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ANALISIS MOBILITAS PEDAGANG KULINER DI PUSAT KULINER, 

TAMAN KULINER, DAN PUSAT KULINER KATAMSO KOTA 

PURWODADI-GROBOGAN 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul Analisis Mobilitas Pedagang Kuliner di Pusat Kuliner, Taman 

Kuliner, dan Pusat Kuliner Katamso Kota Purwodadi-Grobogan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) Mengetahui Karakteristik Pedagang di lokasi penelitian, (2) 

Mengetahui Mobilitas Pedagang Kuliner yang ada di Lokasi penelitian, (3) 

Mengetahui Interaksi Spasial di Lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah 

Metode Survei. Total Sampel yang diambil dalam penelitian berjumlah 71 Pedagang 

dan 60 pembeli/konsumen terbagi di 3 lokasi dengan rincian Pusat Kuliner 20 

pedagang, Taman Kuliner 41 pedagang dan Pusat Kuliner Katamso 10 pedagang. 

Sedangkan untuk responden pembeli masing-masing lokasi 20 responden 

pembeli/konsumen. Pengambilan sampel untuk Pedagang menggunakan Teknik 

Probability Sampling, sedangkan untuk pengambilan sampel pembeli/konsumen 

menggunakan teknik Quota Sampling. Data yang diambil berupa data primer dan 

sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan responden sedangkan data 

sekunder dari dinas terkait. Hasil Penelitian ini berupa (1) Karakteristik sosial 

ekonomi responden didominasi oleh pedagang yang berjenis kelamin perempuan 

persentase 52%, rata-rata umur 36 tahun termasuk usia produktif. Tingkatan 

pendidikan Pedagang tamatan SD  15%, SMP 21%, SMA 59%, D3/S1 4% dan  tidak 

bersekolah 1%. Pendapatan perbulan yang didapatkan oleh pedagang kuliner yang 

mendominasi antara Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000. (2) Mobilitas ini didominasi 

pedagang yang berasal dalam kecamatan Purwodadi 61%, pedagang yang berasal dari 

luar Kecamatan Purwodadi sebesar 39%. Sarana mobilitas pedagang didominasi 

pengguna sepeda motor sebesar 60%, Mobil  9%, Jalan kaki 4%, Angkutan Umum 

1% dan Sepeda onthel 1%. Hampir semua pedagang menggunakan pola mobilitas 

harian persentase 96%, mobilitas mingguan sebesar 4%. (3) Interaksi Spasial dari 

Responden diantaranya ditandai dengan adanya Aliran Barang, aliran daerah asal 

konsumen, serta frekuensi datangnya konsumen sebagai tolak ukur seberapa sering 

konsumen datang ke lokasi penelitian. 

 

Kata Kunci : Karakteristik Pedagang, Mobilitas, Interaksi Spasial. 

Abstract 

This research is entitled Mobility Analysis of Culinary Traders in Culinary Center, 

Culinary Park, and Katamso Culinary Center in Purwodadi-Grobogan City. The 

objectives of this study were (1) Knowing the Characteristics of Traders in the 

research location, (2) Knowing the Mobility of Culinary Traders at the Research 

Location, (3) Knowing the Spatial Interaction at the Research Location. The method 
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used is the survey method. The total sample taken in the study amounted to 71 traders 

and 60 buyers / consumers divided in 3 locations with details of the Culinary Center 

20 traders, 41 traders Culinary Park and 10 traders Katamso Culinary Center. 

Whereas for buyer respondents, each location is 20 buyer / consumer respondents. 

Sampling for traders uses the Probability Sampling technique, while for the buyer / 

consumer sampling using the Quota Sampling technique. Data taken in the form of 

primary and secondary data, primary data obtained from interviews with respondents, 

while secondary data from related agencies. The results of this study are (1) The 

socio-economic characteristics of the respondents are dominated by female traders, 

the percentage of which is 52%, the average age is 36 years including the productive 

age. The education level of Traders graduated from SD is 15%, SMP 21%, SMA 

59%, D3 / S1 4% and not attending school 1%. The monthly income earned by 

culinary traders who dominate between Rp. 3,000,000 - Rp. 4,000,000. (2) This 

mobility is dominated by traders who come from Purwodadi sub-district at 61%, 

traders from outside Purwodadi sub-district at 39%. The mobility facilities for traders 

were dominated by motorbike users by 60%, cars 9%, walking 4%, public 

transportation 1% and onthel bicycles 1%. Almost all traders use the daily mobility 

pattern of the percentage of 96%, the weekly mobility of 4%. (3) The Spatial 

Interaction of the Respondents, among others, is marked by the existence of the flow 

of goods, the flow of areas of origin of consumers, and the frequency of arrival of 

consumers as a measure of how often consumers come to the research location. 
 

Keywords: Characteristics of Traders, Mobility, Spatial interaction. 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi. 

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan upaya 

pemenuhan kebutuhan serta roda pergerakan secara material. Namun demikian dalam 

kajian yang lebih luas, aktivitas ekonomi memberikan relevansi yang kuat terhadap 

pola interaksi individu yang ada didalamnya, sehingga secara singkat dalam 

implikasinya ekonomi membawa pada suatu kajian yang berhubungan dengan 

aktivitas manusia dalam upaya memenuhi dan mengorganisir berbagai macam 

kebutuhan hidupnya. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau 

kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang dalam posisi 

tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula dengan 

seperangkat hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh pembawa status. 
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Kehidupan sosial ekonomi seseorang diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan 

dan pendapatan (Koentjaraningrat, 1977). 

Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk terjadi akibat kebutuhan 

hidup manusia tidak selalu dapat terpenuhi oleh  kemampuan  wilayah  dimana 

individu tinggal. Mobilitas penduduk dapat terjadi antara lain karena adanya 

perbedaan potensi dan kemampuan wilayah satu dengan lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup penduduknya. Dalam konsep geografi dikenal dengan istilah 

diferensiasi areal (areal differentation), yakni anggapan bahwa interaksi antar 

wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan 

wilayah lainnya, karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. 

(Bintarto, 2015). 

Handriawan (2011) menyebutkan bahwa Mobilitas penduduk yaitu gerakan 

penduduk atau individu dari satu daerah ke yang lainnya yang bersifat sementara 

waktu ataupun dalam jangka waktu lama atau menetap. Mobilitas yang dilakukan 

oleh penduduk juga berkaitan atau berkesinambungan  dengan Interaksi Spasial, 

Gulham Halim (2014) menyebutkan bahwa Pengertian Interaksi Spasial yaitu 

Interaksi suatu daerah dengan daerah yang lain, atau dengan kata lain Sesuatu yang 

berhubungan dan saling mempengaruhi. Interaksi Spasial ini menekankan pada 

pergerakan (Government) seseorang, logistik/barang, dan informasi dari suatu daerah 

ke daerah lainnya.  

Kecamatan Purwodadi adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, 

sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Grobogan. Semua kegiatan pemerintahan, 

perekonomian, sosial dan lain-lain dilakukan di Kecamatan Purwodadi, dikarenakan 

Kecamatan Purwodadi sebagai pusat dari semua kegiatan, termasuk kegiatan 

perdagangan dan usaha. Namun pada kenyataannya aktivitas yang paling banyak 

dilakukan di Pusat Ibukota Kabupaten Grobogan ini ialah aktivitas perdagangan 
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(niaga), Salah satunya adalah Pedagang berbagai macam Kuliner di Pusat Kuliner, 

Taman Kuliner, dan Pusat Kuliner Katamso Kota Purwodadi-Grobogan. 

2. METODE 

Metode survei dipergunakan dalam penelitian kali ini. Pengertian Metode survei yaitu 

metode yang digunakan guna mendapat data dari responden dengan cara menyebar 

lembar kuesioner kepada para responden. 

2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik probability sampling, 

dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak semua populasi dijadikan sebagai 

anggota sample, dengan ditentukannya sample dengan acak berimbang (Proporsional 

Random Sampling), sehingga dalam pengambilan jumlah sample di Pusat Kuliner, 

Taman Kuliner dan Pusat Kuliner Katamso Kota Purwodadi-Grobogan  didalamnya 

memiliki kesempatan yang sama guna dipilih menjadi bagian sample yang telah 

ditentukan. Untuk pengambilan sample pada konsumen menggunakan Quota 

sampling , yaitu mengambil bagian sampel yang ada di populasi dengan kapasitas 

yang telah ditentukan dan memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel. 

 

 

  

 

  

 

                     (1)
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Hasil Perhitungan diatas menunjukkan hasil 70,9 lalu dibulatkan jadi 71 

sampel pedagang kuliner yang berdagang di lokasi penelitian tersebut. Pengambilan 

sampel dalam penelitian menggunakan metode pruportional random sampling. 

Kapasitas atau ukuran sampel setiap objek jumlahnya berbeda sesuai ukuran dan 

jumlah total populasi di objek tersebut, semakin banyak populasinya semakin besar 

sampel yang didapatkan. Sebelum menentukan sampel disetiap objek, persentase 

sampel perlu diketahui dari masing-masing objek/lokasi. Perhitungan itu berdasarkan 

rumus (Husein Umar, 2004) dibawah ini:  

 

 

Setelah itu dilakukan penghitungan sampel tiap-tiap objek penelitian 

menggunakan rumus dibawah ini  :  

 

(3) 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Proses ini bertujuan untuk didapatkannya data sebagai bahan penelitian yang 

kemudian nantinya untuk dianalisis. Data di penelitian ini terbagi menjadi : 

1. Data Primer, didapatkan dari hasil wawancara dilapangan dengan pedagang dan 

Pembeli. 

2. Data Sekunder pada penelitian ini didapatkan dari di Dinas Terkait, BPS maupun 

Internet. 

2.3 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kali ini pengolahan dieksekusi setelah data terkumpul, sebelumnya  

dengan mencari data-data yang ada dilapangan. Selanjutnya dilakukan pengolahan 

data yang sudah didapatkan tadi, yaitu antara lain : 

1. Penyuntingan (Editing) 

Tahap ini merupakan Proses penelitian ulang data yang sudah didapatkan 

dilapangan, apakah data yang didapatkan sudah relavan untuk diproses. Proses 

n = 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 

∑𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃(𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖) 𝑥 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢h𝑎𝑛 Pedagang(71) 

 

(2) 
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ini dilakukan dengan pemeriksaan butir pertanyaan yang  telah di isi atau dijawab 

oleh responden. 

2. Pengkodean (Coding) 

merupakan proses dimana data yang telah didapat dilapangan, kemudian 

diklasifikasikan sesuai kriterianya. Proses ini bisa dilakukan dengan memberikan 

simbol atau tanda yang dapat diciptakan oleh pembuat penelitian sendiri lalu 

diberikan keterangan agar nantinya dapat dipahami oleh pembaca. 

3. Tabulasi 

Proses ini merupakan penyusunan dan perhitungan semua data yang telah 

didapatkan dari wawancara responden, lalu setelah pengolahan dikonversikan 

menjadi bentuk tabel. Tabel pada penelitian ini berupa tabel frekuensi. 

 

2.4 Metode Analisis Data 

1. Deskriptif Kualitatif : Analisis yang dimaksudkan ini bertujuan mengukur serta 

menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan mobilitas yang dilakukan 

pedagang di Lokasi Penelitian. 

2. Analisis Spasial (Keruangan) : Analisis keberadaan lokasi yang bertolak pada 

tiga unsur antara lain : jarak, Keterkaitan (interaction) dan gerakan (movement). 

Analisis Keruangan (spasial) yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

pengukur kondisi/menggambarkan adanya interaksi wilayah dari darimana 

pedagang berasal dengan Lokasi/Daerah penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden Pedagang 

3.1.1 Jenis Kelamin Responden Pedagang 

Keberagaman responden setelah diwawancarai menurut jenis kelamin dijelaskan dan 

ditampilkan pada tabel dibawah  : 
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Tabel 1. Responden Pedagang berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

       Sumber : Data Primer, 2020 

3.1.2 Umur Responden Pedagang 

Keberagaman responden setelah diwawancarai berdasarkan umur 

diklasifikasikan dan ditampilkan pada tabel dibawah : 

Tabel 2. Responden Berdasarkan Umur. 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

16 – 25 10 14 

26 – 35 19 26 

36 – 45 24 33 

46 – 55 12 17 

55 – 65 7 10 

Total 71 100 

Umur rata-rata 39 Tahun 

Umur dibawah rata-rata 35 49,29 

Umur diatas rata-rata 35 49,29 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020 

3.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pedagang 

 Tanggungan Keluarga menjadi pengaruh pedagang kuliner untuk bekerja atau 

melakukan usaha karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 34 48 

Perempuan 37 52 

Total 71 100 
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banyak kebutuhan ekonomi pada suatu keluarga. Jumlah tanggungan keluarga pada 

penelitian ini diklasifikasikan seperti yang dijelaskan tabel dibawah : 

Tabel 3. Jumlah Tanggungan Keluarga Pedagang 

 Sumber : Data Primer, 2020 

3.1.4 Pendidikan Terakhir Responden Pedagang 

 Tingkat pendidikan menjadi hal yang penting pada sebuah pekerjaan atau 

melakukan usaha, karena sebagian besar kantor ataupun tempat usaha dan bekerja 

menggunakan standar tertentu pada pendidikan terakhir untuk menerima calon 

pekerja yang baru. Berdasarkan hasil survei dan wawancara telah didapatkan hasil 

Pendidikan terakhir dari Pedagang Kuliner di Lokasi Penelitian tersebut. 

 

 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga Frekuensi Persentase (%) 

0 Orang 8 11 

2 Orang 10 14 

3 Orang 24 34 

4 Orang 20 28 

5 Orang 8 11 

6 Orang 1 2 

Total 71 100 

Rata-rata Jumlah Tanggungan Keluarga 3 Orang 

Jumlah Tanggungan dibawah rata-rata 18 25 

Jumlah Tanggungan diatas rata-rata 29 41 
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Tabel 4.Pendidikan Terakhir Responden Pedagang. 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2020 

3.1.5 Jenis Dagangan Responden Pedagang 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pedagang kuliner dapat 

diketahui jenis dagangan di lokasi penelitian dikelompokkan menjadi 3 kategori 

barang dagangan, seperti dijelaskan pada tabel dibawah : 

Tabel 5. Jenis Barang Dagangan Responden Pedagang. 

Jenis Dagangan Frekuensi Persentase (%) 

Makanan Berat 

(Bakso, Sweke,Gudeg dll) 
37 52 

Makanan Ringan 

(Sosis,Kebab,Cilok dll) 
19 27 

Aneka Minuman (Jus, Es Buah, 

Kopi dll) 
15 21 

Total 71 100 

  Sumber : Data Primer, 2020 

 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Sekolah 1 1 

SD/sederajad 10 15 

SMP/sederajad 15 21 

SMA/sederajad 40 59 

D3/S1/S2 5 4 

Total 71 100 
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3.1.6 Modal Perhari Responden Pedagang 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan responden, didapatkan hasil 

yaitu modal perhari para pedagang yang berdagang di lokasi penelitian, yang 

ditampilkan pada tabel dibawah : 

Tabel 6. Modal Perhari Responden Pedagang. 

Modal Perhari Frekuensi Persentase (%) 

± Rp. 100.000 20 28 

± Rp. 200.000 13 18 

± Rp. 300.000 13 18 

± Rp. 400.000 6 9 

± Rp. 500.000 – lebih 19 27 

Total 71 100 

Modal Rata-rata Rp. 300.000 

Modal dibawah rata-rata 33 47 

Modal diatas rata-rata 25 35 

 Sumber : Data Primer, 2020. 

3.1.7 Pendapatan Perbulan Pedagang 

Pendapatan Perbulan Pedagang dapat menggambarkan tentang karakteristik 

ekonomi dari pedagang itu sendiri, setelah dilakukan survei dan wawancara 

didapatkan hasil bervariasi, di klasifikasikan seperti tabel dibawah : 

Tabel 7. Pendapatan Perbulan Responden Pedagang. 

Pendapatan Perbulan Frekuensi Persentase (%) 

Rp. 1000.000 – Rp. 2.000.000 23 32 

Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 36 51 

Rp. 5.000.000 – Rp. 6.000.000 7 10 

Rp. 7.000.000 – Rp. 8.000.000 1 1 
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>Rp. 8.000.000 4 6 

Total 71 100 

Pendapatan rata-rata Rp. 5.800.000 

Pendapatan dibawah rata-rata 59 83 

Pendapatan diatas rata-rata 5 7 

 Sumber : Data Primer, 2020. 

3.2 Mobilitas Responden Pedagang 

3.2.1 Daerah Asal Pedagang 

Daerah asal pedagang merupakan inti dari penelitian, karena berkaitan dengan 

variabel lain yang digunakan untuk menganalisis mobilitas pedagang kuliner dari 

daerah asal menuju daerah tujuan untuk melakukan kegiatan berdagang. Berdasarkan 

hasil survei dan wawancara, didapatkan hasil yaitu daerah asal dari para pedagang. 

Daerah asal terbagi sesuai tabel dibawah : 

Tabel 8. Daerah Asal Responden Pedagang. 

Daerah Asal Frekuensi Persentase (%) 

Dalam Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan 
43 61 

Luar Kecamatan Purwodadi Satu 

Kabupaten Grobogan 
28 39 

Total 71 100 

 Sumber : Data Primer, 2020. 
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Gambar 1. Peta Daerah Asal Pedagang Kuliner di Lokasi Penelitian. 
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Gambar 2. Peta Mobilitas  Responden Pedagang di Lokasi Penelitian.
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3.2.2 Sarana Mobilitas Responden 

Sarana mobilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan 

mobilitas, tujuannya untuk kelancaran dalam melakukan perdagangan di lokasi 

penelitian. Berdasarkan Hasil Survei dan wawancara terdapat beragam sarana 

berjualan para responden, diklasifikasikan seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 9. Sarana Mobilitas Responde Pedagang. 

Sarana Mobilitas  Frekuensi Persentase (%) 

Jalan Kaki 3 4 

Sepeda Ontel 1 1 

Sepeda Motor 60 85 

Mobil 6 9 

Angkutan Umum 1 1 

Total 71 100 

       Sumber : Data primer, 2020 

3.2.3 Pola Mobilitas Pedagang 

Pola Mobilitas pedagang kuliner merupakan karakteristik yang penting bagi 

responden/pedagang. Karena penelitian ini menekankan pada mobilitas yang 

dilakukan pedagang kuliner di lokasi penelitian. Pola mobilitas di klasifikasikan 

seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 10. Pola Mobilitas Responden Pedagang. 

Jenis Mobilitas Frekuensi Persentase (%) 

Harian (Langsung Pulang) 68 96 

Mingguan (Ada tempat tinggal sementara) 3 4 

Total 71 100 

Sumber : Data Primer, 2020 
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3.2.4 Faktor Mobilitas 

a.  Faktor Pendorong Pedagang  

 Faktor pendorong ini merupakan faktor yang menyebabkan para responden 

mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas dari daerah asal ke lokasi 

penelitian. Terdapat faktor yang mempengaruhi responden dalam melakukan 

mobilitas, yang diklasifikasikan tabel dibawah ini : 

Tabel 11. Faktor Pendorong Responden Pedagang melakukan Mobilitas 

Faktor Pendorong Frekuensi Persentase (%) 

Membantu Perekonomian 50 70 

Tidak Ada pekerjaan lain 6 9 

Sempitnya lahan pertanian di desa 1 1 

Mencari pengalaman 5 7 

Lain-lain 9 13 

Total 71 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

b. Alasan Memilih Mobilitas (Sirkuler) 

 Faktor mobilitas lainnya adalah Alasan memilih mobilitas ini (sirkuler), 

sirkuler yang dimaksud yaitu setiap harinya langsung pulang ke daerah asal ataupun 

ke tempat tinggal sementara, berikut ialah jawaban dari para responden : 

Tabel 12.  Alasan Responden memilih mobilitas (Sirkuler). 

 Sumber : Data Primer, 2020 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2020 

Alasan Frekuensi Persentase (%) 

Masih dalam satu daerah 

(jarak dekat) 

44 62 

Hemat ongkos pengeluaran 12 17 

Lain-lain 15 21 

Total 71 100 
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3.3 Interaksi Spasial 

3.3.1 Daerah Asal Bahan Baku Pedagang Kuliner.  

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan responden didapatkan hasil 

menurut daerah asal barang dagangan responden  : 

Tabel 13. Asal Bahan Baku dagangan responden pedagang. 

Daerah Asal Bahan Baku 

(Kecamatan) 

Frekuensi  Persentase 

(%) 

Kecamatan Purwodadi 70 99 

Kecamatan Geyer 1 1 

Total 71 100 

Sumber : Data Primer, 2020 
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Gambar 3. Peta Daerah Asal Bahan Baku Pedagang di Lokasi Penelitian.
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3.3.2 Daerah Asal Responden Konsumen/Pembeli. 

 Daerah asal konsumen dapat menjawab tujuan penelitian di point ke-2. 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beragam jawaban daerah asal para 

konsumen/pembeli, Daerah asal konsumen/pembeli dibagi dan diklasifikasikan 

seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 14.  Daerah Asal Pembeli/Konsumen 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2020 

 

 

 

Dalam Kecamatan Purwodadi Luar Kecamatan Purwodadi 

Nama Desa/Kelurahan Frekuensi % Kecamatan Frekuensi % 

Candisari 1 2 Brati 3 5 

Danyang 3 5 Grobogan 4 7 

Jengglong 2 3 Geyer 1 2 

Karanganyar 1 2 Godong 2 3 

Kalongan 2 3 Gubug 1 2 

Kuripan 9 14 Pulokulon 1 2 

Purwodadi 11 17 Kradenan 1 2 

   Tawangharjo 4 7 

   Toroh 13 22 

   Wirosari 1 2 

      

Total 29 46  31 54 

Total Keseluruhan Frekuensi 60 Konsumen Persentase 100% 
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Gambar 4. Peta Daerah Asal Konsumen di Lokasi Penelitian.
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3.3.3 Sarana Mobilitas Konsumen 

 Berdasarkan Hasil Survei dan wawancara dengan konsumen, mengenai 

sarana mobilitas berupa alat trasportasi yang digunakan oleh konsumen/pembeli 

untuk datang ke lokasi penelitian, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 15. Sarana Mobilitas Responden Konsumen/Pembeli. 

Sarana 

Transportasi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sepeda Motor 50 83 

Mobil 10 17 

Total 60 100 

      Sumber : Data Primer, 2020 

3.3.4 Frekuensi Datang ke Lokasi Penelitian (Dalam Seminggu) 

 Frekuensi yang dimaksudkan adalah jumlah berkunjung, belanja atau 

melakukan kegiatan di lokasi penelitian, bagian ini dapat menjawab tujuan penelitian 

point ke 3. Berdasarkan hasil survei dan wawancara terdapat beragam jawaban 

konsumen terkait berkunjung/belanja dalam seminggu ke lokasi penelitian ini : 

Tabel 16. Frekuensi Datang ke Lokasi (dalam seminggu). 

Sumber : Data Primer, 2020.

Datang ke Lokasi 

(dalam seminggu) 
Frekuensi Persentase (%) 

1 kali 17 28 

2 kali 22 38 

3 kali 11 18 

4 kali 5 8 

Setiap hari 5 8 

Total 60 100 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Karakteristik sosial ekonomi pedagang kuliner di lokasi penelitian 

didominasi oleh pedagang yang berjenis kelamin perempuan dengan 

persentase 52%, dengan rata-rata umur 36 tahun yang termasuk kedalam usia 

produktif dalam menghasilkan perekonomian dimana dengan usia tersebut 

pedagang mampu menghasilkan kualitas dan kualtitas yang lebih tinggi 

dalam melakukan pekerjaan dan usaha. Status perkawinan dari para 

pedagang tersebut didominasi oleh pedagang yang sudah menikah sebesar 

92% dan yang belum menikah sebesar 8%. Tingkatan pendidikan dari 

Pedagang Kuliner tamatan SD sebesar 15%, SMP sebesar 21%, SMA 

sebesar 59%, D3/S1 sebesar 4% dan  tidak bersekolah sebesar 1%. Jumlah 

anak dari pedagang di lokasi penelitian ini rata-rata memiliki 2 anak dan hal 

tersebut sesuai dengan anjuran program pemerintah dua anak lebih baik. 

Pekerjaan sebelumnya dari pedagang yang paling mendominasi adalah 

bekerja sebagai pedagang lainnya dengan persentase 38% dan pekerjaan 

sebelumnya yang paling sedikit yaitu Guru dan TNI masing-masing sebesar 

1%. Jenis Barang dagangan yang diperjualbelikan di lokasi penelitian 

bervariasi, didominasi oleh Kategori makanan berat dengan persentase 52%, 

lalu Makanan ringan 27% dan Aneka minuman 21%. Pendapatan perbulan 

yang didapatkan oleh pedagang kuliner rata-rata berkisar antara Rp. 

3.000.000 – Rp. 4.000.000, bagi mayoritas pedagang jumlah tersebut berada 

diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang berada di Kabupaten 

Grobogan.  

2. Mobilitas pedagang didominasi oleh pedagang yang berasal dalam 

kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan sebesar 61%, lalu pedagang 

yang berasal dari luar Kecamatan Purwodadi tetapi masih satu kabupaten 

Grobogan sebesar 39%. Sarana mobilitas pedagang didominasi oleh 
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pengguna sarana transportasi sepeda motor sebesar 60% karena dianggap 

efisien dan fleksibel, Mobil  sebesar 9% Jalan kaki 4%, Angkutan Umum 

1% dan Sepeda onthel 1%. Hampir semua pedagang menggunakan pola 

mobilitas harian (langsung pulang ke daerah asal) dengan persentase 96%, 

sedangkan pedagang yang menggunakan pola mobilitas mingguan sebesar 

4%. Pedagang yang menggunakan pola mobilitas harian karena jarak rumah 

menuju lokasi berdagang dekat, dan pedagang yang menggunakan pola 

mobilitas mingguan jarak dari rumah menuju lokasi berdagang relatif jauh. 

3. Interaksi Spasial yang ada di lokasi penelitian meliputi Asal Konsumen, Asal 

Bahan baku pedagang, dan frekuensi konsumen datang di lokasi penelitian. 

Asal bahan baku pedagang dari 2 tempat yaitu Kecamatan Geyer dan 

Kecamatan Purwodadi, Asal Konsumen yang datang ke lokasi penelitian 

sangat beragam yang tersebar di Seluruh Kecamatan di Kabupaten 

Grobogan. Frekuensi konsumen untuk datang ke lokasi penelitian juga 

sangat bervariasi, masing-masing konsumen memiliki alasan yang jelas 

mengapa mereka datang di lokasi penelitian. 

4.2 Saran 

Keberadaan para pedagang di lokasi penelitian ini sangat membantu 

perekonomian dari para pedagang itu sendiri, Sebelumnya kebijakan dari 

pemerintah setempat adalah benar dalam menempatkan pedagang khususnya 

pelaku usaha kuliner tersebut di lokasi penelitian. Tetapi alangkah baiknya 

jika penataan ulang perlu dilakukan seperti halnya menata per macam-macam 

bagian jenis makanan untuk dipisah di blok-blok yang berbeda guna 

memberikan peluang yang sama bagi para pedagang yang memiliki usaha atau 

jenis makanan yang sama agar kedepannya tempat berdagang tersebut akan 

lebih rapi serta lebih tertata, yang nantinya dapat membuat pedagang dan 

pembeli merasa nyaman untuk melakukan aktifitas jual beli dan juga 

penghasilan dari pedagang dapat meningkat. 
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