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POLA SPASIAL PEMILIHAN TEMPAT BELANJA SEMBAKO 

PENDUDUK PINGGIRAN KOTA SOLO 

(Kasus Penduduk Desa Pabelan dan Desa Gonilan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo) 

Abstrak 

Perkembangan wilayah di Desa Pabelan dan Desa Gonilan berdampak pada 

meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan pokok, dan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan industri yang ditandai dengan 

munculnya lokasi berbelanja. Saat ini terdapat beberapa pusat perbelanjaan yang 

berada disekitar lokasi penelitian seperti Pasar Tradisional Kartasura, Pasar 

Tradisional Kleco, Laris, Luwes, Mitra, Alfamart, Indomart, Super Indo, Goro 

Assalam, Solo Squere, Transmart, dan toko-toko kelontong milik masyarakat. 

Adanya jumlah pusat perbelanjaan baik yang modern maupun pasar tradisional 

hal tersebut dapat memberikan pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam memilih 

tempat belanja kebutuhan pokok hariannya, Hal ini dapat dikaitkan dengan 

tingkatan pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, karakteristik waktu tempuh 

dan juga jarak yang dipilih oleh masyarakat dalam memilih tempat untuk 

berbelanja. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis karakteristik demografi, 

sosial, dan ekonomi penduduk pinggiran Kota Solo, (2) menganalisis karakteristik 

pola spaial berbelanja bahan pokok penduduk pinggiran Kota Solo, dan (3) 

menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi pola berbelanja bahan pokok 

penduduk pinggiran Kota Solo. Metode pada penelitian ini adalah survei. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode probabililty 

sampling dengan cara cluster. Analisis data menggunakan teknik analisis pola 

spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik responden daerah 

penelitian sebagaian besar berusia produktif, jenis kelamin perempuan, tingkat 

pendidikan tinggi, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, bekerja sebagai karyawan 

swasta, pendapatan tinggi, dan telah memiliki rumah sendiri, (2) karakteristik pola 

belanja responden antara lain: responden berasal dari Desa Pabelan dan Gonilan 

dengan pola sebaran mengelompok (clustered), lokasi belanja di pasar tradisional 

dengan pola menyebar (dispersed), jenis pergerakan belanja berupa single 

purpose trip, cara menuju lokasi belanja menggunakan sepeda motor dan volume 

belanja bervariasi tergantung dari kebutuhan dan kemampuan finansial, dan (3) 

faktor dominan yang mempengaruhi pola belanja adalah faktor jarak, waktu 

tempuh, dan harga barang. 

Kata kunci: pola spasial, lokasi belanja, penduduk pinggiran 

Abstract 

Regional developments in Pabelan and Gonilan Villages have an impact on 

increasing population, increasing basic needs, and increasing economic and 

industrial growth which is marked by the emergence of shopping locations. 

Currently, there are several shopping centers located around the research location 

such as Kartasura Traditional Market, Kleco Traditional Market, Laris, Luwes, 

Mitra, Alfamart, Indomart, Super Indo, Goro Assalam, Solo Squere, Transmart, 

and community- owned grocery stores. The existence of a number of shopping 
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centers, both modern and traditional markets, can provide a separate choice for the 

community in choosing a place to shop for their daily staples. This can be related 

to the level of education, income, type of work, characteristics of travel time and 

also the distance chosen by the community. choose where to shop. This study 

aims (1) to analyze the demographic, social, and economic characteristics of the 

suburban population of Solo, (2) to analyze the characteristics of the spaial pattern 

of shopping for staples of the population of the outskirts of the city of Solo, and 

(3) to analyze the dominant factors that influence the shopping patterns of the 

staple goods of the suburban population Solo. The method  in this research is 

survey. Sampling was done using the method of probability sampling by means of 

a cluster. Data analysis using spatial pattern analysis techniques. The results 

showed that (1) the characteristics of the respondents in the study area were 

mostly productive age, female gender, high education level, 4 family dependents, 

working as private employees, high income, and owning their own house, (2) 

characteristics of the shopping pattern. respondents include: respondents from 

Pabelan and Gonilan Villages with a clustered distribution pattern, shopping 

locations in traditional markets with a dispersed pattern, types of shopping 

movements in the form of single purpose trips, how to get to shopping locations 

using motorbikes and varying shopping volumes depending on financial needs 

and capabilities, and (3) the dominant factors affecting the shopping pattern are 

distance, travel time, and price of goods. 

Keywords: spatial patterns, shopping locations, suburban residents 

1.  PENDAHULUAN 

Pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti 

oleh peningkatan kebutuhan akan wilayah. Hal ini mengakibatkan kota tidak 

dapat lagi menampung kegiatan penduduk. Oleh karena itu wilayah kota secara 

administratif terbatas, maka harus mengalihkan perhatiannya ke daerah-daerah 

pinggiran kota. Masyarakat yang tinggal didaerah pinggiran kota 

mengharuskan dirinya selalu melakukan adaptasi terhadap aktivitas sehari-hari 

mulai dari perubahan ekonomi, sosial dan yang lainnya. 

Pola belanja masyarakat di pasar tradisional bisa jadi bukan satu-satunya 

alternatif warga pinggiran kota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern yang bisa dijadikan alternatif 

dalam berbelanja (Mahar, 1995). Ada beberapa lokasi belanja yang saat ini 

menjadi favorit atau langganan masyarakat untuk berbelanja dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya diantaranya adalah di supermarket, mini market, 

swalayan, toko kelontong, dan pasar tradisional. Setiap tempat berbelanja 

tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Desa Pabelan dan 



3 

 

Gonilan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo. Wilayah tersebut berdekatan dan berbatasan langsung 

dengan Kota Solo sehingga bisa dikatakan sebagai daerah pinggirannya Kota 

Solo Karakter fisik yang bisa dilihat bahwa suatu wilayah masuk kategori 

daerah pinggiran diantaranya adalah terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian 

ke non pertanian, secara perilaku sosial masyarakat telah terjadi akulturasi 

antara tradisional dan modern, perkembangan wilayah masih bergantung 

wilayah lain, dan sebagian besar wilayahnya berupa area terbangun dengan 

fungsi permukiman, jasa, dan industri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Yunus (2008), yang menyatakan bahwa karakteristik kenampakan 

penggunaan lahan pada wilayah pinggiran berupa lahan terbangun dengan 

fungsi permukiman, jasa, dan industri. 

Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan wilayah tersebut adalah 

adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran 

kota (Urban fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik 

kekotaan ke arah luar (Urban sprawl). Proses densifikasi permukiman yang 

terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya 

kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan. Daerah  pinggiran   kota   (Urban   

fringe)   sebagai   suatu   wilayah   peluberan   kegiatan perkembangan kota 

telah menjadi perhatian banyak ahli diberbagai bidang ilmu seperti geografi, 

sosial, dan perkotaan. Perluasan kota dan masuknya penduduk kota ke daerah 

pinggiran telah banyak mengubah tata guna lahan di daerah pinggiran terutama 

yang langsung berbatasan dengan kota. Hal ini mengakibatkan banyak daerah 

hijau yang telah berubah menjadi permukiman dan bangunan lainnya. Daerah 

pinggiran kota memberikan peluang paling besar untuk usaha-usaha produktif 

maupun untuk bertempat tinggal. 

Akibat yang ditimbulkan dari perkembangan wilayah di Desa Pabelan 

dan Desa Gonilan tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk, 

meningkatnya kebutuhan pokok, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

dan industri yang ditandai dengan munculnya lokasi berbelanja. Saat ini 

terdapat beberapa pusat perbelanjaan yang berada disekitar lokasi penelitian 
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seperti Pasar Tradisional Kartasura, Pasar Tradisional Kleco, Laris, Luwes, 

Mitra, Alfamart, Indomart, Super Indo, Goro Assalam, Solo Squere, 

Transmart, dan toko-toko kelontong milik masyarakat. Adanya jumlah pusat 

perbelanjaan baik yang modern maupun pasar tradisional hal tersebut dapat 

memberikan pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam memilih tempat belanja 

kebutuhan pokok hariannya, Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkatan 

pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, karakteristik waktu tempuh dan juga 

jarak yang dipilih oleh masyarakat dalam memilih tempat untuk berbelanja. 

Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan dalam berbelanja. Hal 

tersebut didasarkan pada beberapa faktor baik yang bersifat individual 

(internal) maupun yang berasal dari lingkungan (eksternal). Kotler dan Keller 

(2009) membaginya menjadi beberapa karakteristik yaitu karakteristik 

budaya, karakteristik sosial, karakteristik pribadi, dan karakteristik 

psikologis. 

Masyarakat memiliki persepsi dan juga pandangan tersendiri dalam 

memilih lokasi berbelanja Ada berbagai alasan masyarakat lebih memilih 

untuk berbelanja di pasar tradisional ataupun pasar modern. Seiders dan 

Tigert et al, (2000), menyatakan bahwa lokasi menjadi pertimbangan 

seseorang untuk berbelanja baik itu dipasar modern atau tradisional 

diataranya adalah lokasi yang nyaman, harga yang murah, pilihan produk 

yang beragam, tempat yang nyaman, kualitas yang bagus, dan merupakan 

lingkungan toko. Lalu dengan adanya produk yang lebih banyak dan memiliki 

banyak promosi menjadikan konsumen lebih menyukai berbelanja di pasar 

modern. Namun, untuk barang-barang tertentu seperti halnya Sembako 

masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang di pasar tradisional. 

Hal tersebut dilakukan karena pasar tradisional dirasa memiliki harga yang 

lebih murah dibandingkan dengan pasar modern. 

Uusitalo, (2001) menemukan bahwa saat konsumen memilih pasar 

tradisional, konsumen menganggap tempat belanja tersebut memberikan rasa 

lebih efisien, cepat dan sederhana. Adanya faktor keakraban di dalam pasar 
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tradisional merupakan faktor penting yang mendorong konsumen untuk 

berbelanja di toko-toko tradisional. Tetapi ada beberapa konsumen yang 

memang merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern dengan konsep one 

stops shopping-nya. 

Ada beberapa sikap konsumen dalam melakukan perjalanan ke pusat 

perbelanjaan. Menurut Carn (dalam Putra, 2007) yaitu: (1) Frekuensi 

perjalanan berbelanja, jika frekuensi tidak terlalu sering maka konsumen akan 

melakukan perjalanan pada tempat perbelanjaan yang lebih jauh, (2)Tingkat 

kepentingan terhadap barang, jika produk yang dibutuhkan merupakan 

kebutuhan yang harus segera terpenuhi, maka konsumen akan melakukan 

perjalanan dengan jarak dekat untuk mendapatkan barang pada tempat 

perbelanjaan yang menyediakan kebutuhan tersebut, dan (3) Barang dan jasa 

yang bersifat khusus, produk yang ditawarkan bersifat khusus sehingga tidak 

tersedia pada beberapa tempat perbelanjaan, oleh karena itu konsumen 

memerlukan perjalanan khusus untuk mendapatkan produk tersebut. 

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1978), berpendapat terdapat tiga 

macam variasi pola persebaran, yaitu: (1) pola persebaran seragam, jika jarak 

antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya relatif sama, (2) Pola persebaran 

mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya 

bedekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dan (3) 

Pola persebaran acak, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya 

tidak teratur. 

Penelitian mengenai pola spasial pemilihan lokasi berbelanja ini 

penting dilakukan sebagai salah satu dokumen yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya menekan laju 

inflasi harga bahan makanan pokok. Ada beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menguatkan penelitian ini 

diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rd. Ajeng Adistya Medina 

(2017) dengan judul Pola Spasial Pemilihan Lokasi Belanja Kebutuhan 

Primer Penduduk Kecamatan Bogor Tengah. Tujuan penelitiannya untuk 

melihat bagaimana pola pemilihan lokasi belanja penduduk di Kecamatan 
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Bogor Tengah dengan menggunakan variabel karakteristik demografi yakni 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status pekerjaan dan jenis pergerakan. 

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dalam membeli kebutuhan 

primer harian, penduduk cenderung memilih waktu tempuh serta jarak 

terdekat terhadap lokasi tempat tinggalnya, jenis pergerakan belanja single 

purpose trip mayoritas dipilih penduduk karena umumnya jarak yang 

ditempuh merupakan jarak dekat. Pendapatan dan pendidikan memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap pemilihan lokasi belanja, sedangkan pada 

karakteristik demografi status pekerjaan hubungan yang terjadi tidak 

signifikan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan masing-masing 

penduduknya. 

Sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis 

karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi penduduk pinggiran Kota Solo, 

(b) menganalisis karakteristik pola spaial berbelanja bahan pokok penduduk 

pinggiran Kota Solo, dan (c) menganalisis faktor dominan yang 

mempengaruhi pola berbelanja bahan pokok penduduk pinggiran Kota Solo. 

 

2. METODE 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Survei dilakukan terhadap responden yang akan berbelanja bahan bahan 

makanan pokok. Survei di lapangan dilakukan dengan melakukan 

pengamatan, wawancara, dan pencatatan dengan kuosioner. Populasi dari 

penelitian ini adalah kepala keluarga atau yang mewakili dan tinggal di Desa 

Pabelan dan Gonilan. Besarnya populasi di daerah penelitian adalah 4.794 

kepala keluarga atau KK. 

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah dengan 

metode Probabililty Sampling dengan cara cluster. Besarnya sampling 

dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel penelitian 

sebesar 369 sampel. Selanjutnya jumlah tersebut akan dibagi dengan jumlah 

RW di daerah penelitian, yakni untuk Desa Gonilan sebesar 11 RW, dan Desa 

Pabelan 10 RW, sehingga didapatkan masing-masing RW terdapat sejumlah 
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18 sampel. 

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni (1) 

variabel yang menyangkut masalah karakteristik demografi, sosial, dan 

ekonomi responden yang meliputi: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, status pekerjaan, pendapatan, status tempat 

tinggal, (2) karakteristik yang menyangkut pola berbelanja responden 

meliputi: lokasi tempat tinggal dan belanja responden, jenis pergerakan, cara 

menuju lokasi, dan volume belanja, (3) faktor dominan yang berpengaruh 

meliputi: faktor jarak, waktu tempuh, dan harga barang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain meliputi: (a) angket (kuesioner), tracking dan plotting menggunakan 

GPS, observasi lapangan, dan dokumentasi. Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini anatara lain berupa: kuesioner, alat tulis, GPS, kamera, 

data sekunder, dan peta administrasi Kecamatan Kartasura. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis pola 

spasial, yakni analisis yang penekanan utamanya pada sebaran ‘elemen-

elemen ruang”. Analisis ini dimaksudkan untuk menjawab terkait geographic 

question, yakni (what, when, where, why, who, dan how) (Yunus, 2008). 

Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi responden penelitian dianalisis 

dengan metode analisis tabel silang. Analisis pola spasial dilakukan untuk 

menjawab pola pemilihan lokasi belanja masyarakat. Sementara itu untuk 

analisis faktor pemilihan lokasi berbelanja digunakan analisis tabel silang. 

Diagram alir penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian mulai 

dari menghitung jumlah populasi penelitian, penentuan sampel penelitian, 

penentuan variabel penelitian, metode atau teknik pengumpulan data, metode 

pengolahan data, dan metode analisis data. Secara detail mengenai diagram 

alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi 

3.1.1 Umur 

Klasifikasi kelompok umur di daerah kajian meliputi: kelompok umur 20-30 

tahun, >30-40 tahun, >40-50 tahun, dan >50. Adapun struktur umur 

responden di daerah penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Umur Responden 
Umur Responden (Tahun) frekuensi Persentase (%) 

20-30 24 6,50 
>30-40 144 39,02 
>40-50 146 39,57 
>50-60 55 14,91 

Jumlah 369 100 
Rata-rata Umur 42 Tahun 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 
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Umur responden dapat berpengaruh terhadap variasi lokasi 

berbelanja. Umur responden yang produktif tentu akan berbeda dengan 

yang tidak produktif. Mengacu pada ketentuan usia produktif (umur 15 – 

64 tahun), maka jumlah responden yang produktif berdasarkan data 

lapangan adalah 347 responden atau 94%, dan yang usia non produktif 

(umur < 15 dan > 64 tahun) sejumlah 22 responden atau sebesar 6%. Usia 

produktif mengandung pengertian produktif dalam aktivitas ekonomi 

sehari-hari seperti berbelanja. Keadaan tersebut juga cukup sesuai dengan 

beberapa hasil penelitian seperti yang salah satunya dikemukakan oleh 

Todaro (1976, dalam Mantra, 1990) yang memungkinkan bahwa pada usia 

muda seseorang akan lebih mampu dan lebih banyak melakukan aktivitas 

untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. 

3.1.2 Jenis kelamin 

Distribusi jenis kelamin responden di daerah penelitian menurut jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 0 0,0 

perempuan 369 100,0 

    Jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Jenis kelamin dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang 

dalam mengambil keputusan. Jenis kelamin juga mempengaruhi kebutuhan 

barang dan jasa seseorang. Berdasarkan hasil pegolahan data yang telah 

dilakukan didapatkan hasil bahwa jenis kelamin responden di daerah 

penelitian semuanya adalah perempuan. Hal ini dapat dipahami bahwa 

perempuan memang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal 

negosiasi harga dan juga memilih kualitas barang yang akan dibeli. Hal ini 

dikuatkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Miranti (2012), 

yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menyebabkan adanya 

perbedaan dalam: sikap dan kepedualian dalam lingkungan, persepsi 

mengenai tanggungjawab terhadap lingkungan, pengaruh teman sesama, 
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identitas diri dan perilaku pembelian produk. 

3.1.3 Tingkat pendidikan 

Klasifikasi tingkat pendidikan dari responden di daerah penelitian juga 

didasarkan pada jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu: 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Adapun 

tingkat pendidikan responden di daerah penelitian selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan frekuensi Persentase (%) 
Pendidikan Dasar (SD, SLTP) 0 0,0 
Pendidikan Menengah (SMA, SMK) 253 68,6 
Pendidikan Tinggi (PT, Akademi) 116 31,4 

Jumlah 369 100,0 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 
 

Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap jenis 

pola berbelanja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dalam memilih 

lokasi berbelanja akan semakin jeli. Berdasarkan hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa responden yang sudah selesai 

menempuh pendidikan menengah ke atas (SMA/MA/K) sebesar 253 

responden atau sebesar 68,6% dan pendidikan tinggi (D3, D4, S1, S2, S3) 

sejumlah 116 responden atau sebesar 31,4%. Tingginya pendidikan 

responden di daerah penelitian dikarenakan daerah penelitian merupakan 

pusat pendidikan tinggi dan menengah di Kabupaten Sukoharjo. 

Fattah (2012) membagi tingkat pendidikan menjadi 3, yaitu: (a) 

rendah apabila penduduk wilayah tersebut yang tamat SLTP ke atas < 30 

%, (b) sedang apabila penduduk wilayah tersebut yang tamat SLTP antara 

30 % - 60 %, dan (c) tinggi apabila penduduk wilayah tersebut yang tamat 

SLTP ke atas > 60 %. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden di daerah penelitian 

termasuk dalam kategori tinggi. Seseorang dengan pendidikan tinggi 

dalam hal memilih lokasi berbelanja tidak semata-mata karena faktor 

harga murah tetapi aksesibilitas, dan kualitas barang juga menentukan. 
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3.1.4 Jumlah tanggungan keluarga 

Distribusi jumlah tanggungan keluarga responden di daerah penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden 

Jumlah Tanggungan 
Keluarga 

frekuensi Persentase 
(%) 

3 Orang 109 29,5 
4 Orang 172 46,6 
5 Orang 88 23,9 

                 Jumlah 369 100,00 
               Rata-rata 4 

 Sumber: Pengolahan Data, 2020 
 

Jumlah tanggungan keluarga sangat berperan dalam aktivitas 

perekonomian keluarga. Orang yang mempunyai tanggungan keluarga 

sedikit tentu intensitas kegiatan berbelanjanya lebih kecil apabila 

dibandingkan dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nababan (2013) yang 

menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap terhadap Jumlah Konsumsi. Jumlah tanggungan 

keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi 

rumah tangga. Banyaknya anggota keluarga, maka pola konsumsinya 

semakin bervariasi karena masing-masing anggota rumah tangga belum 

tentu mempunyai selera yang sama. Jumlah anggota keluarga berkaitan 

dengan pendapatan rumah tangga yang akhirnya akan mempengaruhi pola 

konsumsi rumah tangga tersebut. 

Jumlah tanggungan keluarga dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelas, yakni kelas 1 sejumlah 3 orang, kelas 2 

sejumlah 4 orang dan kelas 3 sejumlah 5 orang. Hasil pengolahan data 

yang dilakukan didapatkan hasil bahwa jumlah tanggungan keluarga 

terbesar adalah pada jumlah keluarga 4 orang sebesar 172 responden atau 

sebesar 46,6% dari total responden sejumlah 369 responden. Berdasarkan 

data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah keluarga responden 

sebagian besar ideal dan hal ini sejalan menurut NKKBS dalam BKKBN 
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(1992) yang menyatakan bahwa jumlah keluarga idela adalah 4 orang yang 

terdiri dari satu ayah, satu ibu dan dua anak cukup. 

3.1.5 Status pekerjaan 

Status pekerjaan seseorang sangat menentukan terhadap pola berbelanja 

dan pemilihan tempat berbelanja. Orang yang memiliki status pekerjaan 

yang baik dan mapan tentu akan memilih tempat berbeanja yang mewah 

dan fasilitas yang lengkap. Status pekerjaan responden di daerah penelitian 

meliputi: karyawan swasta, PNS, ibu rumah tangga, dan wirausaha. Data 

tentang distribusi responden menurut status pekerjaan selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Status Pekerjaan Responden 

Status frekuensi Persentase (%) 
Karyawan Swasta 166 45,0 

PNS 69 18,7 
Wirausaha 104 28,2 

Ibu Rumah Tangga 30 8,1 
Jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Status pekerjaan seseorang berperan besar dalam menentukan pola 

berbelanja seseorang. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan didapatkan hasil bahwa selain sebagai ibu rumah tangga, sebagian 

besar responden bekerja sebagaikaryawan swasta sebesar 166 responden 

atau sebesar 45% dan sebagai wirausaha sebesar 104 responden atau sebesar 

28,2%. Status pekerjaan tentu akan berkorelasi dengan pendapatan dan 

berkaitan erat dengan pola belanja (dilihat dari lokasi belanja, intensitas 

belanja, harga, dan harga barang yang dibeli). 

3.1.6 Pendapatan responden 

Pendapatan responden di daerah penelitian dapat dikelompokkan 

berdasarkan klasifikasi dan perhitungan dari data kuesioner. Data 

distribusi responden menurut pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6 Pendapatan Responden di Daerah Penelitian 
 

Pendapatan Keluarga  (Rp) frekuensi Persentase (%) 
Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 (Kecil) 98 26,6 
>Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 (Sedang) 131 35,5 
>Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000 (Tinggi) 140 37,9 

                           Jumlah 369 100 
                  Rata-rata Pendapatan Rp. 2.770.879 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

 

Tingkat ekonomi yang baik tersebut pada akhirnya akan berdampak 

pada pola belanja responden. Biasanya seseorang dengan pendapatan yang 

tinggi akan memilih belanja ditempat yang mewah dan dekat seperti 

minimarket, dan mall disekitar wilayahnya. Hal ini wajar karena pada saat 

ini disekitar tempat tinggal responden berdiri berbagai macam minimarket 

dan mall seperti alfamart, solosquere, indomart, transmart, goro assalam, 

luwes, laris, mitra dan lainnya. 

Pendapatan dikaitkan dengan perilaku konsumen dalam konsep 

perilaku konsumen, konsumen akan membeli lebih banyak barang pada 

harga yang rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga barang yang 

tinggi. Selain itu, seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi 

barang yang akan dibeli sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. 

Sudarman (1992: 29) menjelaskan bahwa setiap konsumen berusaha 

mengalokasikan penghasilan yang terbatas jumlahnya untuk membeli 

barang dan jasa yang tersedia di pasar sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepuasan yang diperolehnya maksimum. 

3.1.7 Status tempat tinggal 

Berdasarkan data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa status 

tempat tinggal responden meliputi: milik sendiri, milik orang tua, 

peninggalan orang tua, kost, dan kontrak. Adapun status tempat tinggal 

responden di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Status Tempat Tinggal Responden di Daerah Penelitian 

Status Tempat Tinggal frekuensi Persentase (%) 
Rumah sendiri 173 46,9 
Kost 36 9,8 
Kontrak 54 14,6 
Milik orang tua 33 8,9 
Peninggalan Orang tua/warisan 73 19,8 

Jumlah 369 100,0 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden atau sebanyak 173 responden (46,9%) telah memiliki rumah 

sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa responden rata-rata mampu secara 

finansial dan akan berdampak pada pola dan pemilihan lokasi berbelanja. 

3.2 Karakteristik Pola Belanja Bahan Pokok Responden 

3.2.1 Lokasi responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 369 responden yang terdiri dari 

Desa Pabelan dan Gonilan yang dipilih secara random dengan sistem 

Probabililty Sampling dengan cara Cluster. Jumlah responden dalam 

penelitian adalah 369 responden dengan wilayah penelitian berada di 

sebagia Desa Gonilan dan Desa Pabelan. Lokasi responden merupakan 

daerah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga 

fasilitas sosial ekonomi cukup lengkap. Terkait dengan pola belanja bahan 

pokok, maka sebagian besar akan memilih lokasi belanja yang dekat 

dengan tempat tinggalnya. Berdasarkan analisa data koordinat lokasi 

responden didapatkan hasil bahwa pola responden penelitian adalah 

menyebar (dispersed). 

3.2.2 Lokasi belanja responden 

Lokasi berbelanja responden di daerah penelitian meliputi pasar tradisional 

dan modern. Data lokasi berbelanja diperoleh melalui hasil wawancara di 

lapangan dengan kuosioner dilanjutkan dengan ploting lokasi dengan GPS 

(Global Positioning System). Lokasi berbelanja responden di daerah 

penelitian meliputi: Pasar Kleco, Pasar Kartasura, Goro Assalam, 

Transmart, Pasar Gumpang, Toko Sido Makmur, Toko Andyn, Toko Budi 

Utomo, Alfamart Pabelan, Alfamart Depan Kampus 1 UMS, Alfamidi 
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Gonilan, Indomart Gonilan, Toko Surya Alam, Toko Bu Win, Warung 

Padmo. Secara detail mengenai lokasi belanja responden dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8 Variasi Pemilihan Lokasi Berbelanja Responden 

No Lokasi Berbelanja 
Responden 

frekuensi Persentase 
(%) 

1 Pasar Kleco 55 14,9 
2 Pasar Kartasura 49 13,3 
3 Goro Assalam 47 12,7 
4 Transmart 21 5,7 
5 Pasar Gumpang 33 8,9 
6 Toko Sido Makmur 12 3,3 
7 Toko Andyn 20 5,4 
8 Toko Budi Utomo 22 6,0 
9 Alfamart Pabelan 19 5,1 

10 Alfamart Depan Kampus 1 UMS 23 6,2 
11 Alfamidi Gonilan 19 5,1 
12 Indomart Gonilan 21 5,7 
13 Toko Surya Alam 12 3,3 
14 Toko Bu Win 9 2,4 
15 Warung Padmo 7 1,9 
                        Jumlah 369 100,0 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden, yakni sejumlah 55 responden atau sebesar 12,7% berbelanja di 

Pasar Tradisional Kleco. Hal ini disebabkan secara geografis lokasi Pasar 

Kleco dekat dengan responden, lokasi mudah dijangkau, dekat dengan 

tempat tinggal dan harga relatif lebih murah. Sementara itu untuk 

responden yang belanja di pasar tradisional (Pasar Kleco, Pasar Gumpang, 

an Pasar Kartasura) sejumlah 137 responden atau 37,1%. Responden yang 

belanja di pasar modern (jumlah 102 responden atau 27,5%. Responden 

yang berbelanja di toko atau warung sejumlah 62 responden atau 16,9%. 

Pasar tradisional masih menjadi favorit responden berbelanja karena 

memiliki beberapa keunggulan yakni harga yang relatif murah. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Putra, (2007) mengenai sikap konsumen dalam melakukan perjalanan ke 

pusat perbelanjaan yaitu jika frekuensi tidak terlalu sering maka konsumen 

akan melakukan perjalanan pada tempat perbelanjaan yang lebih jauh dan 
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begitupun sebaliknya jika produk yang dibutuhkan merupakan kebutuhan 

yang harus segera terpenuhi, maka konsumen akan melakukan perjalanan 

dengan jarak dekat untuk mendapatkan barang pada tempat perbelanjaan 

yang menyediakan kebutuhan tersebut. 

Sementara itu berdasarkan analisa data koordinat lokasi belanja di 

daerah penelitian didapatkan hasil bahwa pola belanja penelitian adalah 

menyebar (dispersed). Secara spasial mengenai pola belanja responden 

dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3 

 
Gambar 2. Peta Pola Spasial Berbelanja Responden Desa Pabelan 

Sumber :Peneliti,2020 
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Gambar 3. Peta Pola Spasial Berbelanja Responden Desa Gonilan 

Sumber: Peneliti,2020 

3.2.3 Jenis pergerakan belanja responden 

Setiap responden memiliki jenis pergerakan belanja yang bebeda. Ada 

yang hanya melalukan belanja ke suatu lokasi langsung pulang (Single 

Single Purpose Trip) dan ada pula yang mengunjungi beberapa tujuan 

tempat belanja baru kemudian pulang (Multi Purpose Trip). Secara detail 
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mengenai jenis pergerakan belanja responden penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Jenis Pergerakan Belanja Responden Penelitian 

Jenis Pergerakan 
Belanja 

frekuensi Persentase (%) 

Single Purpose Trip 315 85 
Multi Purpose Trip 54 15 

                   jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 
 

Sebagian besar respoden melakukan jenis pergerakan belanja secara 

single purpose trip, yakni sejumlah 315 responden atau sebesar 85%. 

Sementara itu yang melakukan pergerakan belanja secara Multi Purpose 

Trip hanya sejumlah 54 responden atau 15%. Hal ini menandakan bahwa 

sebagia besar responden sudah memiliki tujuan lokasi dalam berbelanja 

bahan makanan pokok. 

Seperti pada asumsi di dalam teori ini menurut Hartshorn (1980) 

yaitu pada umumnya jenis pergerakan belanja single purpose trip 

digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya harus 

segera terpenuhi seperti halnya kebutuhan primer harian, sehingga 

pertimbangan utama di dalam jenis pergerakan belanja ini adalah jarak 

lokasi tempat tinggal dengan pusat perbelanjaan terdekatlah yang akan 

menjadi titik tujuannya belanja. 

3.2.4 Cara menuju lokasi belanja 

Ada berbagai macam cara saat ini yang dilakukan oleh orang untuk 

berbelanja ada yang datang langsung maupun melalui pihak kedua seperti 

melalui jasa gojek, grab dan lainnya. Berdasarkan hasil survei dengan 

kuosioner diketahui bahwa cara berbelanja responden meliputi: naik 

angkutan umum, jalan kaki, mobil pribadi, naik becak, naik gojek atau 

Grab, naik ojek, dan naik sepeda motor pribadi. Adapun status tempat 

tinggal responden di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Cara Menuju Lokasi Berbelanja Responden di Daerah Penelitian 

 
Cara Menuju Lokasi Belanja frekuensi Persentase (%) 

Naik angkutan umum (angkot, bus) 59 16,0 
Jalan kaki 61 16,5 
Mobil pribadi 78 21,1 
Naik becak 10 2,7 
Naik Gojek 32 8,7 
Naik ojek 10 2,7 
Sepeda motor pribadi 119 32,2 

Jumlah 369 100,0 

Sumber: Analisis Data, 2020 
 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa cara responden 

menuju lokasi berbelanja paling dominan adalah menggunakan sepeda 

motor pribadi sejumlah 119 responden (32,2%), dan menggunakan mobil 

pribadi sejumlah 78 responden atau (21,1%). Responden yang belanja 

memakai mobil pribadi biasanya belanja dalam jumlah besar atau belanja 

bersama dengan keluarga besar. Sementara itu responden yang berbelanja 

pakai sepeda motor biasaya bedua dengan suami dan hanya membeli 

barang keperluan sehari-hari saja. Hal inimengindikasikan bahwa lokasi 

atau tempat belanja jaraknya relatif dekat dengan tempat tinggal serta 

barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan sehari-hari serta dalam 

jumlah yang relatif kecil atau hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. 

3.2.5 Volume berbelanja 

Responden yang berbelanja bahan makanan pokok memiliki porsi yang 

berbeda- beda dalam setiap bulannya. Adapun perbedaan tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain kemampuan finansial, jumlah 

keluarga, dan pemanfaatan barang dagangan. Responden yang memiliki 

finansial yang baik, jumlah keluarga yang banyak, dan memanfaatkan 

barang dagangan untuk dijual kembali tentu akan bebeda volume 

belanjanya apabila dibandingkan dengan responden yang finansialnya 

terbatas, jumlah keluarga sedikit dan tujuan pembelian diperuntukkan 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

Volume berbelanja responden responden bervariasi. Ada yang 

berbelanja dalam jumlah banyak, akan tetapi juga ada yang sesai dengan 
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keperluannya saja. Hal ini disebabkan karena keperluan serta pendapatan 

yang dimiliki. Responden yang memiliki pekerjaan sampingan atau 

memiliki toko kelontong akan belanja dalam jumlah banyak serta jenis 

barangya bervariasi. Sementara itu responden yang hanya belanja untuk 

keperluan rumah tangganya sehari-hari akan belanja secukupnya saja. 

Faktor pendapatan juga berpengaruh dalam hal ini, responden dengan 

pendapatan yang tinggi akan belanja bahan pokok dengan volume yang 

banyak. 

3.3 Faktor yang Dominan mempengaruhi Pola Berbelanja Responden 

3.3.1 Jarak 

Klasifikasi jarak dalam penelitian ini meliputi jarak dekat (<1,5 km), 

sedang (>1,5-3 km), dan jauh (>3 km). Secara detail mengenai jarak 

tempat tinggal responden dengan lokasi berbelanja dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Jarak Tempat Tinggal Responden dengan Lokasi Berbelanja 

Jarak frekuensi  Persentase (%) 
Dekat (<1,5 km) 126 34 

Sedang (>1,5-3 km), 162 44 
Jauh (>3 km). 81 22 

                        Jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal dengan 

lokasi berbelanja responden sebagian besar memiliki kategori sedang 

(>1,5-3 km) sebanyak 162 responden atau 44%. Sementara itu jarak yang 

terdekat (<1,5 km) dengan lokasi berbelanja sebanyak 126 responden atau 

34% dan yang paling jauh (>3 km) sebanyak 81 responden atau 22%. 

Jarak yang relatif dekat menjadi pilihan utama responden dalam berbelanja 

kebutuhan bahan pokok. Hal ini memnandakan jarak merupakan faktor 

penentu responden memilih tempat belanja. Apabila responden ingin 

membeli kebutuhan bahan pokok, maka responden lenih memilih jarak 

yang dekat dengan tempat tinggalnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari ahli hukum ekonomi dengan 

Daldjoeni, (1992), yang menyatakan bahwa konsumen menanggung 
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ongkos angkutan untuk menuju ke tempat pusat dimana konsumen 

membeli barang kebutuhannya, sehingga jarak tempuh yang dinyatakan 

dalam biaya dan waktu sangat penting untuk dipertimbangkan. Hal 

tersebut kemudian menjadikan jangkauan (range) suatu barang ditentukan 

oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu pula. Konsumen 

cenderung memilih tempat pusat yang letaknya paling dekat untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, mengingat faktor biaya 

dan waktu yang harus ditanggung oleh konsumen sendiri. 

3.3.2 Waktu Tempuh 

Waktu tempuh dalam penelitian ini terbagi ke dalam 3 kategori, yakni 

rendah (20 menit), sedang (20-40 menit), dan tinggi (>40 menit). Secara 

detail mengenai waktu tempuh responden dalam berbelanja dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

Tabel 12. Waktu Tempuh Responden ke Lokasi Berbelanja 

Waktu Tempuh frekuensi Persentase (%) 
Pendek (20 menit) 330 89 

Sedang (20-40 menit) 39 11 
Panjang ( >40 menit)                 0                                0 

Jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar waktu tempuh 

responden berbelanja atau sebesar 330 respoden (89%) adalah rendah atau 

hanya sekitar 20 menit saja. Sementara sebanyak 39 responden (11%) 

memiliki kategori sedang, yakni berkisar antara 20-40 menit. Waktu 

tempuh responden sangat bergantung pada jarak dan jenis transportasi 

yang digunakan. Responden penelitian akan membeli bahan makanan 

pokok yang waktu tempuhnya relatif pendek atau singkat. 

3.3.4 Harga barang 

Harga suatu barang sangat menentukan pembeli dalam memilih tempat 

belanjanya. Biasanya pembeli akan memilih tempat belanja yang harganya 

relatif murah dan kualitas barangnya bagus. Hasil survei lapangan 

didapatkan hasil bahwa bahan makanan pokok yang dibeli responden 

antara lain: beras, gula pasir, sayur-sayuran, daging ayam dan sapi, minyak 
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goreng dan margarin, susu dan telur, gas elpiji, garam beryodium dan 

bernatrium serta buah-buahan. Kategori harga dalam penelitian ini 

didasarkan persepsi responden pada hasil wawancara dengan responden 

yakni murah, agak mahal, dan mahal. Secara detail mengenai persepsi 

responden terhadap harga barang dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Persepsi Responden terhadap Harga Barang 

Harga Barang frekuensi Persentase (%) 
Murah 243 65,9 

Agak Mahal 126 34,1 
Mahal                  0                            0 

                        Jumlah 369 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

yakni sebanyak 243 responden atau 65,9% akan memilih barang yang 

harganya relatif murah. Sementara itu terdapat sekitar 126 responden atau 

sebesar 34,1% yang memilih agak mahal. Responden yang memilih harga 

agak murah biasanya akan membeli atau berbelanja di pasar tradisional 

atau toko kelontong, sementara yang agak mahal tentu akan belanja di 

pasar modern (minimarket, supermarket). 

Hal ini sejalan dengan Seiders dan Tigert et al, (2000) yang 

menyatkan bahwa ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh konsumen 

sebelum memilih lokasi berbelanja antara lain adalah lokasi yang nyaman, 

harga yang murah, pilihan produk yang beragam, tempat yang nyaman, 

dan kualitas barang yang bagus. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta mengacu pada tujuan penelitian, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian antara lain: 

4.1 Karakteristik responden daerah penelitian meliputi: (a) sebagian besar 

responden berusia produktif sebanyak 347 responden atau 94%, (b) jenis 

kelamin responden di daerah penelitian semuanya adalah perempuan, (c) 

tingkat pendidikan responden termasuk dalam kategori tinggi, yakni 

sejumlah 116 responden atau sebesar 31,4%, (d) sebagian besar jumlah 
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tanggungan keluarga responden tinggi, yakni 4 orang sebesar 172 

responden atau sebesar 46,6%, (e) sebagian besar responden bekerja 

sebagai karyawan swasta sebesar 166 responden atau sebesar 45%, (f) 

sebagian besar responden memiliki pendapatan tinggi, yakni >Rp. 

3.000.000 - Rp. 4.000.000 sejumlah 140 responden (37,9%), (g) sebagian 

besar responden (173 responden) atau 46,9% memiliki status tempat 

tinggal rumah milik sendiri. 

4.2 Karakteristik pola belanja bahan pokok responden antara lain (a) 

responden berasal dari Desa Pabelan dan Gonilan. Pola sebaran 

responden di daerah penelitian adalah mengelompok (clustered) dengan 

nilai rata-rata sebesar 0,51,(b) lokasi belanja responden sebagian besar 

belanja di pasar tradisional. Pola sebaran tempat belanja di daerah 

penelitian memiliki pola sebaran menyebar (dispersed) dengan nilai rata-

rata sebesar 1,41, dan (c) sebagian besar jenis pergerakan belanja 

responden adalah single purpose trip, yakni sejumlah 315 responden atau 

sebesar 85%, dan (d) sebagian besar responden menuju lokasi belanja 

menggunakan sepeda motor yakni sebesar 32,2%, dan (e) volume belanja 

bahan pokok responden bervariasi tergantung dari kebutuhan dan 

kemampuan finansial responden. 

4.3 Faktor dominan berdasarkan parameter penentu pola belanja responden di 

daerah penelitian antara lain (a) berdasarkan jarak, maka sebagian besar 

responden memiliki jarak yang sedang, yakni >1,5-3 km dari tempat 

tinggal sejumlah 162 responden (44%), (b) berdasarkan waktu tempuh, 

maka sebagian besar responden memiliki waktu tempuh yang rendah, 

yakni sekitar 20 menit dari tempat tinggal sejumlah 330 responden 

(89%), dan (c) berdasarkan harga barang, maka sebagian besar responden 

memilih tempat belanja yang memiliki harga murah sejumlah 243 

responden (65,9%). 
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