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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Jangkauan Pelayanan penduduk dari suatu tempat ke tempat-tempat 

lainnya merupakan suatu hubungan interaksi antar wilayah, dimana antara 

keduanya saling ketergantungan. Fenomena ini terbentuk karena suatu wilayah 

tersebut terdapat fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan penduduk yang lebih di 

bandingkan wilayah lainnya. Menurut Asri Larasati P, dkk (2013), Jangkauan 

pelayanan merupakan suatu pusat pelayanan jasa dalam melayani konsumen, 

besarnya pelayanan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu yang 

berasal dari kondisi penduduk maupun lingkungan yang ada disekitarnya. 

Faktor-faktor tersebut diperhitungkan berdasarkan  jumlah penduduk yang 

berpotensi sebagai konsumen suatu pasar tradisional, jumlah tergantung dari 

suatu permukiman. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia. Terutama dinegara-negara 

berkembang seperti Indonesia, terdapat kebutuhan yang di perlukan antara lain 

adalah sandang, pangan, dan papan. 

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan 

kegiatan jual dan beli. Jaman dahulu manusia mendapatkan barang dengan 

melakukan kegiatan barter, berupa alat barang berharga yang di miliki. 

Berkembangnya zaman mulai mengenal alat tukar berupa uang awalnya Pasar 

Tradisional ini mengambil tempat di suatu ruang atau lapangan terbuka, dan 

tempat lain yang setidaknya adalah strategis dilihat dari lokasi lingkungan yang 

bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa lokasi Pasar Tradisional 

telah mempertimbangkan unsur lokasi yang strategis (Menurut Moersid, 1995 

dalam Lestari Hidayati M, DKK, 2016). Orang mengenal pasar merupakan 

lokasi pertemuan antara pembeli dengan pedagang untuk bertransaksi, maksud 

dari pasar sendiri diartikan sebagai tempat sekaligus proses jual dan beli barang 

untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang (pakaian, sandal) dan pangan 

(sayur dan buah-buahan) yang kemudian disebut sebagai pasar tradisional. 
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Proses perpindahan hak milik barang terjadi setelah penjual dan pembeli 

mencapai kesepakan harga, pasar yang demikian disebut juga pasar 

konkret/sandang (Lulud NW, 2011). 

Sibuknya masyarakat akan  pekerjaan, dan tidak adanya waktu luaang 

untuk pergi kepasar,  membuat para pedagang menawarkan dagangan untuk 

kebutuhan pangan dengan berdagang sayur keliling. Adanya pedagang sayur 

keliling memudahkan konsumen untuk mendapatkan bahan makanan. Pedagang 

sayur keliling atau juga di sebut bakul ider merupakan pedagang yang 

menjalankan usaha dengan berkeliling menjajakan barang dagangannya, selalu 

berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain, baik didalam pasar atau rumah 

kerumah. Jenis barang yang diperdagankan berupa makanan pokok maupun 

kebutuhan sehari-hari. Seorang pedagang tersebut biasanya memiliki pelanggan 

tetap (Pande, 1988). 

Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari pedagang sayur 

keliling ini, lebih hemat waktu dan tenaga bagi wanita karir yang sibuk dengan 

pekerjaan. Dalam hal lain juga membuka lapangan pekerjaan bagi para pedagang 

sayur keliling khususnya di sekitar pasar Tradisonal Gagan Ngemplak yang 

berada di Kabupaten Boyolali. Pedagang sayur keliling merupakan lapangan 

pekerjaan yang sumber modal dari tabungan diri sendiri, dapat memanagement 

waktu, dan lokasi usahanya tidak menetap pada satu lokasi. Umumya mereka 

bekerja sendiri akan barang dan jasa seperti berkeliling menjual sayur kepada 

masyarakat yang jarak rumah dengan pasar relatif jauh. 

Jarak erat kaitannya dengan suatu transportasi, menurut (Salim, 2000. 

(dalam Elhavidz, 2015)), Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang 

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi 

ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan 

secara fisik mengubah tempat dari barang comoditi dan penumpang ke tempat 

lain. Adanya pergerakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mengajak 

penduduk untuk bergerak dari desa menuju kota. Pergerakan (movement) 
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penduduk yang melintas batas wilayah  menuju  ke wilayah yang lain dalam  

periode waktu tertentu disebut mobilitas horisontal atau mobilitas penduduk 

geografis (Mantra, 1978). 

Pasar Gagan awal mulanya merupakan sebuah hutan beringin, kemudian 

didirikan pada tahun 1925 dan di beri nama gagan yang artinya dapat 

memeberikan kesejahteraan. Pasar Gagan terdapat dua bagian pasar gagan baru 

dan pasar gagan lama, pasar ini memiliki jumlah kios sebanyak 102 dengan diisi 

pedagang tetap. Untuk pedagang los pasar ini mempunyai 200 pedagang, dan 

pedagang oprokan atau pedagang tidak tetap sebanyak 105 pedagang. 

Perkembangan Pasar Gagan mulai membuat banyaknya pedagang-

pedagang keliling yang mengambil barang dagangan untuk dijual kembali dengan 

berkeliling menawarkan dagangan kepada masyarakat, dari pasar menuju daerah-

daerah lain yang masyarakatnya enggan ke pasar karena beberapa faktor. Dengan 

adanya jasa  pelayanan pedagang sayur keliling ini, penduduk yang jarak 

pemukimanya jauh dengan pasar tetap mendapatkan bahan baku makanan, tanpa 

harus kepasar dan menghemat waktu. Pergerakan perdagangan sayur keliling yang 

berasal dari Pasar Gagan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “JANGKAUAN PELAYANAN PEDAGANG SAYUR 

KELILING DARI PASAR GAGAN NGEMPLAK KABUPATEN 

BOYOLALI”  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana karakteristik pedagang sayur keliling dari Pasar Gagan? 

b. Bagaimana Jangkauan pelayanan pedagang sayur keliling dari Pasar 

Gagan? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

a. Menganalisis karakteristik pedagang sayur keliling dari Pasar Gagan. 

b. Menganalisis jangkauan pelayanan pedagang sayur keliling dari Pasar 

Gagan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran pada 

dinas pengelola pasar, di Kecamatan Ngemplak. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan 

atau refrensi bagi peneliti berikutnya. 

1.5 TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi merupakan ilmu tentang bumi dan kehidupan yang ada di 

atasnya serta pengaruhnya terhadap kehidupan, pakaian yang kita pakai, 

rumah yang kita dirikan, aktivitas rekreasi yang kita nikmati, dan makanan 

yang kita makan (Sidney dan Donald J.D Mulkerne dalam A.A Ketut Sri 

Candrawati, 2015). Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup salah 

satunya dengan pangan, diperkotaan  maupun dipedesaan bahan baku 

pangan didapat dari sebuah pasar tradisional. 

1.5.1.1 Pasar 

Pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk 

berdagang. Yang diperdagangkan berupa barang dan jasa, saat ini pasar 
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berkembang jauh lebih luas dan lebih penting sebagai  penentu bagi 

produksi dan distribusi (Ansori M. 2004,). 

A.A Ketut Sri Candrawati, 2015, menyatakan bahwa pasar 

tradisional yaitu pasar yang di kelola secara sederhana dengan bentuk fisik 

tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara 

langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan 

masyrakat baik di desa ataupun dikota. Pasar tradisional menjual berbagai 

kebutuhan hidup seperti sandang (pakaian, sandal) dan pangan (sayur dan 

buah-buahan), dalam pasar tradisional juga terdapat beberapa jenis 

pedagang, seperti pedagang kios, pedagang los, dan pedagang sayur 

keliling. 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang 

tempat usahnya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya yang proses jual-belinnya 

dengan tawar-menawar (Peraturan presiden no, 112 tahun 2007) 

1.5.1.2 Pedagang 

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau 

menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau 

dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang 

penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain (UU No 29 Tahun 

1948, Pasal 1 Angka 2) 

Damsar 2002 dalam Diana (2016) menjelaskan bahwa “Pedagang 

adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang,  

kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung”. Pedagang 

dalam penelitian ini yaitu pedagang yang berdagang di Pasar Gagan. 

Pedagang dibedakan menjadi beberapa jenis,  
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Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang 

dilakukan yaitu: 

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

distribusi satu produk dari perusahaan tertentu. 

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

dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada 

pedagang lain. 

c. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung 

kepada konsumen. 

1.5.1.3 Jangkauan Pelayanan 

Christaller dalam Asri Larasati P (2013), berpendapat bahwa 

jangkauan pelayanan suatu central place dipengaruhi oleh dua Faktor, 

pertama  population threshold dan kedua range of good and service. 

Population threshold merupakan suatu lokasi pusat pelayanan dengan 

memperhatikan jarak antara konsumen dengan pusat pelayanan akan 

mempengaruhi tingkat jangkauan pelayanan. Terkait dengan hal tersebut 

diketahui bahwa  permukiman merupakan parameter penting dalam 

pelayanan suatu pasar tradisional. Sedangkan range of good and service 

adalah jarak yang ditolerir oleh penduduk untuk mendapatkan pelayanan 

barang dan jasa. Konsep ini menjelaskan seberapa jauh jarak maksimum 

atau jarak yang masih mungkin dicapai oleh penduduk untuk mendapatkan 

pelayanan barang dan jasa. 

Berkaitan dengan fungsi pelayanan, Christaller dalam Anita 

(2006),mengajukan lima asumsi sebagai berikut : 

 Karena konsumen yang menanggung ongkos, maka jarak ke tempat 

pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, amat penting; 

 Karena konsumen yang memikul ongkos angkutan, maka 

jangkauan(range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan 

dalam biaya dan waktu. 
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 Semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan, menuju ke tempat yang paling dekat letaknya; 

 Kota-kota berfungsi sebagai central place bagi wilayah di sekitarnya. 

Artinya ada hubungan penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah 

yang bersangkutan; 

Wilayah perdagangan adalah gambaran wilayah geografis yang 

sederhana dengan memperlihatkan pergerakan konsumen menuju lokasi 

aktivitas pusat perdagangan, atau dengan kata lain suatu wilayah di mana 

konsumen dapat ditarik untuk berkunjung ke suatu pusat perdagangan 

(Abbima Indra Nurcahya, 2014) 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

  Hanif N.D, (2013), melakukan penelitian tentang “Analisis Pasar 

Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten” Dengan Tujuan Pertama 

mengetahui karakteristik. Dari pedagang dan pembeli, Kedua mengetahui 

peredaran barang di pasar, Ketiga mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu survei dengan teknik Simple Random Sampling dengan 

maksut pengambilan sampel secara acak. Sedangkan untuk pengambilan 

sample pembeli menggunakan metode eksidental. 

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa karakterisitik 

pedagang di pasar Delanggu adalah 1. Mayoritas pedagang perempuan 70%, 

2. Sebagian besar umur pedagang (90%) berusia produktif, 3. 34% 

pedagang pendidikan terakhir SMP, 4. Barang dagang sebagian besar 

berasal dari Klaten, 5. Modal berdagang rata-rata Rp. 1.942.800-, 6. 

Pedagang sebagian besar berasal dari kelurahan delanggu. Sedangkan untuk 

karakteristik pembeli adalah 1. Pembeli berasal dari Kecamatan Delanggu, 

2. Pekerjaan pembeli sebagai ibu rumah tangga, 3. Berbelanja untuk 

kebutuhan hidup. Asal barang dagang yang beredar di pasar Delanggu 1. 

Barang elektronik dari Jogjakarta, 2. Sembako dari Klaten, 3. Sayuran dari 
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Karanganyar, 4. Alat pertanian dari Klaten, 5. Makanan dari Klaten. Faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang adalah semakin 

tinggi modal semakin tinggi pendapatan dan Semakin lama usaha maka 

tinggi pendapatan pedagang yaitu sebesar 62%. 

Purnama, (2016), melakukan penelitian tentang "Strategi Dagang 

Yang Diterapkan Pedagang Sayur Keliling Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Di kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana srategi dagang yang 

diterapkan oleh para pedagang sayur keliling di kecamatan Mapilli dan 

apakah strategi yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan perspektif 

ekonomi Islam. Model analisis data yang digunakan ialah uji triangulasi 

teori dan data. Metode ini digunakan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara mendalam dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hal ini 

berguna untuk memberikan perbandingan data diantara objek penelitian 

yakni antara pedagang itu sendiri dan konsumen dan juga membantu 

peneliti dalam mengungkap fakta sebenarnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai 

macam strategi dagang yang di terapkan oleh para pedagang sayur keliling 

di Kecamatan Mapilli diantaranya ; strategi dalam menetapkan harga, 

strategi dalam penjualan barang (produk), strategi dalam mencari 

pelanggang serta mempertahankan pelanggang dan strategi dalam 

pengambilan keuntungan berdasarkan triangulasi yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa strategi dagang yang diterapkan oleh para 

pedagang sayur keliling belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal 

tersebut dibuktikan dengan observasi langsung dan wawancara dengan 

beberapa konsumen yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

pedagang sayur keliling yang menjual dagangannya dalam keadaan yang 

tidak segar, seperti sayuran-sayuran yang sudah layu (tidak segar), dan juga 

adanya barang dagangan lain seperti ikan yang matanya sudah memerah dan 
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lain-lain sebagainya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa strategi dan 

implikasi tidak berjalan sesuai yang seharusnya. 

Della N. Waisapy, DKK (2017) melakukan penelitian tentang 

“Kontribusi Perempuan Pedagang Sayuran Terhadap Pendapatan 

Rumahtangga” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan 

yang diperoleh dan besar kontribusi pendapatan perempuan pedagang 

sayuran di pasar Cokro dan pasar Wayame. Sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik sensus untuk sebanyak 47 responden di dua lokasi 

pasar masing-masing 25 responden untuk pasar Cokro dan 22 responden  

untuk pasar Wayame. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yakni 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden serta 

pengamatan langsung, dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari 

dinas terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan 

dengan jumlah responden terbanyak berada pada kisaran Rp.1.134.000,- 

sampai dengan Rp.2.246.500,- dengan jumlah 11 responden pedagang  pasar 

Cokro dan 9 responden pedagang pasar Wayame, Sebaliknya pendapatan 

tertinggi (> Rp. 5.013.500) dengan jumlah tiga responden pedagang pasar 

Cokro dan satu responden pedagang pasar Wayame. Besar kontribusi 

pendapatan perempuan pedagang pasar Cokro terhadap pendapatan rumah 

tangga adalah  sebesar 70,8 persen dan  pedagang pasar Wayame sebesar 

66,78 persen. 

Berdasarkan penelitan tersebut yang membedakan dengan penelitan 

penulis terdapat pada tujuan, dimana  dalam penelitian penulis membahas 

mengenai jangkaun persebaran dagangan sayur dari pasar hingga ke 

konsumen yang jauh dengan pasar.  
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Tabel  1.1 Penelitian Sebelumnya 

NO Nama Judul Tujuan Data Metode Hasil 

 

1 

 

Hanif  N D, 

2013 

 

Analisis Pasar 

Delanggu Kec. 

Delanggu Kab. 

Klaten 

 

- Mengetahui 

karakteristik Dari 

pedagangdan pembeli 

- Mengetahui peredaran 

barangdi pasar 

- Mengetahui Faktor-

faktor yang 

berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang. 

 

1. Primer 

2. Sekunder 

 

Survei 

 

1. A. Karakteristik  pedagang  

- Mayoritas pedagang perempuan 70% 

- Sebagian besar umur pedagang (90%) berusia 

produktif  

- 34% pedagang pendidikan terakhir SMP 

- Barang dagang sebagian besar berasal dari Klaten 

- Modal berdagang rata-rata Rp. 1.942.800-, 

- Pedagang sebagian besar berasal dari kelurahan 

delanggu 

B. Karakteristik Pembeli 

- Pembeli berasal dari Kecamatan Delanggu 

- Pekerjaan pembeli sebagai ibu rumah tangga 

- Berbelanja untuk kebutuhan hidup 

2. Asal barang dagang yang beredar di pasar Delanggu 

- Barang elektronik dari Jogjakarta 

- Sembako dari Klaten 

- Sayuran dari Karanganyar 

- Alat pertanian dari Klaten 

- Makanan dari Klaten 

3. – Semakin tinggi modal semakin tinggi pendapatan 

– Semakin lama usaha maka tinggi pendapatan 

pedagang 
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Lanjutan tabel  1.1  

NO Nama Judul Tujuan Data Metode Hasil 

2 Purnama, 

2016 

Strategi Dagang 

Yang Diterapkan 

Pedagang Sayur 

Keliling Dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Di Kecamatan 

Mapilli 

Kabupaten 

Polewali Mandar 

Sulawesi Barat 

 Mengetahui kesesuaian 

strategi pedagang sayur 

keliling dengan prinsip 

ekonomi Islam di 

Kecamatan Mapilli 

kabupaten Polewali 

Mandar Sulawesi Barat 

 Mengetahui strategi 

dagang yang diterapkan 

oleh pedagang Sayur 

keliling di  Kecamatan 

Mapilli Kabupaten 

Polewali Mandar 

Sulawesi Barat 

 

1. Primer 

2. Sekunder 

Survei 1. Sebagian besar pedagang sayur keliling yang ada di 

wilayah kecamatan Mapilli belum menerapakan 

strategi dagang sesuai dengan perspektif ekonomi 

Islam, hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bahwa 

sebagian besar pedagang sayur keliling di Kecamatan 

Mapilli kurang memahami masalah strategi dagang 

dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga 

mengabaikan tanggung jawab sebagai pedagang dan 

merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya.  

2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

berbagai macam strategi dagang yang di terapkan oleh 

para pedagang sayur keliling di kecamatan mapilli 

diantaranya ; Strategi dalam menetapkan harga, 

Strategi dalam penjualan barang (produk), Strategi 

dalam mencari pelanggang serta mempertahankan 

pelanggang dan Strategi dalam pengambilan 

keuntungan. 

3 Della N. 

Waisapy, 

DKK 

(2017) 

Kontribusi 

Perempuan 

Pedagang 

Sayuran Terhadap 

Pendapatan 

Rumahtangga 

 mengetahui besar 

pendapatan yang 

diperoleh dan besar 

kontribusi pendapatan 

perempuan pedagang 

sayuran di pasar Cokro 

dan pasar Wayame 

 Primer 

 Sekunder 

Sensus Bahwa pendapatan dengan jumlah responden terbanyak 

berada pada kisaran Rp.1.134.000,- sampai dengan 

Rp.2.246.500,- dengan jumlah 11 responden pedagang  

pasar Cokro dan 9 responden pedagang pasar Wayame, 

Sebaliknya pendapatan tertinggi (> Rp. 5.013.500) 

dengan jumlah tiga responden pedagang pasar Cokro dan 

satu responden pedagang pasar Wayame. Besar kontribusi 

pendapatan perempuan pedagang pasar Cokro terhadap 

pendapatan rumahtangga adalah  sebesar 70,8 persen dan  

pedagang pasar Wayame sebesar 66,78 persen. 
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Lanjutan tabel  1.1  

NO Nama Judul Tujuan Data Metode Hasil 

4 Denovan 

Riefky V.P, 

2019 

Jangkauan 

Pelayanan  

Pedagang Sayur 

Keliling Dari 

Pasar Gagan 

Ngemplak 

kabupaten 

Boyolali 

 Menganalisis 

karakteristik 

pedagang sayur 

keliling dari Pasar 

Gagan. 

 Menganalisis 

Jangkauan pelayanan 

pedagang sayur 

keliling dari Pasar 

Gagan. 

 

 Primer 

 Sekunder 

Survei 1. Umur pedagang sayur keliling di Pasar Gagan rata-

rata 50 tahun,, termasuk  usia produktif. Pendidikan 

terakhir pedagang sayur keliling di Pasar Gagan 

lulusan SD. Daerah asal pedagang mayoritas berasal 

dari Kecamatan Ngemplak, desa Manggung. Pedagang 

sayur keliling di Pasar Gagan memilih berjualan 

dengan modal sendiri dengan modal Rp890.000,-. 

Penghasilan pedagang sayur keliling di Pasar Gagan 

Rp 76.266,- /hari. Jenis barang dagang yang dijual 

pedagang sayur keliling berupa sayuran, ayam, ikan, 

buah-buhan, bumbu dapur, dan jajanan pasar. jam 

kerja pedagang sayur keliling Pasar Gagan terlama 

yaitu >6 jam. 

 

2. Jarak terjauh dalam berdagang  dapat mencapai 

7,7Km. Jangkauan pelayanan pedagang sayur keliling 

yang ada di Pasar Gagan banyak tersebar di luar 

kecamatan Ngemplak dan luar kabupaten Boyolali 

yang berbeda dengan Pasar Gagan dengan jumlah 11 

pedagang, tersebar di kecamatan Colomadu kabupaten 

Karanganyar dan kecamatan Banjarsari kota 

Surakarta. 

Sumber: Penulis, 2020  
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1.6 KERANGKA PENELITIAN 

Perdagangan merupakan sektor informal yang dapat memberikan 

kesempatan untuk mencari dan memeperoleh pendapatan. Sektor perdagangan ini 

memiliki peranan penting bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan 

pekerjaan,  karena lapangan pekerjaan disektor pertanian yang semakin sedikit 

dan lahan kosong yang menipis. 

Tempat perdagangan yang paling menonjol di Indonesia yaitu pasar, pasar 

merupakan suatu tempat untuk bertransaksi antara produsen dengan konsumen, 

bentuk transaksi yang dilakukan biasanya berupa jual dan beli barang, suatu 

barang yang dijual dari pedagang ke pembeli berasal dari sektor pertanian ataupun 

non pertanian. Dalam lingkup pasar terdapat banyak karakteristik pedagang,  

maksud yang dibahas dalam karakteristik ini  berupa asal pedagang, usia 

pedagang jenis kemain pedagang, modal, dan pendidikan.  

Pedagang sayur keliling menjadi alternatif bagi masyarakat yang sibuk 

akan pekerjaan, sehingga tidak dapat untuk berpergian kepasar. Dengan danya 

pemasaran sayuran dengan berkeliling menggambarkan bentuk jaringan 

perdagangan yang berasal dari Pasar Gagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2020  
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