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POLA SEBARAN LOKASI RETAIL MODERN ALFAMART DAN 

KESESUAIANNYA TERHADAP PENATAAN RUANG KAWASAN 

STRATEGIS DI KOTA KARANGANYAR 

 

Abstrak 

 

Kota Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahunnya mengalami 

perubahan signifikan , baik dari segi fisik, sosial dan budaya. Karanganyar merupakan 

kota yang berpotensi menjadi kota metropolitan, oleh karena itu Karanganyar harus 

bersiap menghadapi perubahan tersebut. Penelitian ini lebih mengangkat tentang 

persebaran pola retail alfamart yang ada di Kota Karanganyar dan kesesuaiannya 

terhadap penataan ruang kota. Retail modern alfamart tersebar di beberapa kecamatan 

yang ada di Karanganyar, terdapat 17 Kecamatan yang berada di Kota Karanganyar. 

Pemilihan lokasi untuk retail modern adalah bagian penting dari strategi bisnis retail. 

Banyak hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah jumlah retail, ketersediaan 

transportasi, jumlah penduduk serta karakteristiknya dan lokasi retail modern pada suatu 

daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus berupa lokasi 

alfamart pada tiap-tiap daerah. Hasil penelitian adalah persebaran lokasi pasar modern 

yang ada di Kota Karanganyar adalah mengelompok. Hal ini berdasarkan nilai yang 

didapatkan dalam perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai T adalah 0,338372. 

Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai T termasuk dalam kategori T = 

0,00-0,70 yang menunjukkan bahwa pola persebaran retail modern alfamart di 

Kabupaten Karanganyar adalah mengelompok.  

 

Kata kunci : pola persebaran retail modern alfamart, kesesuaian lokasi strategis Kota 

Karanganyar 

Abstract 

 

Karanganyar City is one of the district that has experienced significant changes every 

year in terms of physical, social and cultural aspects. Karanganyar is a city that has the 

potential to become a metropolitan city, therefore karanganyar must be prepared to face 

these changes. This study aims to analyse distribution of Alfamart retail patterns in 

Karanganyar City and their suitability for city spatial planning. Modern alfamart retail is 

distributed in several sub-districts in Karanganyar, there are 17 sub-districts in 

Karanganyar City. Site selection for modern retail is an important part of the retail 

business strategy. Many things to consider include the number of retailers, availability 

of transportation, population and characteristics and modern retail locations in an area. 

The method used in this study is the census method in the form of alfamart locations in 

each region. The results of the study are the distribution of modern market locations in 

the City of Karanganyar is clustered. This is based on the value obtained in the 
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calculation shows that the T value is 0.338372. Based on this value it can be seen that 

the T value is included in the category T = 0, 00-0.70, which shows that the distribution 

pattern of modern alfamart retail in Karanganyar Regency is clustered. 

 

Keywords: alfamart modern retail distribution pattern, strategic location of the City of 

Karanganyar 

   

1. PENDAHULUAN 
 
Zaman modern ini perkembangan diberbagai negara meningkat dengan pesatnya seiring 

berjalannya waktu, Indonesia juga termasuk negara yang sedang berkembang baik dari 

sektor ekonomi maupun sosial. Peningkatan dari sector ekonomi diIndonesia semakin 

meningkat seiring dengan majunya mobilitas perkembangan jaman.Dalam industri retail, 

terdapat dua kunci utama dalam membangun sebuah bisnis retail, yaitu faktor lokasi dan 

keterjangkauan. 

Semakin pesatnya laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut perlu dibarengi pula 

dengan penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya kemakmuran 

bagi penduduk Indonesia. 

Lokasi merupakan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di 

sekitarnya, lokasi adalah faktor utama dalam pemilihan toko konsumen. Faktor lokasi 

juga merupakan salah satu tangible asset yang menjadi kapabilitas yang unik dan susah 

ditiru oleh pesaing (Utami, 2006:22).. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu 

factor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha . Lokasi bisnis retail modern yang 

tepat diharapkan dapat terpenuhinya target penjualan retail modern alfamart. Maka 

pemilihan loaksi retail modern alfamart yang dekat dengan target pasar serta 

ketersediaan infrastruktur yang memeadai merupakan sebuah strategi yang juga dapat 

dengan mudah konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan untuk menentukan 

lokasi biasanya juga tergantung pada jumlah kepadatan penduduk yang ada di area 

tersebut. Penentuan pilihan lokasi disebuah retail modern alfamart menjadikan hal yang 

penting untuk strategi dari bisnis retail modern alfamart. Bagi para konsumen untuk 

mecari produk incarannya antara lain adalah jumlah pusat perbelanjaan retail, 
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ketersediaan transportasi dan jarak spasial antara konsumen dengan pusat perbelanjaan. 

Pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 

3 unsur geografi yaitu jarak , kaitan dan gerakan (R.Bintarto 1978:74). 

Keterjangkauan/aksesbilitas adalah tingkatan kemudahan yang dapat 

menjangkau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keterjangkauan memiliki konsep yang 

terkait dengan kemudahan untuk dijangkau, pada umumnya keterjangkauan juga bisa 

berubah karena perkembanekonomi yang kian berkembang dan tak luput juga dari 

teknologi yang maju. Retail modern alfamart yang terus berkembang tidak hanya 

terpusat pada satu wilayah saja, tapi tersebar diberbagai wilayah.  

Retail modern alfamart tersebar dibeberapa kecamatan yang ada di Karanganyar, 

terdapat 17 Kecamatan yang berada di Kota Karanganyar (Tabel 1). Pemilihan lokasi 

untuk retail modern merupakan kunci dari strategi bisnis untuk retail modern alfamart. 

Penentuan pilihan lokasi disebuah retail modern alfamart menjadikan hal yang penting 

untuk strategi dari bisnis retail modern alfamart. Bagi para konsumen untuk mecari 

produk incarannya antara lain adalah jumlah pusat perbelanjaan retail, ketersediaan 

transportasi dan jarak spasial antara konsumen dengan pusat perbelanjaan  

Tabel 1 Klasifikasi Jumlah Retail Alfamart Tiap Kecamatan di Kota Karanganyar 

  Tahun 2019 

No. Kecamatan Jumlah 

Retail 

Alfamart 

1.  Colomadu 8 

2.  Gondangrejo 1 

3.  Jaten 7 

4.  Jatipuro 0 

5.  Jatiyoso 0 

6.  Jenawi 0 

7.  Jumapolo 0 
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8.  Jumantono 0 

9.  Karanganyar 12 

10.  Karangpandan 1 

11.  Kebakkramat 1 

12.  Kerjo 1 

13.  Matesih 1 

14.  Ngargoyoso 0 

15.  Mojogedang 1 

16.  Tasikmadu 1 

17.  Tawangmangu 0 

Sumber : Survey  Lapangan. 

 

Pertumbuhan retail tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 10% (bisnis.com) 

yang mengakibatkan perubahan format dalam cara masyarakat membelanjakan uangnya. 

Masyarakat modern lebih memilih untuk berbelanja di tempat yang nyaman dan 

memiliki fungsi yang lengkap. Kegiatan ritel merupakan kegiatan menjual barang dan 

jasa yang pada dasarnya adalah penyedia jasa kepada konsumen. Secara sederhana, hal 

tersebut bisa dirumuskan dengan “memberi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 

pelanggan saat berbelanja”.  

Lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas bisnis retail 

yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, bahkan tidak sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). Pendirian bangunan untuk keperluan bisnis ritel di Kota 

Karanganyar harus sesuai dengan RTRW Kota Karanganyar. Hal ini menjadi penting, 

karena manfaat dari RTRW yakni mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam 

wilayah, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah 

sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas. 

Analisis perkembangan ritel dengan RTRW dapat dilakukan dengan bantuan 

Sistem Informasi Geografis untuk menghasilkan informasi baru seputar perkembangan 
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ritel dan kesesuainnya dengan RTRW di Kota Karanganyar. Fungsi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam penelitian ini yakni untuk membantu dalam proses akusisi data 

meliputi: digitasi, editing, konfersi format data dan pemberian atribut. Fungsi 

Selanjutnya yakni pengelolaan database, pengukuran keruangan dan analisis seperti 

proses overlay, dan fungsi terakhir yakni untuk penayangan grafis dan visualisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“Pola Sebaran Lokasi Retail Modern Alfamart Dan Keasesuaiannya Terhadap 

Penataan Ruang Kawasan Strategis Di Kota Karanganyar” 

2.KMETODE  

Penilitian ini menggunakan metode sensus berupa lokasi alfamart pada tiap-tiap daerah. 

Pola menggunakan pola berpikir yang sifatnya deduktif yang dimana dalam penelitian 

ini dengan melihat sumber dari pernyataan-pernyataan umum lalu akan ditarik 

kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini mengaitkan pola sebaran retail 

modern dan kesesuainnya terhadap penataan ruang kawasan strategis di Kota 

Karanganyar dengan menggunakan analisistetanggaterdekat merupakan Analisis yang 

digunakan untuk menentukan pola persebaran retail modern alfamart di Kota 

Karanganyar, dapat diketahui nanti apa mengikuti pola seragam, random atau 

mengelompok, yang dapat ditunjukkan dari besarnya nilai T. Hasilnya yang didapat dari 

analisis ini, dapat memberikan gambaran tentang suatu retail modern alfamart, dapat 

menunjukkan suatu pola memiliki kecenderungan tertentu yang dapat dikaitkan dengan 

analisis  yang menjelaskan retail modern alfamart dalam menentukan lokasi bagi retail 

modern mereka. 

2.1 Populasi/Objek Penelitian 

Obyek kajian dari penelitian ini adalah lokasi retail modern alfamart. Pemilihan 

Kota Karanganyar sebagai obyek kajian dikarenakan pertumbuhan retail modern seperti 

Alfamart yang secara cepat menjamur di Kota Karanganyar, sehingga penelitian 

dipusatkan untuk memaparkan pola sebaran retail modern alfamart dan pengaruh pola 

sebaran tersebut terhadap penataan ruang kawasan strategis.   
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2.2 Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

sebagai bahan masukan untuk tahap analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui 

metode : 

- Sensus lokasi alfamart 

 Data berupa titik titik lokasi alfamart yang berada di Kabupaten Karanganayar 

- Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui inventarisasi data umum wilayah 

studi, kajian struktur tata ruang Kota Karanganyar dan data lain yang dianggap 

penting berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2.3 Instrumen Penelitian  

 kkkkkkkkkAlat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kamera, digunakan untuk mengambil foto visual pada saat survey lapangan. 

2. GPS (Global Positioning System), digunakan untuk menentukan titik koordinat 

lokasi survey 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. BPS Kota Karanganyar Dalam angka  

2. Data persebaran lokasi retail modern alfamart 

3. Peta Administrasi Kota Karanganyar  

4. RTRW Kota Karanganyar 

2.4  Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan tuntuk memperoleh titik lokasi retail modern alfamart 

di Kota Karanganyar sehingga akan diketahui pola persebaran yang akan dianalisis 

dengan penataan ruang kawasan strategis Kota Karanganyar. Data yang dikumpulkan 

pada penelitian ini akan dianalisis dalam kerangka tujuan dan model yang menjadi 

target utama dalam penelitian ini. Terdapat tiga kegiatan utama yang akan dilakukan 

dalam tahapan analisis data, yaitu editing data, proses data, dan tabulasi data, sebagai 

berikut: 
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a. Editing data, melakukan pengecekan data penelitian dan memastikan data 

yang diperoleh lengkap 

b. Proses data, melakukan pemrosesan data yang sudah masuk lalu setelah itu 

dilakukan ke tahap selanjutnya 

c. Tabulasi data, Setelah semua data terkumpul kemudian data disusun dan 

dikelompokkkan dalam tabel berdasarkan karakteristik dan tujuan 

penelitian. 

3.HHASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1kPola Sebaran Retail Modern Alfamart di Kota Karanganyar 

Berdasarkan hasil yang didapat dari survey di lapangan, kabupaten karanganyar 

mempunyai jumlah total pasar modern sebesar 34 unit yang tersebar di 17 kecamatan 

kota karanganyar. Penentuan pilihan lokasi disebuah retail modern alfamart 

menjadikan hal yang penting untuk strategi dari bisnis retail modern alfamart. Bagi 

para konsumen untuk mecari produk incarannya antara lain adalah jumlah pusat 

perbelanjaan retail, ketersediaan transportasi dan jarak spasial antara konsumen 

dengan pusat perbelanjaan. 

Persebaran retail modern alfamart bisa diketahui persebarannya dengan 

menggunakan metode analisis tetangga terdekat (Average  Nearest Neighbour) , data 

yang dihasilkan oleh metode tersebut akan menghasilkan persebaran retail modern 

alfamart berupa titik titik yang tersebara di beberapa kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar yang menunjukkan pola retail modern memiliki pola random, merata, 

atau mengelompok. 

 Dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah hasil dari perhitungan pola persebaran 

retail modern alfamart di Kabupaten Karanganyar. 

Tabel 2 

Hasil Analisis Tetangga Terdekat 

Jarak Rata-rata 290,86341 Meters 

Perkiraan jarak Rata-rata 453,362798 Meters 
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Rasio Tetangga Terdekat 0,338372 

Sumber: analisi data , 2019 

Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan diatas bias diketahui bahwa 

persebaran lokasi retail modern alfamart yang berada di Kabupaten Karanganyar 

adalah mengelompok. Hal ini diketahui dari nilai yang didapatkan dalam perhitungan 

tersebut diperoleh nilai T sebesar 0,338372. Berdasarkan hasil yang diperoleh bisa 

diketahui bahwa nilai T termasuk dalam kategori T = 0,00-0,70 yang hasilnya berupa 

pola persebaran retail modern alfamart di Kabupaten Karanganyar adalah 

mengelompok. 

Dalam penelitian ini mengaitkan pola sebaran retail modern dan 

kesesuainnya terhadap penataan ruang kawasan strategis di Kabupaten Karanganyar 

dengan menggunakan analisistetanggaterdekat merupakan analisis yang digunakan 

untuk menentukan pola persebaran retail modern alfamart di Kota Karanganyar, 

dapat diketahui nanti apa mengikuti pola seragam, random atau mengelompok, yang 

dapat ditunjukkan dari besarnya nilai T. Hasilnya yang didapat dari analisis ini, dapat 

memberikan gambaran tentang suatu retail modern alfamart, dapat menunjukkan 

suatu pola memiliki kecenderungan tertentu yang dapat dikaitkan dengan analisis  

yang menjelaskan retail modern alfamart dalam menentukan lokasi bagi retail 

modern mereka. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan metode Analisis Tetangga 

Terdekat, antara lain: 

1. Mengetahui tentang batas derah penelitian, 

2. Mengubah8pola6sebaran6unit6amatan6dalam6peta6topografi6menjadi6pola8se

baran8titik, 

3. Memberi6nomor6urut6untuk6setiap6titik,untuk6mempermudah6analisis, 

4. Mengukur6jarak6terdekat6untuk6jarak6pada6garis6lurus6antara6satu6titik6den

gantitik6lain6yang6merupakan6tetangga6terdekatnya, 
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5. Menghitung6besar6parameter6tetangga terdekat. 

Analisis pola persebaran retail modern alfamart di Kabupaten Karanganyar 

menggunakan6analisis6tetangga6terdekat dengan6menghitung Nilai T  (indeks  

penyebaran tertangga terdekat) melalui formula sebagai berikut.                                                                    

kkkkkkkkkkkkRumus 1 Menghitung6besar6parameter6tetangga terdekat. 

T =  
J u

J ℎ
  (1) 

Keterangan : 

           T            : indeks6penyebaran6tetangga6terdekat. 

          J u     :Jjarak6rata – rata6yang6diukur6antara6satu6titik6dengan6titik6tetangganya 

yang6terdekat. Nilai6J u 6diperoleh6melalui6penjumlahan6jarak6satu6titik6dengan           

p titik6tetangga6terdekat6sebesar619,65 km6dibagi6dengan6banyaknya6jumlah6retail 

(34). 

          J h    : jarakkrata-ratakyangkdiperoleh andai kata semua  titik mempunyai pola 

random  

          P      : kepadatan titik dalam tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas 

kkjk                   wilayah dalam km2(A), sehingga menjadi 
N

A
 

 

J 𝑢 =  
∑ 𝑗

∑ 𝑛
=  

19,65

34
=  0,57  (2) 

P   =  
∑ 𝑛

L
=  

34

77,37
=  0,43  (3) 

J ℎ =  
1

2√p
=  

1

2√0,43
=  1,68  (4) 

T  =  
J 𝑢

J ℎ
=  

0,57

1,68
=  0,33  (5) 

Dapat dilihat dari nilai T  yang diinterpretasikan dengan analisis tetangga terdekat 

maka pola sebaran retail modern alfamart di Kabupaten Karanganyar cenderung 

berpola mengelompok, hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai T sebesar 0,33 yang 

cenderung mendekati 0.   
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3.2kKesesuaian Lokasi Alfamart Dengan RTRW 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Karanganyar yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 1 Thn 2013 tentang rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Thn 2013,  produk penataan ruang di 

Indonesia dalam skala terkecil untuk kabupaten/kota adalah RDTR. 

Pada6dasarnya6merupakan6upaya 

untuk6mengatur6agar6optimalisasi6pemanfaatan6ruang6dapat6terjadi.6Hal6ini6di

karenakan6RDTR6merupakan6produk6tata6ruang6dengan6skala6terkecil6yang6d

iwajibkan6dasar6hukum6berupa6Peraturan6Daerah6(Perda)6untuk6dapat6diguna

kan6sebagai acuan penataan ruang.  

Namun substansi yang terdapat pada RTRW kabupaten/kota tidak bisa terlepas 

dari apa  yang telah dicanangkan didalam dan berbatasan langsung dengan pemisah 

administrasi. Perbedaan faktor geografis mempengaruhi tingkat kemudahan akses.  

Guna mengetahui kesesuaian penggunaan lahan khususnya6dalam6persebaranretail 

modern alfamart dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bisa dilakukan 

dengan cara overlay pada peta RTRW dan peta persebaran retail modern alfamart 

Presentase kesesuaian retail modern alfamart dengan RTRW dapat dilihat pada tabel 

3 

Tabel 3 

Klasifikasi Kesesuaian Retail Modern Alfamart Dengan RTRW 

Klasifikasi Jumlah Unit Presentase 

Sesuai 32 93,38 

Tidak Sesuai 2 6,62 

Total 34 100,00 

Sumber: Analisis Data, 2019 

Berdasarkan tabel diatas retail modern alfamart berjumlah 34 unit, retail modern 

alfamart dengan skala terbesar yang berjumlah 32 unit retail modern yang sesuai dengan 

aturan RTRW yang dimana tentang luas bangunan untuk minimarket kurang dari 400m2 dan 
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harus berjarak radius 0,5 km dari pasar Lingkungan dan terletak di sisi jalan Lingkungan / 

kolektor / arteri sedangkan terdapat 2 unit dari total 34 unit retail modern alfamart yang tidak 

sesuai dengan aturan RTRW yaitu alfamart yang beräda di wilayah Jaten dan Kecamatan 

Karanganyàr, tepatnya Alfamart Nusama dan Alfamart Jungke dīkarenakan luas 

bangunannya melebihi 400m2 yang pembangunannya tidak sesuai dengan peruntukan 

lahannya di kawasan strategis ekonomi. Hal tersebut berdasarkan pada ”. Peraturan  

tentang toko modern Pengaturan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ”. 

Pengertian toko modern berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan 

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang membentuk 

Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket atau grosir yang membentuk 

Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhatikan sosial ekonomi masyarakat sekitar 

serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) 

Perpres 112/2007  

Guna mengetahui kesesuaian penataan kawasan strategis khususnya dalam 

persebaran retail modern alfamart dapat dilakukan dengan cara overlay peta sebaran 

retail alfamart dan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hasil dari overlay tersebut 

menghasilkan peta kesesuaian lokasi retail modern alfamart dengan RTRW kawasan 

strategis. Dari peta penggunaan lahan dan peta kepadatan penduduk, nampak adanya 

gejala sentrifugal ke arah barat kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan dengan pola 

jaringan jalan yang menjari dan perkembangan kawasan permukiman di sisi utara ke 

arah barat dan timur. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan di kawasan selatan dan 

tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, serta adanya aksesbilitas sisi barat 

Kabupaten Karanganyar yang lebih menonjol dibandingkan dengan sisi timur dan utra 

Kabupaten Karanganyar.  

Sebaran penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Jaten hal ini karena 

didukung oleh mudahnya aksesbilitas ekonomi maupun sosial dan dekat dengan pusat 

kota di Kabupaten Karanganyar dan juga disebabkan oleh daya tarik dari daerah pusat 

kegiatan yang memiliki daya tarik ekonomi yang kuat (lapangan pekerjaan yang 
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tinggi). Retail modern alfamart tersebar di kawasan dengan tingkat populasi yang tinggi 

yaitu daerah yang berwarna Kuning terang dan hijau, untuk kawasan yang paling 

banyak tersebar alfamart berada di kawasan hijau yaitu tersebar di beberapa kecamatan 

seperti Kecamatan Jaten, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan ColomaduKecamatan 

Tasikmadu. Kecamatan Kerjo, dan Kecamatan Karangpandan, daerah tersebut sangat 

sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar guna untuk pembanguanan alfamart 

yang diamana dapat membantu perekonomian warga dan juga pemerintah setempat. 

Sedangakan untuk kawasan dengan warna orange pekat merupakan kawan yang sesuai 

untuk berdirinya alfamart sesuai dengan RTRW yatu meliputi daerah Kecamatan 

Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, dan Kecamatan Mojogedang yang tiap 

daerahnya hanya memiliki 1 alfamart saja. 

Mengacu pada gambar tentang peta kesesuaian lokasi alfamart dengan RTRW 

terlihat sebaran pola lokasi alfamart mengikuti pola sektor, hal ini terlihat dari 

banyaknya jumlah alfamart yang terkumpil paling banyak pada suatu kecamatan yaitu 

kecamatan karanganyar yang paling banyak memiliki alfamart daripada kecamatan 

lain. Sedangkan kawasan daerah yang tidak adanya alfamart berada di kawasan hijau 

dapat dilihat pada gambar peta kesesuaian lokasi alfamart dengan RTRW, daerah yang 

tidak ada alfamart meliputi kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan 

Jumapolo, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Ngargoyos, dan 

Kecamatan Jenawi. Hal tersebut disebabkan oleh dari segi sosial ekonomi warganya 

seperti daerah Ngargoyoso yang mayoritas warganya memiliki waung lokal sendiri 

yang tidak setuju dikarenakan berdampak ekonomi masyarakat yang mata 

pencahariannya didunia perdagangan dan pemasaran. Akibat dari mahalnya harga 

tenah yang berada di pegunungan seperti Kecamatan Jenawi, Kecamatan 

Tawangmangu, dan Kecamatan Ngargoyoso  akan sulit untuk mendirikan alfamart 

dikarenakan lahan yang terbatas dan sangat mahal karena sebagian lahan milik warga 

digunakan untuk aktivitas bercocok tanam untuk menghidupi ekonomi warga, maka 

daerah kawasan tersebut tidak sesuai didirikan alfamart yang mengacu pada RTRW.
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4.kPENUTUP 

4.1kKesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Identifikasi pola persebaran yang berdasar pada analisis tetangga terdekat  

(nearest neighbour analysis) terhadap pola sebaran retail modern alfamart di 

kabupaten Karanganyar menunjukkan nilai 0,338372 yang didapatkan dari hasil 

analisis menggunakan analisis tetangga terdekat yang artinya besarnya nilai 

T/indeks tersebut cenderung berpola mengelompok karena dipengaruhi  oleh 

letak pemukiman dan jalan-jalan utama. Retail modern alfamart cenderung 

mendekati populasi yang padat dan konsumen dngan daya beli yang tinggi. 

2. Tata ruang kawasan strategis alfamart dengan menggunakan RTRW di 

Kabupaten Karanganyar  diisi oleh pembangunan lahan perdagangan dan jasa 

serta pemukiman tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dengan letak bangunan 

usaha retail modern alfamart yang dimana menempati area yang tidak sesuai 

dengan aturan RTRW di Kabupaten Karanganyar. Pola sebaran retail modern 

alfamart yang mengelompok tersebut cukup untuk memberi kemudahan pada 

jangkauan ke retail modern alfamart bagi penduduk luar kawasan dan 

meyesuaiakan dengan persebaran retail modern alfamart.  

4.2kSaran 

1. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang zonasi bagi pusat 

perbelanjaan dan retail modern di Kabupaten Karanganyar 

2. Membatasi pertumbuhan retail modern alfamart yang cenderung tidak ada aturan 

tentang jarak sesama alfamart dan warung lokal warga yang memicu persaingan 

ekonomi bisnis masyarakat. 

3. Mengarahkan pemusatan lokasi retail modern untuk memperbaiki infrastruktur 

jalan dan transportasi di daerah pinggiran  

4. Membangun pusat6pertumbuhan6baru6(growing point)6yang6menarik6bagi 

retail6sekaligus6mencegah6persaingan6retail6modern6dipusat6kota. 
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5. Melakukan6revitalisasi6dan6reorientasi pada retail modern alfamart agar sesuai 

dengan tatanan aturan RTRW yang berlaku di Kabupaten Karanganyar guna 

perekonomian yang lebih baik dan maju. 
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