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Jangkauan Pelayanan Pasar Malangjiwan Colomadu Di Kelurahan 
Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 

 

Abstrak 

Jangkauan pelayanan pasar yaitu sejauh mana pasar dapat memberikan 
kenyamanan serta kepuasan untuk melakukan kegiatan jual beli baik dari segi 
fasilitas, kebersihan, akses menuju pasar, serta yang paling ditekankan adalah 
sejauh mana pasar dapat melayani pembeli, pedagang dan sejauh mana barang 
yang didapatkan untuk dijual di pasar dalam kasus ini adalah Pasar Tradisional 
Malangjiwan Colomadu. Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu, 1. Mengetahui 
karakteristik Pasar Malangjiwan Colomadu Kabupaten Karanganyar , 2. 
Mengetahui tingkat pelayanan(asal pedagang, asal barang dagangan, asal 
pembeli) Pasar Malangjiwan Colomadu Kabupaten Karanganyar . Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data skunder. 
Metode Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan memberikan 
kuesioner/pertanyaan dengan mendatangi langsung ketempat penelitian untuk 
memperoleh informasi secara langsung serta wawancara kepada para pedagang 
serta pembeli. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan  
menggunakan non probability sampling, menggunakan teknik Eksidental. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan 
tabel frekuensi, tabel silang dan menggunakan analisisis pendekatan keruangan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa lokasi Pasar Tradisional 
Malangjiwan Colomadu memiliki lokasi yang strategis serta memiliki daya tarik 
terhadap wilayah lain. Daerah Asal Pedagang didominasi oleh kecamatan 
Colomadu yang memiliki jumlah terbesar dengan persentase 45%, selanjutnya 
yaitu Kecamatan Ngemplak dengan persentase 26,6%, Kecamatan Kartosuro 
21,6%, dan Kecamatan Mojosongo yaitu 6,7%. Asal barang dagangan 
didominasi oleh kota Surakarta dengan jumlah persentase 30%, Kabupaten 
Boyolali dengan jumlah persentase 26,6%, Kabupaten Sukoharjo 23,4%,dan 
Kabupaten Karang Anyar dengan jumlah persentase 20%,. Asal pembeli yang 
paling dominan adalah dari Kecamatan Colomadu dengan jumlah persentase 
89%. selanjutnya terahir dari Kecamatan Ngemplak 11 % .  

 
Kata Kunci:  Karakteristik, Jangkauan, Keruangan. 
 

Abstract 
The level of market range is the extent to which the market can provide comfort 
and satisfaction to carry out buying and selling activities both in terms of 
facilities, cleanliness, access to the market, and the most emphasized is the extent 
to which the market can serve buyers, traders and the extent to which goods are 
obtained for sale at the market in this case is Malangjiwan Colomadu Traditional 
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Market. This study has 2 objectives, namely, 1. Knowing the characteristics of 
Malangjiwan Colomadu Market, Karanganyar Regency, 2. Knowing the level of 
service (origin of traders, origin of merchandise, origin of buyers) Malangjiwan 
Colomadu Market, Karanganyar Regency. The data used in this study are primary 
data and secondary data. This research method uses a survey method, by 
providing a questionnaire / questions by directly visiting the place of research to 
obtain direct information and interviews with traders and buyers. The sampling 
method in this study is to use non-probability sampling, using an incidental 
technique. The method used to analyze the data is to use frequency tables, cross 
tables and use a spatial analysis approach. The results of this study indicate that 
the location of Malangjiwan Colomadu Traditional Market has a strategic location 
and has attractiveness to other areas. The area of origin of traders is dominated by 
Colomadu district which has the largest number with a percentage of 45%, then 
Ngemplak District with a percentage of 26.6%, Kartosuro District 21.6%, and 
Mojosongo District with 6.7%. The origin of merchandise is dominated by the 
city of Surakarta with a percentage of 30%, Boyolali Regency with a percentage 
of 26.6%, Sukoharjo Regency 23.4%, and Karang Anyar Regency with a 
percentage of 20%. The origin of the most dominant buyers is from Colomadu 
District with a percentage of 89%. then the last one was from Ngemplak District, 
11%. 

 
Keywords:  Characteristics, Range, Spatial. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Pasar tradisional ialah pusatnya perekonomian rakyat, dimana masyarakat 

menengah kebawah mencari kebutuhan dan juga penghasilan didalamnya dengan 

berjualan dengan berbagai macam barang dagangan yang diperoleh dari hasil 

tanam sendiri maupun diambil dari berbagai tempat, serta pasar tradisional juga 

mampu menyerap tenaga kerja yang kurang terdidik baik berasal dari Kabupaten 

Karanganyar itu sendiri maupun dari luar Kabupaten tersebut 

Untuk itu, perlunya mengidentifikasi karakteristik serta tingkat pelayanan 

pasar  dalam rangka upaya peningkatan daya saing pasar tradisional demi menjaga 

keberadaannya  ada di Indonesia, disamping itu pula pendapatan para pedagang 

pasar tradisional semakin hari semakin merosot bahkan hingga gulung tikar dan 

akhirnya juga akan menurunkan kegiatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke 

bawah karena mayoritas pedagang adalah masyarakat menengah kebawah, hal ini 
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Berbeda jauh dengan pasar modern dimana pasar modern yang memiliki modal besar, 

manajemen bagus, dan waktu operasional jam kerja yang lebih lama tentunya membuat 

pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pedagang di pasar 

tradisional, serta sejauh mana pasar dapat memberikan kenyamanan beserta kepuasan 

untuk melakukan kegiatan jual beli baik dari segi fasilitas, kebersihan, akses menuju 

pasar, serta sejauh mana pasar dapat melayani pembeli, pasar dapat melayani pedagang, 

dan sejauh mana barang yang didapatkan untuk dijual di pasar dalam kasus ini adalah 

pasar tradisional Malangjiwan Colomadu. 

Dari jenis pasar menurut kegiatannya Pasar Umum Malangjiwan termasuk  pasar 

eceran karena dalam proses jual beli yang dilakukan selama ini sebagaian besar pembeli 

membeli barang dagangan  dari penjual dalambentuk eceran untuk dikonsumsi sendiri 

atau dijual kembali dalam skala yang kecil. Seiring dengan berjalannya waktu kini kian 

banyaknya penduduk di Kabupaten Karanganyar saat ini menuntut untuk penambahan 

dan perbaikan fasilitas ekonomi serta perdagangan di Kabupaten Karanganyar, pasar-

pasar yang ada  merupakan salah satu fasilitas ekonomi dan perdagangan yang memiliki 

peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menggerakkan 

perekonomian, maupun meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 
Tabel 1. Jenis Bangunan Di Pasar Malangjiwan Colomadu 

No 
Jenis 
bangunan Jumlah Tarif Ukuran(m) 

   retrebusi/hari  
     

1. Kios 125 Rp. 2000 3 x 3 
     

2. Los 221 Rp. 1500 2 x 2 
     

3. Kantor pasar 1 - 5 x 4 
     

4. Mck 1 - 4 x 4 
     

5. Mushola 1 - 4 x 4 
     

6. Pos keamanan 1 - 2 x 2 
     

7. Parkiran 1 Rp. 1000 7 x 3 
     

Sumber : Kantor Pasar Malangjiwan Colomadu tahun 2020 
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Tabel 1 menjelaskan bahwa Pasar Malangjiwan Colomadu memiliki 8 macam 

bangunan yaitu terdiri dari kios berjumlah 125 dengan tarif retrebui Rp.2000/hari, 

dengan luas 3 x 3 m untuk satu kios, los 221 dengan luas 2 x2 m untuk satu los, dengan 

tarif retrebusi Rp.1000/hari, kantor pasar 1, mck 1, Mushola 1, pos keamanan 1 dan 1 

parkiran dengan tarif Rp.1000 

Table 2. Jenis Barang Dagangan dan Jumlah Pedagang Di Pasar Sidodadi Kleco 

  NO Jenis Barang  

Dagangan 

Jumlah  

 Pedagang 

Sample 

    1  Daging dan ikan 70 12 

    2 Buah-buahan 30 6 

    3 Sembako 40 7 

    4 Pakaian 6 1 

    5 Sayur Sayuran 63 11 

    6 Makanan Dan Minuman 50 9 

    7 Bumbu Dapur 37 7 

    8 Pecah Belah 50 7 

  Jumlah Total 346 60 

Sumber : Kantor Pasar Malangjiwan Colomadu tahun 2020 
 

          Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa terdapat 8 jenis barang dagangan yang 

diperjual belikan, dengan jumlah pedagang paling banyak adalah 57 orang dengan barang 

dagangannya adalah sembako, dan disusul makanan dan minuman 50, sayur – sayuran 43, 

daging dan ikan 40, pecah belah 39,bumbu dapur 16, buah – buahan 15, dan yang terakhir 

pakaian berjumlah 4 orang. 

 

2. METODE 
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, dengan memberikan 

kuesioner/pertanyaan dengan mendatangi secara langsung ketempat penelitian untuk 

memperoleh informasi secara langsung serta wawancara kepada para pedagang serta 

pembeli dengan pengambilan sampel (sampling) kepada pedagang, dan juga melakukan 

analisis peta persebaran daerah asal pembeli, pedagang, dan asal barang dagangan. 

Populasi pada penelitian ini adalah pedagang dan pembeli yang terdiri dari kios 
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dan los yang berada di lokasi pasar Malangjiwan Colomadu Karanganyar  yang 

merupakan kawasan perdagangan dimana masyarakat yang beraktifitas di wilayah 

tersebut tergolong ramai yang memungkinkan untuk berbelanja. 

Metode pengumpulan data Penelitian ini memakai data primer dan data skunder, 

Data primer diperoleh berdasarkan hasil pertanyaan menggunakan kuesioner yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dan data skunder yang diperoleh berasal dari Dinas Kabupaten 

Karanganyar Badan Pusat Statistik(BPS), kantor Pasar Malangjiwan Colomadu, serta 

sumber-sumber lain yang terkait. 

 

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: 
 

1. Karakteristik pedagang berupa ( jenis kelamin , umur , tingkat Pendidikan , lama 

usaha, jam kerja , lama bekerja , pendapatan , modal , asal pedagang dan 

Transportasi ) 

2. Karakteristik Pembeli ( jenis Kelamin , umur , pekerjaan , barang  

3. yang dibelii , kepuasaan dalam pelayanan , alasan berbelanja , dan asal pembeli ) 

4. Karakteristik Barang Dagangan ( Asal Barang Dagangan ). 

 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan editing yaitu kegiatan untuk 

memeriksa kembali, Coding dengan melakukan pengklasifikasian data, Entry yaitu  

proses input data dari kuesioner ke dalam computer sesuai dengan karakteristik yang 

telah ditentukan, dan terakhir Tabulating, memasukan data yang telah dikelompokan 

kedalam tabel-tabel Metode analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis frekuensi 

untuk mengetahui data yang kemudian dianalisis dari variabel yang ditentukan, 

kemudian tabel silang bertujuan untuk mempermudah dalam penglompokan data yang 

diperoleh saat penelitian dan Analisis Geografi dengan Pendekatan keruangan, yang 

dimaksud adalah lokasi pasar Malangjiwan Colomadu yang digunakan sebagai kegiatan 

perdagangan, berupa aktivitas yang dilakukan manusia, karena pendekatan ini 

ditekankan pada aktivitas manusia (human activities) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pasar Tradisional Malangjiwan Colomadu  Karanganyar 

Pasar Malangjiwan berlokasi di Jl. Adi Soemarmo, 

Malangjiwan,Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan merupakan lokasi yang 

strategis yaitu berada di pinggir jalan dimana merupakan jalur lintas yang sering 

dilewati oleh pengendara dari kabupaten Sukoharjo, , Boyolali dan juga Kota 

Surakarta yang ingin masuk ke Kawasan Lanud Adi Soemarmo karna lokasi nya 

bersebalahan dengan Lanud Adi soemarmo, dan sebaliknya, serta warga sekitar 

Colomadu terkhusus Malangjiwan, serta keberadaan Markas TNI AU yang juga 

Sebagian besar yg berbelanja ialah istri dari anggota TNI tersebut yang ingin 

memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga mereka sehari hari karena lokasi pasar 

ini bersebalahan langsung dengan perumahan anggota TNI ,dan lokasi pasar ini 

yang strategis karena pasar ini ialah di dekat jalan raya yang biasanya orang akan 

menuju ke bandara internasional Adi Soemarmo yang ingin sekedar mampir ke 

Pasar tradisional Malangjiwan , dan lokasi pasar yg berbatasan langsung dengan 

kabupaten Sukoharjo Dengan kabupaten Boyolali yang membuat pasar ini unik , 

sehingga pasar ini menjadi daya Tarik tersendiri buat ppembeli yang ingin 

berbelanja di Pasar Malangjiwan . serta hal ini juga berkaitan dengan konsep 

keruangan dalam ilmu Geografi dimana satu lokasi menjadi daya tarik terhadap 

lingkungan disekitarnya,   

dimana Pasar Tradisional  menjadi obyek pusat daya Tarik bagi 

masyarakat yang ada disekitamya, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari 

kuesioner dan wawancara yang telah diolah dan dijabarkan sebelumnya. 
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Gambar I menunjukkan diagram jenis bangunan yang ada di Pasar 

Malangjiwan Colomadu dimana memiliki total jumlah bangunan sebanyak 351, 

terdiri dari 7 bangunan yaitu kios 125, Los 221, Kantors Pasar 1, MCK 1, 

Mushola 1, Pos . 

3.2  Karakteristik Pedagang 

Karakteristik pedagang di Pasar Malangjiwan diperoleh hasil daerah asal 

pedagang yang terbagi menjadi 4 kecamatan dan 3  kabupaten yaitu Kecamatan 

Colomadu (Karanganyar), Kecamatan Kartosuro (Sukoharjo), Kecamatan 

Ngemplak (Boyolali) dan Kecamatan Mojosongo (boyolali). Karakteristik 

pedagang yang  dimaksud adalah sejauh mana tingkat pelayanan pasar terhadap 

suatu pedagang sehingga terjadi keterkaitan antara satu obyek dengan daerah 

seperti halnya Konsep Keruangan dalam ilmu Geografi dalam hal ini Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang menjadi pusat daya Tarik bagi daerah 

serta masyarakat yang terkait, sehingga dengan demikian terjadilah interaksi 

antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, dalam hal sejauh mana daerah asal 

pedagang yang berjualan di Pasar Malangjiwan Colomadu Karanganyar, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat ditabel dibawah ini : 

0

50

100

150

200

250

Kios Los Kantor Pasar MCK Mushola Pos.keamanan parkiran

Gambar 1 Diagaram Jenis Bangunan 
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Gambar 2 menunjukan diagram asal pedagang dipasar malangjiwan bahwa 

kecamatan Colomadu memiliki jumlah terbesar dengan persentase 45% dengan 

frekuensi 27 sampel dari 60 sampel, angka tersebut cukup besar, hal ini 

dikarenakan lokasi pasar yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka maka 

sangat mungkin masyarakat bekerja sebagai pedagang di Pasar Malangjiwan. 

Sedangkan untuk urutan daerah asal selanjutnya yang hanya memiliki selisih 

Cukup banyak dengan Kecamatan Ngemplak dengan prosentase 26,6 % dengan 

jumlah frekuensi 16 dari 60 sampel, Kecamatan Kartasura 21,6% dengan 

frekuensi 13 dari 60 sampel hanya selisih jumlah 3 frekuensi dengan Kecamatan 

Ngemplak, dan Kecamatan Mojosongo yaitu berjumlah 6,7% dengan jumlah 

frekuensi 4 dari 60 sampel, ketiga Kecamatan tersebut Cukup jauh dari 

Kecamatan Colomadu akan tetapi pedagang tetap memilih berdagang di Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar  dengan alasan turun temurun dan juga 

faktor keuntungan yang didapatkan lebih besar jika berdagang di Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar serta kemudahan untuk menuju pasar juga 

diperhitungkan. 

Fasilitas transportasi seperti ojek, angkutan kota, Bus Batik Solo Trans 

dapat memudahkan pedagang untuk dapat menuju pasar, serta memudahkan untuk 
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Gambar 2 diagram asal pedagang di pasar malangjiwan 
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membawa komoditas barang dagangan menuju ke Pasar  Malangjiwan Colomadu 

Karanganyar. 

3.3   Karakteristik Barang Dagangan 

Karakteristik barang dagangan adalah sejauh mana barang dagangan dapat 

menyuplai kebutuhan dagang di pasar sehingga terjadi keterkaitan antara satu 

obyek dengan daerah seperti halnya Konsep Keruangan dalam ilmu Geografi 

dalam hal ini Pasar Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang menjadi pusat 

daya Tarik bagi daerah serta masyarakat yang terkait terutama bagi para pedagang 

yang ingin menyuplai barang dagangan yang dijual belikan, sehingga dengan 

demikian terjadilah interaksi antara satu lokasi dengan lokasi lain, dalam hal ini 

sejauh  mana daerah asal barang dagangan yang diperjual belikan di Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar. 

Daerah asal barang dagangan diambil dari tingkat kabupaten dengan 

alasan cakupan atau jangkauan yang luas, karena jika lingkup kecarnatan barang 

yang akan dijual belikan tidak akan lengkap maka harus diambil dari berbagai 

daerah, terdapat 4 kabupaten/kota daerah asal barang dagangan yaitu Kota 

Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo ,dan Kabupaten 

Karanganyar, , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

0
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Gambar 3 diagram asal barang dagangan di pasar malangjiwan 
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Gambar 3 menunjukkan diagram asal barang dagangan di pasar 

malangjiwan kabupaten/kota yang mendominasi adalah kota Surakarta yang 

mempunyai selisih tidak jauh  dengan yang lain yaitu dengan jumlah persentase 

30% dengan jumlah frekuensi 18 dari 60 sampel, hal ini dikarenakan faktor jarak 

serta waktu dan juga transportasi yang digunakan dalam pengambilan barang 

dagangan, oleh karenanya para pedagang menyetok barang Bukan hanya dr dalam 

tetapi dr luar Kabupaten karanganyar itu sendiri,  tapi ada juga yang berasal dari 

kota/kabupaten lain seperti kabupaten Boyolai dengan jumlah persentase 26,6% 

dengan jumlah frekuensi 16 dari 60 sampel dan juga dari kabupaten  Karanganyar 

dengan jumlah persentase 20% dengan jumlah frekuensi 12 dari 60 sampel 

dimana barang  dagangan yang diambil adalah sayuran dan buah-buahan, hal ini 

dikarenakan barang dagangan tersebut merupakan hasil tanam sendiri sehingga 

menjadikan pedagang dapat menjual ke Kecamatan Colomadu  dengan 

mendapatkan keuntungan lebih besar, dan yang terahir  berasal dari kabupaten 

Sukoharjo dengan persentase 23,3% dengan jumlah frekuensi  yaitu 14 dari 60 

sampel dimana barang dagangannya adalah pakaian dan juga pccah belah mereka 

mengambil barang dagangan tersebut dengan alasan berdekatan dengan lokasi 

tempat tinggal mereka sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih 

tinggi . 

3.4  Karakteristik Pembeli 

Karakteristik pembeli Ialah sejauh mana tingkat  pelayanan pasar terhadap 

suatu pembeli, sehingga terjadi keterkaitan antara satu obyek dengan  daerah 

seperti halnya Konsep Keruangan dalam ilmu Geografi dalam hal ini Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang menjadi pusat daya Tarik bagi daerah 

serta masyarakat yang terkait dalam hal ini terdapat warga sekitar Colomadu 

khususnya Malangjiwan, serta keberadaan Komplek markas Lanud Adi soemarmo 

yang merupakan pusat keramaian dari anggota militer yang bertempat tinggal di 
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area tersebut, Karena Lokasi pasar Yang bersebalahan Persis Dengan Markas 

Lanud Adi soemarmo,Dan pasar yang memiliki lokasi startegis karena berdekatan 

dengan Akses masuk Bandara internasoional Adi soemarmo yang berjarak kurang 

dr 2 KM dari lokasi Bandara tersebut Yang menjadikan Pasar ini cukup Ramai di 

minati pengunjung   yang juga ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

berbelanja di pasar tersebut, sehingga pasar menjadi daya Tarik karena juga pasar 

ini termasuk pasar kecil yang kebanyakan melayani jangkuan yg tidak terlalu 

luadr lokasi tersebuts, sehingga dengan demikian terjadilah interaksi antara satu 

lokasi dengan lokasi lainnya, dalam hal sejauh mana daerah asal pedagang yang 

berjualan di Pasar Malangjiwan Colomadu Karanganyar dan diperoleh hasil 

daerah asal pembeli yang terbagi menjadi 2 kecamatan dan 2 kabupaten yaitu 

Kecamatan Colomadu (karanganyar), Kecamatan Ngemplak (Boyolal ), . Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini : 

Gambar 4 diagram daerah asal pembeli di pasar malangjiwan 

Gambar 4 menunjukkan diagram daerah asal pembeli yang paling dominan 

adalah dari Kecamatan Colomadu dengan jumlah persentase 89% dengan jumlah 

frekuensi 89 dari 100 sampel yang diambil, dimana dari 89% tersebut rata-rata 

merupakan Wirausaha serta masyarakat yang berprofesi sebagai penjual makanan 

dan minuman, dan selanjutnya dari Kecamatan Ngemplak itu sendiri yang 
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berjumlah 11% dengan jumlah frekuensi 11 dari 100 sampel, dimana masyarakat 

sekitar pasar yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga  dengan alasan Pasar 

Malangjiwan lengkap dan murah. 

4. PENUTUP

4.1    Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

Pasar Malangjiwan berlokasi di Jl. Adi Soemarmo, 

Malangjiwan,Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan merupakan lokasi yang 

strategis yaitu berada di pinggir jalan dimana merupakan jalur lintas yang 

sering dilewati oleh pengendara dari kabupaten Sukoharjo, , Boyolali 

dan juga Kota Surakarta yang ingin masuk ke Kawasan Lanud Adi Soemarmo 

karna lokasi nya bersebalahan dengan Lanud Adi soemarmo, dan 

sebaliknya, serta warga sekitar Colomadu terkhusus Malangjiwan, serta 

keberadaan Markas TNI AU yang juga Sebagian besar yg berbelanja ialah istri 

dari anggota TNI tersebut yang ingin memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga 

mereka sehari hari karena lokasi pasar ini bersebalahan langsung dengan 

perumahan anggota TNI ,dan lokasi pasar ini yang strategis karena pasar ini 

ialah di dekat jalan raya yang biasanya orang akan menuju ke bandara 

internasional Adi Soemarmo yang ingin sekedar mampir ke Pasar tradisional 

Malangjiwan , dan lokasi pasar yg berbatasan langsung dengan kabupaten 

Sukoharjo Dengan kabupaten Boyolali yang membuat pasar ini unik , 

sehingga pasar ini menjadi daya Tarik tersendiri buat ppembeli yang 

ingin berbelanja di Pasar Malangjiwan . serta hal ini juga berkaitan 

dengan konsep keruangan dalam ilmu Geografi dimana satu lokasi menjadi 

daya tarik terhadap lingkungan disekitarnya,

Pasar Malangjiwan Colomadu termasuk dalam 3 kelas yaitu, Kelas A yang 



13 

mencangkup kelurahan, dimana banyaknya pembeli yang sangal 

bergantung pada pasar Malangjiwan karena untuk melengkapi bergabagai 

kcbutuhan rumah tangga, seperti pada kelurahan Malangjiwan , Paulan , 

Bolon , tohudan gawanan,dan ngasem kelas B yang mencangkup 

Kecamatan, dimana kecamatan Colomadu mendominasi pembeli untuk 

memenuhi kebutuhan dengan berbelanja di Pasar Malangjiwan Colomadu, dan 

Kecamatan Ngemplak , kelas C yang mencangkup Kabupaten, Pasar 

Malangjiwan Colomadu Karanganyar juga menjangkau tingkat Kabupaten, 

dimana pembeli masih banyak yang ingin berbelanja di pasar tersebut, 

terutama pada Kabupaten Karanganyar, dimana mereka masih 

membutuhkan pasar tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

1). Daerah asal pedagang didominasi oleh Kecamatan Colomadu yang

memiliki jumlah terbesar dengan persentase 45% , karena lokasi pasar

yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka sangat mungkin

masyarakat bekerja sebagai pedagang di Pasar Malangjiwan Colomadu,

sedangkan untuk urutan daerah asal selanjutnya yaitu Kecamatan

Ngemplak dengan persentase 26,6%, Kecamatan kartosuro 21,6%, dan

Kecamatan Mojosongo yaitu berjumlah 6,7%, ke empat Kecamatan

tersebut juga tidak jauh dari Kecamatan Colomadu.

2). Daerah asal barang dagangan didominasi oleh kota Surakarta yang

mempunyai selisih tidak jauh dengan yang lain yaitu dengan jumlah

persentase 30%, hal ini dikarenakan faktor jarak serta waktu dan juga

transportasi yang digunakan dalam pengambilan barang dagangan,

Boyolali dengan jumlah persentase 26,6% dan juga dari kabupaten Karang

Anyar dengan jumlah persentase 20%, dan yang terakhir adalah kabupaten

Sukoharjo yang berjumlah 23,4%

3). Daerah asal pembeli yang paling dominan adalah dari Kecamatan

Colomadu dengan jumlah persentase 89% dimana dari 89% tersebut rata -

rata merupakan Wirausaha serta masyarakat yang berpofesi sebagai ibu
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Rumah Tangga, dan selanjutnya dari Kecamatan Ngemplak itu sendiri 

yang berjumlah 11% dimana masyarakat sekitar pasar yang ingin 

memenuhi kebutuhan sehari - hari untuk dinmasak bagi kebutuhan rumah 

tangga. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan saran terhadap 

Pasar Tradisional Malangjiwan Colomadu Karanganyar yaitu : 

1). Kepada dinas perdagangan serta petugas kantor di Pasar Tradisional

Malangjiwan Colomadu karanganyar untuk mengolah, memfasilitasi atau

melakukan perluasan pasar jual ini dikarenakan banyaknya aktifitas jual-

beli yang dilakukan di pinggir jalan terutama disebabkan oleh pedagang

yang berjualan dipinggir jalan sehingga mengakibatkan terganggunya

pengendara untuk melewati jalan tersebut.

2). Kepada Dinas Perdagangan Serta petugas di Pasar Malangjiwan Colomadu

karaganyar untuk memperluas lahan Parkir karena lahan Parkir yang

sangat vterbatas cukup mengganggu pembeli yang ingin masuk ke dalam

pasar Tradisional Malangjiwan Colomadu karanganyar dan juga karena

pada parkir di pinggir jalan raya takutnya mengganggu pengendara lain

yang ingin melintas di sekitar Kawasan pasar Malangjiwan Colomadu

Karanganyar.

3). Pemerataan pedagang harus dilakukan dengan maksimal, hal ini

dikarenakan pedagang yang ada di sisi  terlihat sepi pedagang maupun

pembeli yang ada di pasar Malangjiwan Colomadu Karanganyar.
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