilitas publik, seperti 

terminal dan stasiun. Terminal dan stasiun yang berdekatan Pasar Nongko ialah 

Terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan. Fasilitas publik tersebut memberi 

kemudahan akses untuk pedagang dari luar Kota Surakarta, misalnya Boyolali 

(Aliyah, 2015). Kawasan yang letaknya berdekatan dengan pusat-pusat 

pertumbuhan dan kemudahan transportasi berimbas pada pertumbuhan ekonomi. 

Setelah adanya revitalisasi di Pasar Nongko, daerah di luar pasar pun ikut 

berkembang. Banyak pedagang yang menjual barang dagangannya di sekitar 

kawasan Pasar Nongko. Secara keseluruhan, revitalisasi Pasar Nongko 

memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan pelayanan 

perdagangan. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deksriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, 

walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis 

2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode proportional random 

sampling. Proportional random sampling diadopsi dalam penelitian ini karena 

jumlah populasi yang berada dalam bentuk sub-populasi atau kelompok dan 

jumlah sampelnya ditentukan secara proporsional 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

2.2.1 Observasi 

Teknik observasi yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah observasi 

tak partisipan. Peneliti akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku 

yang diharapkan. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi sosial 

yang meliputi interaksi sosial. 

2.2.2 Angket 
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Teknik ini dilakukan untuk menggali informasi berupa data tentang kondisi sosial 

dan ekonomi pedagang di Pasar Nongko. 

2.2.3 Dokumentasi 

Penggunaan teknik dokumen memungkinkan peneliti menemukan informasi dan 

sumber tertulis dan responden. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah foto-foto kegiatan pedagang di Pasar, dan data tertulis seperti data 

pengelola Pasar Nongko. 

2.3 Teknik Pengolahan Data 

2.3.1 Editing 

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang 

telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data 

yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam editing ini adalah kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kesesuaian 

jawaban, dan relevansi jawaban. 

2.3.2 Coding 

Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan 

responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap koding biasanya dilakukan 

pemberian skor dan simbol pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih 

mempermudah dalam pengolahan data. 

2.3.3 Tabulasi 

Tabulasi merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. 

Dalam tahap ini, data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam 

menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

2.4 Metode Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

secara deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan jawaban atas pertanyaanpertanyaan penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara. Data yang ada dalam hasil wawancara kemudian diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok data yaitu, data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang 

bersifat kualitatif diuraikan dengan kata-kata atau dipisah-pisahkan menurut 
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kategori untuk memperoleh kesimpulan, sedangkan data yang bersifat kuantitatif 

digambarkan dalam bentuk tabel-tabel yang kemudian dianalisis. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Umum Pedagang 

Pedagang merupakan salah satu responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

penting untuk mengetahui karakteristik umum pedagang di Pasar Nongko. 

Karakteristik umum pedagang yang diteliti meliputi umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan status perkawinan. Analisis serta pembahasan mengenai 

karakteristik umum pedagang akan dibahas satu persatu dalam subbab ini.  

Adapun sampel yang digunakan dan diteliti dalam penelitian ini meliputi 33 

pedagang yang telah ditentukan menggunakan metode random sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teknik wawancara, dari semua 

sampel pedagang, mayoritas pedagang berumur 50-59 tahun. Usia tersebut 

tergolong ke dalam usia produktif (15 hingga 64 tahun). Hal ini sejalan dengan ap 

ayang disampaikan oleh Deputi Bidang IPSK (Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

Kemanusiaan) LIPI (www.lipi.go.id) bahwa data menunjukkan 70% dari total 

penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja. 

Selain umur, jenis kelamin merupakan karakteristik yang diteliti. Berdasarkan 

hasil penelitian, hampir semua pedagang berjenis kelamin perempuan dengan 

persentase 88 persen. Sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki. Banyaknya 

perempuan yang bermata pencaharian dengan berdagang merupakan indikasi 

adanya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi ini, seperti 

yang ditulis dalam Koran Bisnis (2018) dapat mengurangi ketimpangan 

pendapatan dan meningkatkan diversifikasi ekonomi hingga kemudian dapat 

mendukung ketahanan ekonomi. 

Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator yang diteliti dalam 

karakteristik umum pedagang. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian besar 

pedagang merupakan lulusan SMP, yaitu sebanyak 39% lalu disusul oleh lulusan 

SD sebanyak 30%. Data ini hampir menyerupai gambaran pekerja Indonesia 

berdasarkan latar belakang pendidikan (2017-2019) yang diterbitkan oleh 

KataData (www.databoks.katadata.co.id) bahwa lulusan SD masih mendominasi 

angkatan kerja sebesar 40,51 persen dan lulusan SMP kurang dari 20 persen. 
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Selain itu, semua pedagang di Pasar Nongko mempunyai status telah menikah. 

Hal ini sesuai dengan umur dari seluruh pedagang yang berada di atas 30 tahun. 

3.2. Karakteristik Sosial Pedagang 

Karakteristik yang juga diteliti dalam penelitian ini adalah karakteristik sosial 

pedagang yang ada di Pasar Nongko. Karakteristik sosial tersebut antara lain mata 

pencaharian utama, mata pencaharian tambahan, status kepemilikan usaha dagang, 

lama berdagang, interaksi antarpedagang, kegiatan sosial di lingkungan pasar, 

keikutsertaan kegiatan sosial, keaktifan pedagang dalam kegaiatan sosial, jumlah 

anggota keluarga pedagang yang masih menempuh pendidikan, dan hambatan 

yang dihadapi pedagang dalam mendukung pendidikan anggota keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, 

mata pencaharian utama semua responden yang ada di Pasar Nongko adalah 

berdagang di Pasar Nongko dengan jumlah sebanyak 100 persen. Selain itu, 

hampir semua pedagang di Pasar Nongko tidak mempunyai mata pencaharian 

tambahan atau pekerjaan sampingan. Hanya terdapat satu responden yang 

mempunyai pekerjaan tambahan di rumah, yaitu berwiraswasta dengan 

memproduksi tahu dan mendistribusikannya. Artinya, hanya terdapat 3% 

pedagang yang mempunyai pekerjaan sampingan. 

Status kepemilikan usaha dagang menjadi salah satu indikator dalam 

karakteristik sosial pedagang. Hal ini penting mengingat usaha dagang dapat 

dijalankan oleh karyawan/pegawai. Hasilnya diperoleh bahwa usaha berdagang 

yang ada di Pasar Nongko merupakan milik dan/atau dijalankan oleh pedagang itu 

sendiri, yaitu sebanyak 97%. Hanya terdapat satu responden yang merupakan 

karyawan/pegawai yang menjaga usaha dagang tersebut. 

Lama berdagang menunjukkan durasi waktu atau jangka waktu yang telah 

dilakukan pedagang untuk berjualan di Pasar Nongko. Berdasarkan hasil 

penelitian, kebanyakan pedagang telah berjualan di Pasar Nongko lebih dari 10 

tahun, artinya banyak pedagang yang berjualan sejak sebelum Pasar Nongko 

direvitalisasi pada tahun 2012. Adapun banyaknya pedagang yang telah 

berdagang selama lebih dari 10 tahun sebanyak 29 pedagang atau sebanyak 85%. 

Interaksi sebagian besar pedagang dengan pedagang lainnya yang terjadi di 

Pasar Nongko termasuk dalam kategori jarang. Persentase pedagang yang jarang 
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melakukan interaksi sebesar 79%. Hal tersebut disampaikan oleh pedagang 

bahwa umumnya mereka hanya berkomunikasi/berinteraksi apabila diperlukan, 

sementara keperluan antarpedagang sangat minim atau bahkan tidak ada, 

sehingga wajar apabila interaksi antarpedagang sangat minim. Meskipun begitu, 

terdapat beberapa pedagang yang mengatakan sering berinteraksi yakni sebanyak 

18%. 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi sosial pedagang di Pasar 

Nongko, peneliti juga menggali informasi kegiatan sosial yang ada di lingkungan 

pasar. Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa kegiatan sosial yang ada di 

Pasar Nongko antara lain arisan, menjenguk orang yang sakit, mau pun  

mengikuti kegiatan melayat apabila terdapat sanak/saudara/kerabat dari pedagang 

lain yang meninggal dunia. 

Persentase keikutsertaan pedagang di Pasar Nongko dalam kegiatan sosial 

tersebut sangat minim. Hasilnya menunjukkan bahwa pedagang yang mengikuti 

kegiatan sosial hanya berjumlah 24% atau hanya delapan (8) orang yang aktif 

mengiuti kegiatan sosial. Hal ini berbanding lurus dengan indikator interaksi 

antarpedagang yang telah dibahas pada paragraf di sebelumnya. Sebanyak 

delapan orang yang aktif mengikuti kegiatan sosial di Pasar Nongko, terdapat 

rinician 3% (1 pedagang) yang aktif mengikuti kegiatan arisan di lingkungan 

Pasar Nongko. Semntara itu, terdapat 21% (7) pedagang yang mengikuti kegiatan 

menjenguk/melayat kepada pedagang lainnya. 

Pedagang yang masih mempunyai anggota keluarga yang masih menempuh 

pendidikan terdapat sebanyak 18% atau enam pedagang. Hal ini sesuai dengan 

data karakteristik umur pedagang yang sebagian besar berumur lebih dari 50 

tahun. Pada kisaran usia tersebut, diperkirakan bahwa para pedagang tidak lagi 

mempunyai beban untuk membiayai mau pun mendukung anggota keluarga 

dalam menempuh pendidikan. Dari enam pedagang yang masih menanggung 

beban pendidikan anggota keluarga, terdapat lima pedagang yang mengalami 

hambatan dalam pendidikan anggota keluarga yaitu jarak sekolah (anak) dengan 

rumah yang relatif jauh. 
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3.3 Karakteristik Ekonomi Pedagang 

Tempat berjualan yang digunakan oleh pedagang berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surakarta (2019), 

terdapat dua jenis tempat yang disediakan untuk ditempati oleh pedagang, yaitu 

kios dan los. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang 

menempati los, yaitu sebanyak 67% atau dua puluh dua orang. Sedangkan, 

pedagang yang menempati kios sebanyak 33%. Selain itu, semua pedagang 

menggunakan modal sendiri atau dengan kata lain, tidak meminjam kepada pihak 

mana pun dalam melakukan usaha berdagang di Pasar Nongko. 

Sebagian besar pedagang berjualan selama 8-10 jam dalam sehari dengan 

jumlah 49% lalu disusul oleh 21% pedagang berjualan selama 5-7 jam dalam 

sehari. Sedangkan, durasi terlama waktu berdagang memperolah persentase 

terkecil, yaitu sebanyak 15%. Meskipun rentang waktu cukup bervariasi, 

umumnya pedagang membuka atau mulai berdagang saat pagi, yakni pukul 05.00 

WIB hingga 09.00 WIB. Sementara itu, pedagang mulai meninggalkan pasar 

antara pukul 12.00 WIB dan paling akhir pada pukul 18.00 WIB. 

Indikator kondisi ekonomi pedagang di Pasar Nongko adalah perkembangan 

usaha dagang selama menjalankan usaha dagangnya di Pasar Nongko. 

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar pedagang berjualan merasakan 

tidak ada peningkatan mau pun penurunan dalam usaha yang dijalankan atau 

tetap. Jumlah pedagang yang merasa usaha berdagangnya tetap mempunyai 

persentase terbanyak yaitu 85%. Hal ini berbanding terbalik dengan para 

pedagang yang merasa usahanya meningkat yang sangat kecil jumlahnya, 

persentasenya hanya 3%. Sementara itu, disusul 12% pedagang merasa usaha 

berdagang di Pasar Nongko sejak dulu hingga kini mengalami penurunan. 

Rata-rata pendapatan pedagang di Pasar Nongko tiap bulannya ialah 

Rp21.613.636,00. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 

pendapatan kotor. Artinya, perolehan angka tersebut merupakan akumulasi 

nominal dari modal, profit, dan lain-lainnya. Selain itu, rata-rata pendapatan 

tertinggi tiap bulannya diperoleh pada kelompok pedagang komoditas sembako. 

Sementara itu, pendapatan terendah pedagang diperoleh dari kelompok pedagang 

dengan jenis dagangan dawet dengan nominal Rp3.000.000,00 tiap bulannya. 
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Selain itu, berhubung dari hanya terdapat satu pedagang saja yang mempunyai 

mata pencaharian tambahan. Pedagang tersebut mempunyai pendapatan 

tambahan sebesar Rp30.000.000,00 tiap bulannya. Sementara itu, rata-rata 

pengeluaran yang dihabiskan untuk konsumi selama sebulan ialah 

Rp1.943.182,00. 

Karakteristik ekonomi pedagang di Pasar Nongko juga meliputi status tempat 

tinggal yang digunakan oleh pedagang. Tempat tinggal pedagang dibagi menjadi 

empat kategori oleh peneliti, yaitu milik sendiri, sewa, warisan, dan tanah negara. 

Hampir keseluruhan pedagang tinggal di tempat tinggal milik sendiri dengan 

jumlah sebesar 94%. Selain itu, jumlah pedagang yang tinggal dengan cara 

menyewa dan tinggal di tempat yang merupakan hasil warisan masing-masing 

sebesar 3%. 

3.4 Karakteristik Jangkauan Pelayanan Pasar Nongko 

Berdasarkan data yang diperoleh asal pedagang di Pasar Nongko menunjukkan 

bahwa Kota/Kabupaten yang mendominasi adalah Kota Surakarta yang 

mempunyai selisih jauh dari Kabupaten lainnya dengan persentase 64% dimana 

yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Banjarsari, Laweyan, dan Jebres 

dikarenakan lokasi Pasar Nongko yang relaif lebih mudah dijangkau dan lokasi 

pasar yang berada dekat fasilitas pelayanan umum, seperti Stasiun Balapan dan 

Terminal Tirtonadi, sedangkan untuk Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Karanganyar memiliki persentase yang lebih rendah dikarenakan jarak pasar yang 

relatif jauh untuk dijangkau. 

Berdasarkan data yang diperoleh semua pembeli berasal dari empat kecamatan 

yang ada di Kota Surakarta, di antaranya adalah Kecamatan Banjarsari, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Serengan. Sebanyak 

91% pembeli berasal dari Kecamatan Banjarsari yang mana jarak tempuh pembeli 

ke Pasar Nongko relatif dekat dibandingkan dengan Kecamatan Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Serengan. Masing-masing kecamatan 

secara berurutan menyumbang jumlah pembeli sebanyak 30, 1, 1 dan 1. Artinya, 

sebagian besar pembeli berasal dari wilayah kecamatan yang sama dengan lokasi 

Pasar Nongko berada, yaitu Kecamatan Banjarsari. 
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Berdasarkan hasil data yang sudah diperoleh, asal komoditas dagangan para 

pedagang Pasar Nongko berasal dari Kota Surarakrta yang mempunyai selisih 

jauh dari Kabupaten lainnya dengan persentase 52% dimana yang diambil berupa 

makanan, pecah belah, dan pakaian dalam hal ini karena faktor dari jarak tempuh 

serta waktu dan juga transportasi yang digunakan dalam pengambilan barang, 

maka para pedagang memilih mensuplai komoditasnya dari wilayah Kota 

Surakarta. Tetapi ada juga beberapa pedagang mensuplai komoditas dagangannya 

dari wilayah lain seperti Boyolali dengan persentase 18% dimana barang diambil 

adalah daging dari Ampel dan Ngemplak. Komoditas dari Karanganyar 15% yang 

berupa makanan dan buah sayuran. Di Sukoharjo sendiri mensuplai komoditas 

dagangan dengan persentase 12% dan Klaten dengan 3% mensuplai beras dari 

Kecamatan Delanggu. Pedagang di Pasar Nongko mengambil barang dagangan 

dengan nilai terendah untuk dijual agar mendapatkan untung yang lebih besar 

karena faktor jarak ada beberapa pedagang yang mendapatkan komoditas 

dagangannya dari pasar lain karena dapat memangkas waktu dibandingkan 

mensuplai sendiri dari luar Kota Surakarta. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Kondisi sosial-ekonomi pedagang 

Pedagang di Pasar Nongko sebagian besar berumur 50-59 tahun dengan 

persentase sebanyak 43%, sebanyak 88% pedagang di Pasar Nongko berjenis 

kelamin perempuan, sebagian besar pedagang di Pasar Nongko adalah tamatan 

SMP dengan persentase 40%, semua pedagang di Pasar Nongko telah menikah, 

semua pedagang di Pasar Nongko bermata pencaharian sebagai pedagang, status 

kepemilikan usaha dagang pedagang di Pasar Nongko sebagian besar adalah 

pemilik dengan persentase 97%, sebagian besar pedagang di Pasar Nongko 

berdagang lebih dari 10 tahun dengan persentase 88%, sebagian besar pedagang di 

Pasar Nongko jarang melakukan interaksi antar pedagang dengan persentase 79%, 

sebagian besar pedagang tidak mengikuti kegiatan sosial di Pasar Nongko dengan 

persentase sebanyak 76%, pedagang yang mengikuti kegiatan sosial sering hadir 

dalam kegiatan sosial dengan persentase sebanyak 50%, hanya 18% pedagang 

yang memiliki jumlah anggota keluarga yang masih menempuh pendidikan dan 
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hambatannya adalah jarak sekolah dengan rumah, sebagian besar pedagang 

berjualan di los dengan persentase 67%, seluruh pedagang cara memperolah 

modalnya dari modal sendiri, waktu berdagang para pedagang sebagian besar 

sekitar 8-10 jam/hari dengan persentase sebanyak 48%, perkembangan usaha 

dagangan di Pasar Nongko sebagian besar tetap (stagnan) dengan persentase 

sebanyak 85%, pendapatan rata-rata perbulan pedagang di Pasar Nongko 

sebanyak Rp21.613.636,00, besar konsumsi pedagang selama sebulan rata-rata 

menghabiskan Rp1.943.182,00, sebagian besar status tempat tinggal pedagang 

adalah milik sendiri dengan persentase sebanyak 94%, 

4.1.1 Jangkauan pelayanan Pasar Nongko Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

Sebagian besar pedagang berasal dari dalam kota dengan persentase 

sebesar 64% dan asal pedagang paling jauh berasal dari Kecamatan Ampel dari 

Kabupaten Boyolali, asal pembeli di Pasar Nongko sebagian besar dari kelurahan 

Mangkubumen dengan persentase sebanyak 45% dan asal pembeli paling jauh 

berasal dari kelurahan Jeyengan, sebagian besar skala komoditas dagangan di 

Pasar Nongko adalah skala region dan komoditas terjauh berasal dari Kecamatan 

Tawangmangu. 

4.2 Saran 

4.2.1 Pemerintah perlu terus mendampingi pedagang sehingga usaha perdagangan 

di Pasar Nongko terus meningkat. 

4.2.2 Antarpedagang di Pasar Nongko perlu untuk meningkatkan interaksi dan 

komunikasi agar kondisi sosial lebih nyaman. 
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