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ANALISIS JARINGAN PERDAGANGAN SAYUR DI PASAR SAYUR 

PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN 

Abstrak 

Perdagangan ada sebuah alur untuk mendistribusikan barang, pendistribusian ini 

yang kemudian memunculkan sebuah jaringan perdagangan dalam hal ini jaringan 

perdagangan sayur. Mengetahui jaringan pedagang sayur ini bertujuan 

memudahkan pendistribusian ke daerah-daerah sekitarnya. Penelitian ini meneliti 

mengenai jaringan perdagangan sayur di Pasar Plaosan, Magetan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengkaji karakteristik pedagang di Pasar Plaosan Magetan, 

mengkaji jaringan perdagangan yang ada di Pasar Plaosan Magetan dan 

menganalisis dampak wabah Covid-19 terhadap perdagangan sayuran di Pasar 

Plaosan. Metode penelitian adalah sensus dengan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa karakteristik Pedagang Sayur Pasar Plaosan 

terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 77, 29 %, usia 

terbanyak pedagang berada di rentang usia 46-55 sebanyak 45,71 % dengan usia 

tertua 67 tahun dan termuda 34 tahun, pendidikan pedagang adalah tingkat SMA 

sebanyak 77,14 %, jumlah tanggungan keluarga pedagang terbanyak mempunyai 

5-7 orang yaitu sebanyak 77,14 %, pedagang terbanyak berasal dari lokasi yang 

satu kecamatan dengan pasar Plaosan yaitu sebanyak 68,57 %, adapun para 

pedagang berjualan di Pasar Plaosan karena lokasi yang strategis, peluang dagang 

tinggi serta ada juga yang karena usaha turun temurun. Jaringan perdagangan 

sayur di Pasar Plaosan dibedakan menjadi petani langsung menjual ke pengepul 

Pasar Plaosan atau pengepul mengambil dari pengepul daerah lain yang menjual 

ke Pasar Plaosan. Pedagang mendapatkan sayur dari Petani yang datang langsung 

ke Pasar Plaosan ataupun melalui pengepul yang telah mengambil panen petani. 

Sayuran yang berasal dari dalam daerah Plaosan berupa sawi, wortel, kol, terong, 

kentang, tomat dan cabai. Sayuran ini oleh pengepul dijual ke pedagang eceran 

yang ada di Pasar Plaosan, kemudian oleh pedagang eceran dijual langsung ke 

konsumen ataupun ke tukang sayur keliling. Ada juga pengepul yang menjual 

sayur ke luar daerah Plaosan antara lain Madiun, Ponorogo, Pacitan dan Ngawi. 

Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh pedagang sayur Pasar Plaosan antara lain 

jika sebelumnya pasar ramar sekarang pasar menjadi sepi sehingga pembeli 

berkurang, pasokan sayur dari luar daerah berkurang serta pengiriman keluar kota 

yang berkurang. 

Kata Kunci : Perdagangan Sayur, Variasi Jaringan, Pasar Plaosan, Covid-19 
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Abstract 

Trade is a channel to distribute goods, this distribution which then creates a 

trading network, in this case the vegetable trade network. Knowing this vegetable 

merchant network aims to facilitate distribution to surrounding areas. This 

research examines the vegetable trade network at Plaosan Market, Magetan. The 

purpose of this research is to examine the characteristics of traders in the Plaosan 

Magetan Market, to study the existing trade networks in the Plaosan Magetan 

Market and to analyze the impact of the Covid-19 outbreak on the vegetable trade 

in the Plaosan Market. The research method is census with descriptive analysis. 

The results of the study stated that the characteristics of the most Plaosan Market 

Vegetable Traders were female, namely 77.29%, most traders were in the age 

range 46-55 as much as 45.71% with the oldest 67 years old and the youngest 34 

years old. SMA as much as 77.14%, the highest number of dependents of 

merchant families has 5-7 people, namely 77.14%, most traders come from 

locations in the same sub-district with the Plaosan market which is 68.57%, as for 

the traders selling at Plaosan Market because strategic location, high trade 

opportunities and some are due to hereditary business. The vegetable trade 

network in Plaosan Market is divided into direct farmers selling to Plaosan Market 

collectors or collectors taking from other regional collectors who sell to Plaosan 

Market. Traders get vegetables from farmers who come directly to Plaosan 

Market or through collectors who have taken farmers' crops. Vegetables that come 

from within the Plaosan area include mustard greens, carrots, cabbage, eggplant, 

potatoes, tomatoes and chilies. These vegetables are sold by collectors to retail 

traders in Plaosan Market, then by retailers they are sold directly to consumers or 

to mobile vegetable vendors. There are also collectors who sell vegetables outside 

the Plaosan area, including Madiun, Ponorogo, Pacitan and Ngawi. The impact of 

Covid-19 felt by vegetable traders at Plaosan Market, among others, if previously 

the Ramar market was now the market was quiet so that buyers were reduced, the 

supply of vegetables from outside the area was reduced and shipments out of town 

were reduced. 

Keywords: Vegetable Trading, Network Variation, Plaosan Market, Covid-19 

1. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi indikator 

kemajuan di bidang ekonomi dilihat dari kegiatan serta penyerapan tenaga 

kerja. Sektor perdagangan adalah sebuah sektor yang sangat terbuka sehingga 

tidak ada halangan atau batasan untuk masyarakat bisa masuk dalam sektor 

ini. Perdagangan menjadi suatu media untuk terjadinya interaksi antar 

masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda. 
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Salah satu pusat perdagangan adalah pasar. Pasar merupakan suatu 

tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Pasar 

terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar tersebut 

tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada 

suatu lokasi saja (Rasyaf, 1996). Salah satu jenis pasar adalah pasar 

tradisional. 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 

yang ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara penjual dan 

pembeli secara langsung (Fuad, 2000). Menurut Polanyi Kotler (2001) pasar 

tradisional memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan baik secara ekonomis 

maupun memghidupi ribuan orang ataupun tempat untuk memenuhi 

kebutuhan. Secara alamiah pasar akan terbangun sebuah komunitas dari 

berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, 

pedagang lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut dan pembeli. 

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini menjadikan manusia hidup 

bersama dengan manusia atau orang lain. Seorang manusia akan terus 

berinteraksi dengan manusia lain selama hidupnya. Interaksi ini akan 

memunculkan sebuah hubungan social yang kemudian menghasilkan jaringan 

social diantara mereka. Dalam pendekatan jaringan social, pasar merupakan 

suatu struktur hubungan antara beberapa actor pasar seperti pemasok 

(rekanan), pengepul, pelanggan, pembeli dan lain-lain (Damsar, 2005). 

Jaringan sosial ini terbangun berdasarkan hubungan social yang telah 

dijalin para pedagang sejak lama. Definisi jaringan sendiri adalah adanya 

keterkaitan yang saling membutuhkan dalam profesi tertentu yang saling 

terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan yang terbentuk di pasar 

adalah jaringan perdagangan karena yang adanya saling keterkaitan antara 

aktor di pasar dalam hal perdagangan. Jaringan perdagangan yang terbentuk 

yaitu petani yang kemudian dijual kepada pedagang perantara (pengepul) 

kemudian dijual kepada pedagang pasar dari berbagai wilayah hingga 

kemudian konsumen membeli di pedagang pasar. 
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Pertumbuhan ekonomi juga telah banyak memberikan dampak di 

kehidupan manusia, salah satunya mengenai kebutuhan manusia akan bahan 

pangan. Selain bahan pangan pokok, sayuran menjadi salah satu pendamping 

bahan pangan pokok yang digemari oleh penduduk Indonesia. Peranan penting 

sayuran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dikarenakan sayuran 

memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sayuran 

mengandung banyak mineral, vitamin, kalori hingga protein yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh. 

Minat yang tinggi masyarakat Indonesia akan kebutuhan sayuran 

menjadikan sayuran sebagai komiditi yang selalu dicari. Hal ini berpengaruh 

kepada produksi sayuran menjadi semakin berkembang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Produsen sayur berbondong-bondong memproduksi 

sayuran dengan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Magetan merupakan sebuah kabupaten yang berada di kaki Gunung 

Lawu yang terkenal dengan produksi sayurannya. Karakteristik daerah 

magetan yang berada di dataran tinggi memudahkan sayuran untuk tumbuh 

dengan subur. Pendistribusian sayuran di Kabupaten Magetan melalui Pasar 

Plaosan. Pasar Plaosan terletak di kecamatan Plaosan yang mempunyai luas 

daerah 66,09 km2. Pasar plaosan mempunyai luas 11.789 m2 yang berada di 

Jalan Raya Sarangan, Magetan. 

Tabel 1. Jumlah Pedagang Los di Pasar Plaosan 

Nama Blok Jumlah Pedagang 

Sayur 35 

Daging Ayam 15 

Daging Sapi 13 

Tempe, Tahu 17 

Kelontong 35 

Buah 14 

Roti/ snack 13 

Kerupuk 17 

Grabatan 20 
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Grabah 18 

Perabotan 12 

Beras 6 

Total Pedagang 16 

Sumber : Dinas Pasar Plaosan 2019 

Terdapat 2 jenis pedagang yang ada di Pasar Plaosan, yakni pedagang 

pengepul, dan pedagang eceran. Masing-masing jenis pedagang tersebut 

memiliki skala usaha tersendiri, mulai dari skala usaha besar, dan skala usaha 

sedang. Pedagang sayur yang dikategorikan sebagai usaha skala besar jika 

menggunakan tenaga upah lebih dari dua orang, dan kuantitas barang yang di 

perjual belikan dalam jumlah banyak, yakni dalam satu komoditas sayur 

memiliki lebih dari 10 macam, dan memiliki relasi pedagang sampai luar 

kabupaten bahkan samapi luar Provinsi. Pedagang sayur yang dikategorikan 

sebagai skala usaha menengah jika menggunakan tenaga upahan kuarang dari 

dua orang, dan kuantitas barang yang di perjualkan cukup banyak, yakni 

dalam satu komoditas sayur memiliki 5-10 macam, memiliki relasi berdagang 

hanya dilingkup sampai Kabupaten dalam satu Provinsi (PPK UGM,1989). 

Aktivitas perdagangan di Pasar Plaosan dimulai dari pukul 03.00 

hingga pukul 16.00. Pasar plaosan merupakan pasar tempat transaksi 

pedagang perantara (pengepul) kepada pedagang sayur di berbagai wilayah di 

Magetan dan sekitarnya. Selain pengepul tidak jarang pedagang sayur kecil 

atau pengecer juga sering membeli sayur di Pasar Plaosan. Di dalam kegiatan 

berdagang, pedagang pasar Plaosan memerlukan hubungan sosial dengan 

lainnya, karena pedagang ini memperoleh sayuran dari berbagai produsen, 

seperti memperoleh sayur langsung dari petani, dari pedagang satu ke 

pedagang yang lain, bahkan sayur yang di peroleh berasal dari luar daerah 

Magetan itu sendiri. 

Pendistribusian ini yang kemudian memunculkan sebuah jaringan 

perdagangan dalam hal ini jaringan perdagangan sayur di Pasar Plaosan. 

Jaringan perdagangan dapat diketahui dari cara memperoleh sayuran, yang 

biasanya lebih sering dipasok para petani, supplier ataupun pedagang besar di 
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Pasar Plaosan hingga sampai di pembeli di pasar-pasar yang ada di Magetan. 

Jarak yang relatif dekat dengan lahan pertanian menjadikan Pasar Plaosan 

pilihan yang banyak didatangi oleh pedagang, selain itu letaknya yang berada 

di pinggir jalan juga memudahkan akses untuk mengambil sayuran. Hal inilah 

yang menjadikan pemasok sayuran lebih senang untuk memasok kepada 

pedagang sayur yang ada di Pasar Plaosan. Dengan mengetahui jaringan 

pedagang sayur di Pasar Plaosan ini akan memudahkan pendistribusian ke 

daerah-daerah sekitarnya terutama Magetan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan 

diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : pertama, 

bagaimana karateristik pedagangan sayur di Pasar Plaosan Magetan?, kedua, 

bagaimana jaringan perdagangan yang ada di Pasar Plaosan Magetan?, ketiga 

bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap perdagangan sayuran di Pasar 

Plaosan 

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakaan metode  sensus  Metode 

sensus yaitu dengan mengumpulkan informasi langsung dari responden, dari 

seluruh sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian data yang 

didapatkan dianalisis menggunakan metode deskriptif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Pedagang Sayur Pasar Plaosan 

Petani yang menjual hasil tanamnya ke Pasar Plaosan mayoritas 

berjensi kelamin laki-laki, hal ini dikarenakan petani laki-laki lebih 

mempunyai tenaga yang lebih besar dibanding dengan petani perempuan. 

Diketahui juga rentang usia mayoritas petani berada di rentang usia 56-65 

tahun. Rentang usia ini merupakan usia yang sudah tidak terlalu produktif, 

namun kebanyakan petani yang Bertani karena turun temurun hanya dapat 

menggantungkan pendapatannya dari bidang pertanian, sehingga meskipun 

usianya sudah tidak terlalu produktif tetap Bertani untuk memenuhi hidup. 
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Tingkat pendidikan petani didominasi oleh tingkat SMP. Jumlah tanggungan 

petani juga didominasi pada tanggungan keluarga 5 sampai 6 orang. Hal ini 

cukup berkaitan dengan usia petani yang berada di rentang usia 56-65 tahu. 

Asal petani mayoritas dari daerah sekitar pasar. 

Pedagang sayur di Pasar Plaosan terbagi atas pengepul dan pengecer. 

Mayoritas berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah lebih dari setengah 

populasi pedagang sayur di pasar tersebut. Hal ini dikarenakan pedagang 

perempuan mempunyai keuletan dan keluwesan dalam bernegosiasi dengan 

pembeli. Diketahuhi para pedagang sayur mayoritas masih berada di umur 

produktif yaitu antara rentang usia 46-55 tahun. Usia yang masih produktif 

pedagang mempunyai stamina yang bagus sehingga jam kerja cenderung lebih 

lama.Tingkat pendidikan pedagang sayur Pasar Plaosan mayoritas adalah 

lulusan SMA, hal ini menandakan pendidikan yang cukup tinggi di sektor 

pekerjaan informal. 

Pedagang sayur di Pasar Plaosan mayoritas telah berdagang sayur di 

Pasar Plaosan selama kurun waktu 5-15 tahun. Lama usaha pedagang satu 

dengan yang lain terdapat perbedaan karena setiap pedagang mempunyai 

alasan yang berbeda pula. Lama usaha ini mempengaruhi terhadap relasi serta 

pengalaman berdagang, semakin lama berdagang akan semakin banyak relasi 

dan lebih luwes dalam berdagang. Mayoritas pedagang yang telah lama 

berdagang sayur di Pasar Plaosan karena meneruskan usaha turun temurun 

keluarganya sedangkan pedagang yang lebih baru merupakan pedagang yang 

mulai merintis usaha karena melihat peluang usaha yang ada di Pasar Plaosan 

dan karena tempat tinggalnya dekat dengan Pasar Plaosan. Hal ini juga dapat 

dilihat dari daerah asal pedagang yang mayoritas berasal dari daerah Plaosan. 

Pedagang sayur Pasar Plaosan memiliki pendapatan yang berbeda-beda 

yang dipengaruhi oleh modal dan jenis barang dagangan yang dijual. 

Pedagang yang mempunyai modal yang besar menjual jenis sayuran yang 

lebih beragam dari pedagang yang mempunyai modal lebih kecil. Dengan 

beragamnya jenis sayuran maka semakin besar pendapatan yang akan didapat. 

Pendapatan akan berkesinambungan dengan jumlah tanggungan keluarga 
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pedagang sayur Pasar Plaosan, karena pendapatan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dari tanggungan keluarga pedagang sayur terlebih mayoritas 

pedagang sayur menjadikan berdagang sayur sebagai pekerjaan utama mereka. 

Pendapatan antar pengepul atau antar pengecer tidak mempunyai interval 

yang terlalu banyak, hal ini dikarenakan harga sayuran tempat mereka 

mengambil sayur mempunyai harga yang sama sehingga mereka menjual juga 

dengan harga yang sama. Para pedagang telah menyepakati satu harga untuk 

masing-masing jenis sayuran. Hal ini merupakan salah satu wujud persaingan 

sehat dari masing-masing pedagang. 

Modal dan pendapatan juga akan mempengaruhi keuntungan serta 

harga jual dari masing-masing pedagang. Keuntungan yang diperoleh masing- 

masing pedagang berbeda, hal in dipengaruhi oleh harga yang didapatkan dari 

tempat mereka membeli sayur. Pengepul yang mengambil dari petani 

memiliki harga yang lebih murah dibanding pengepul yang mengambil dari 

pengepul lain. Begitupula pengecer yang mengambil pengempul memiliki 

harga jual yang lebih tinggi untuk sampai ke konsumen. 

Rata-rata petani mengambil keuntungan sebesar 40% dari harga tanam, 

kemudian pengepul mengambil keuntungan sebanyak 50-60 % juga dari harga 

beli di petani sedangkan pengecer mengambil keuntungan 50 % untuk dijual 

lagi ke konsumen. Hal ini dapat dilihat dari cara pengambilan stock pedagang. 

Pengepul mengambil stock dalam satuan karung kemudian dijual dengan 

satuan kilogram. Pengecer kemudian menjual dengan kilogram juga. 

Sebagai contoh missal untuk sayur kol petani menjual ke pengepul 

seharga Rp 40.000 per karung yang berisi 20 kg dari harga panen yang bisa 

dihitung sejumlah Rp. 25.000 per 20 kg. Kemudian oleh pengepul dijual 

kembali ke pengepul lain seharga Rp 60.000 per 20 kg, yang kemudian oleh 

pengepul dijual ke pengecer seharga Rp 5.000 per kilogram. Oleh pengecer 

dijual Rp 7.500 kepada konsumen. 

3.2. Variasi Jaringan Perdagangan Pasar Plaosan 
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Komoditi utama perdagangan sayur di Pasar Plaosan saat penelitian 

berlangsung adalah kentang, wortel, kol, cabai, daun bawang dan sawi yang 

keluar dari Pasar Plaosan. Para petani memerlukan beberapa pedagang yang 

menjembatani peredaran barang sebelum sampai ke konsumen. Peredaran 

barang yang terjadi akan membentuk pola jaringan perdagangan. 

Pola jaringan perdagangan merupakan suatu pola yang 

menggambarkan aktivitas penjualan oleh petani kepada pedagang pengumpul 

maupun pedagang eceran hingga sampai kepada konsumen akhir. 

Pola jaringan perdagangan tersingkat adalah dari petani ke pedagang 

pengepul langsung sebelum sampai ke konsumen. Petani langsung membawa 

dagangannya ke pedagang pengepul yang ada di Pasar Plaosan. Melalui 

pengepul, barang akan sampai ke pedagang pengecer kemudian dari pengecer 

bisa sampai ke langsung ke konsumen. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

gambar 1. mengenai jaringan perdagangan dari petani langsung ke pengepul 

kemudian pengecer sampai ke konsumen : 

Gambar 1. Pola 1 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jaringan perdagangan sayur 

pedagang mendapatkan sayur dari petani yang biasanya mengantar sayuran 

langsung ke Pasar Plaosan untuk dijual ke pengepul Pasar Plaosan. Pedagang 

pengepul menjual sayuran ke pedagang eceran yang berada di Pasar Plaosan. 

Pedagang eceran yang ada di Pasar Plaosan ini langsung dibeli oleh 

konsumen. 

Selain dibeli oleh konsumen langsung, sayur dari pedagang eceran 

juga dibeli oleh pedagang sayur keliling yang kemudian dijual dari rumah ke 

rumah untuk sampai ke tangan konsumen. Konsumen yang membeli di 

pedagang sayur keliling merupakan consume yang rumahnya jauh dari pasar, 

sehingga mengandalkan tukang sayur keliling untuk memenuhi kebutuhan 

sayurnya. Adapun pola jaringannya dapat dilihat pada gambar berikut : 



10 

Gambar 2. Pola 2 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Kemudian, perdagangan sayur yang berasal langsung dari petani 

daerah Plaosan juga dijual kembali ke pengepul yang ada di luar daerah. Hal 

ini dikarenakan Pasar Plaosan yang sudah terkenal akan kualitas sayurnya 

sehingga pedagang sayur dari Pasar lain seperti Ponorogo, Madiun dan  

Pacitan juga mengambil dari Pasar Plaosan. Adapun untuk detailnya dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 3. Pola 3 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Dalam perolehannya, pedagang pengepul memperoleh sayuran dari 

petani langsung yang berada di daerah sekitar pasar yaitu Desa Sarangan dan 

Desa Plaosan. Petani menawarkan secara langsung yaitu dengan datang ke 

pengepul di Pasar Plaosan. Sayuran yang dibawa langsung oleh Petani Plaosan 

berupa wortel, kol, sawi, kentang, bawang merah, brokoli dan tomat. 

Untuk memenuhi kekurangan dari pemenuhan kebutuhan sayur 

langsung dari petani, pengepul pasar Plaosan mengambil dari pengepul yang 

datang ke Pasar Plaosan. Komoditi sayuran yang dijual di Pasar Plaosan tidak 

hanya berasal dari daerah Plaosan saja, namun juga berasal dari daerah lain 

seperti Tawangmangu, Blitar dan Wonogiri. Sayur yang dibawa dari luar 

daerah biasanya berupa sawi, kol, ubi dan buncis. 

Komoditi yang masuk ke Pasar Plaosan bisa diperoleh dari petani 

melalui pengepul yang akan mengirimkan sayuran ke Pasar Plaosan. Pengepul 

ini kemudian menjual ke pengepul yang ada di Plaosan kemudian pengepul 
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akan menjual kembali ke pedagang eceran kemudian sampe ke tangan 

konsumen. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari gambar berikut : 

Gambar 4. Pola 4 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Pengepul merupakan perantara bagi pedagang pengepul untuk menjual 

sayur yang berasal dari daerah lain. Hal ini dikarenakan pengepul mempunyai 

relasi yang lebih kuat untuk mengambil ataupun menjual barang dari wilayah 

lain. Sebelum sampai ke konsumen, sayur yang masuk ke Pasar Plaosan 

melalui pengepul dari daerah lain seperti Tawangmangu, Blitar dan Wonogiri 

akan diberikan kepada pengepul Pasar Plaosan yang kemudian akan dijual lagi 

ke pedagang eceran. Dengan adanya pasokan dari daerah lain persediaan sayur 

di Pasar Plaosan tidak mengalami kekurangan saat wilayah Plaosan tidak 

sedang panen. 

Pola jaringan tersingkat dari wilayah lain ke Pasar Plaosan adalah dari 

pengepul kemudian menjual ke pengepul Pasar Plaosan kemudian pengepul 

menjual ke pedagang eceran, oleh pedagang eceran dijual selain dijual 

langsung ke konsumen juga dijual ke pedagang sayur keliling untuk sampai ke 

tangan konsumen. Pola jaringan perdagangan lebih detailnya akan dijelaskan 

dalam gambar berikut ini : 

Gambar 5. Pola 5 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Selain dijual ke dalam kecamatan Plaosan, perolehan sayur dari 

pengepul daerah lain juga dijual ke pengepul dari daerah lain seperti Madiun, 
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Ponorogo, Pacitan dan Ngawi. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

Gambar 6. Pola 6 Perdagangan Sayur Pasar Plaosan 

Sumber : Penulis,2020 

Pengepul di Pasar Plaosan telah mempunyai relasi yang kuat dengan 

pengepul sayur dari daerah lain dalam melakukan peredaran barang yang akan 

dijual. Relasi ini kemudian akan membentuk suatu pola jaringan perdagangan 

dari wilayah lain ke Pasar Plaosan. 

Pengepul luar daerah mengambil sayuran dari pengepul Pasar Plaosan 

karena jarak dan harga yang terjangkau, kualitas sayur yang baik serta adanya 

saling melengkapi antara Pasar Plaosan dengan pasar daerah tujuan. Seperti 

contoh Pasar Plaosan memberi pasokan sayur ke Pasar Madiun, sedangkan 

dari Pasar Madiun memberi pasokan non-pertanian. Selain itu daerah seperti 

Pacitan dan Madiun tidak memiliki lahan untuk menanam sayur karena  

berada di dataran rendah. 

Pendistribusian sayuran ke luar daerah dilakukan pedagang dengan 

menggunakan kendaraan roda empat atau lebih seperti pick up dan truk. 

Aksesibilitas yang baik dari Pasar Plaosan ke daerah tujuan seperti Madiun, 

Ponorogo, Pacitan dan Ngawi yang mana topografi yang bergelombang dan 

landau memungkinkan moda transportasi pengangkut sayur sangat mudah dan 

lancar sampai ke tempat tujuan sehingga sayur masih segar dan tidak 

membusuk. Dari segi inftrastuktur juga sudah memadai yaitu dengan adanyan 

jalan bebas hambatan sehingga pendistribusian sayur menjadi lebih cepat 

sampai ke tangan pengepul yang ada di luar daerah. 

3.3. Dampak Covid-19 terhadap Perdagangan Sayur di Pasar Plaosan 
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Pandemi yang dikarenakan virus Covid-19 di Indonesia, telah 

mempengaruhi semua sektor, tak terkecuali sektor perdagangan sayur di Pasar 

Plaosan. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat mengharuskan 

masyarakat untuk tetap di rumah saja. Hal ini kemudian menyebabkan sektor 

perdagangan sayur di Pasar Plaosan menjadi lesu. Dampak yang paling 

dirasakan oleh para pedagang sayur di Pasar Plaosan adalah pasar menjadi 

sepi yang mengakibatkan pembeli menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan 

masyarakat takut untuk berbelanja sayur langsung ke pasar karena pasar 

merupakan pusat keramaian yang dapat menjadi kluster penyebaran virus 

Covid-19. Sepinya pembeli ini kemudian berpengaruh ke penghasilan dari 

pedagang yang menurun. 

Selain berkurangnya pembeli, dampak lain dari Covid-19 yang 

dirasakan oleh pedagang adalah berkurangnya suplai sayur dari luar daerah. 

Seperti sudah diketahui bahwa pedagang sayur di Pasar Plaosan juga 

mengandalkan suplai sayur dari daerah lain seperti Tawangmangu, blitar dan 

Wonogiri karena Covid-19 suplai ini menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan 

pengepul dari luar daerah dibatasi untuk melakukan suplai sayur ke Pasar 

Plaosan. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, pemerintah 

membatasi pengepul untuk mengirimkan sayur ke Pasar Plaosan, pengiriman 

sayur dari luar daerah turun hingga 40 % yang mana ini sangat mempengaruhi 

penjualan sayur terlebih terhadap pedagang yang telah mempunyai pelanggan 

tetap yang memblei dalam partai yang besar. 

Dampak lain dari Covid-19 yang juga dirasakan oleh pedagang sayur 

di Pasar Plaosan adalah berkurangnya pengiriman ke luar kota. Hal ini 

dikarenakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap arus 

pengiriman ke kota lain untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena 

pembatasan ini pengiriman ke luar kota menjadi terhambat padahal 

permintaan dari luar kota banyak. Selain itu beberapa ruas jalan untuk keluar 

kota juga ditutup, sehingga moda transportasi yang digunakan tidak bisa 

mengirimkan sayur ke luar kota. 
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Meskipun banyak pedagang yang terdampak, namun terdapat pula 

pedagang yang tidak merasakan dampak dari Covid-19 ini. Pedagang merasa 

sama saja keadaan saat sebelum dan sesudah adanya Covid-19 ini. Pedagang 

ini merupakan pedagang eceran yang hanya menjual sayur dalam jumlah 

sedikit dan telah mempunyai pelanggan tetap yaitu pedagang sayur keliling. 

Pedagang eceran juga tidak mengirimkan sayur ke luar kota, karena hal 

tersebut pedagang ini tidak merasakan dampak dari covid-19. 

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan 

a. Karakteristik Pedagang Sayur Pasar Plaosan mayoritas adalah berjenis

kelamin perempuan yaitu sebanyak 77, 29 %, usia mayoritas pedagang

berada di rentang usia 46-55 sebanyak 45,71 % dengan usia tertua 67

tahun dan termuda 34 tahun, pendidikan mayoritas pedagang adalah

tingkat SMA sebanyak 77,14 %, jumlah tanggungan keluarga pedagang

mayoritas mempunyai 5-7 orang yaitu sebanyak 77,14 %, pedagang

terbanyak berasal dari lokasi yang satu kecamatan dengan pasar Plaosan

yaitu sebanyak 68,57 %, adapun para pedagang mayoritas berjualan di

Pasar Plaosan karena lokasi yang strategis, peluang dagang tinggi serta ada

juga yang karena usaha turun temurun dengan lama usaha antar 5-30

tahun. Modal para pedagang ini rata-rata adalah Rp 500.000 sampai

dengan Rp 10.000.000 dengan pendapatan perhari rata-rata Rp 100.000

hingga Rp 300.000.

b. Variasi jaringan perdagangan sayur di Pasar Plaosan dibedakan menjadi 2

yaitu, dari Plaosan ke daerah lain dan dari daerah lain ke Plaosan.

Pedagang mendapatkan sayur dari dalam daerah biasanya dari Petani yang

datang langsung ke Pasar Plaosan ataupun melalui pengepul yang telah

mengambil panen petani yang berada di Pasar Plaosan. Sayuran yang

berasal dari dalam daerah Plaosan berupa sawi, wortel, kol, terong,

kentang, tomat dan cabai. Sayuran ini oleh pengepul dijual ke pedagang

eceran yang ada di Pasar Plaosan, kemudian oleh pedagang eceran dijual
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langsung ke konsumen ataupun ke tukang sayur keliling. Ada juga 

pengepul yang menjual sayur ke luar daerah Plaosan antara lain Madiun, 

Ponorogo, Pacitan dan Ngawi. Daerah tersebut berada di sekitar daerah 

Plaosan oleh karena itu pedagang daerah tersbeut mengambil dari Plaosan 

karena akses yang mudah sehingga sayur tidak lama berada di perjalanan. 

Variasi yang kedua yaitu dari luar daerah ke Pasar Plaosan, yaitu dari 

Tawangmangu, Wonogiri dan Blitar. Pedagang sayur mengambil dari 

daerah tersebut karena kekurangan pasokan dari dalam daerah Plaosan dan 

sayuran daerah tersebut juga terkenal berkualitas baik. Perdagangan sayur 

dari luar daerah melalui perantara yaitu pengepul, yang mana pengepul ini 

mengambil sayur di daerah asal kemudian mengirimkan ke Pasar Plaosan. 

Sayuran itu berupa buncis, kol, daun bawang, tomat, wortel dan kentang. 

Dari pengepul kemudian dibeli pengepul pasar Plaosan, kemudian oleh 

pengepul dijual lagi ke pedagang eceran lalu dijual ke konsumen atupun 

pedagang sayur keliling. 

c. Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh pedagang sayur Pasar Plaosan

antara lain pasar menjadi sepi sehingga pembeli berkurang, pasokan sayur

dari luar daerah berkurang serta pengiriman keluar kota yang berkurang.

4.2.Saran 

a. Penataan Pasar Plaosan harus lebih ditingkatkan yaitu dengan menambah

lahan parkir dan juga penataan pedagang dengan lebih rapi sehingga

pembeli ataupun pengepul dapat dengan mudah melalukan jual beli di

Pasar Plaosan.

b. Di masa pandemin Covid-19 ini harus ditingkatkan lagi mengenai

protokol kesehatannya, hal ini untuk memberi kenyamanan kepada

pembeli ataupun pedagang sehingga alur perdagangan tetap baik dan

pedagang tidak mengalami kerugian.

c. Pemerintah diharapkan mengadakan pengecekan secara berkala ke pasar,

terkait dengan kelayakan sayur ataupun kebersihan Pasar Plaosan agar

perdagangan sayur di Pasar Plaosan tetap ramai pembeli
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