
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK PELAYANAN 

PASAR SUKOHARJO DAN PASAR TAWANGSARI DI KABUPATEN 

SUKOHARJO  

 

 

 
 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Oleh: 

RISKI DERMAWAN  

E100150118 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

 FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

PERSETUJUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK PELAYANAN 

PASAR SUKOHARJO DAN PASAR TAWANGSARI  

DI KABUPATEN SUKOHARJO  

 

Abstrak 

Pelayanan pasar merupakan sarana tempatndimana pedagang dannpembeli saling 

menukarnbarangndagangannpedagang dan sejauh mana barang dagangan dapat 

dijual   dan didapatkan, Mengidentifikasi perkembangan karakteristik dan 

meningkatkan pasar terhadap pesainganndarinpasarnmodern yang sekaran masih 

belum maju. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perkembangan 

Pasar Soekarno dan Pasar Tawangsari, (2) Menganalisis karakteristik Pasar 

Soekarno dan Pasar Tawangsari dan (3) Menganalisis pasar tradisional 

(asalnpedagang, asalnpembeli, asalnbarang) Pasar Soekarno dan Pasar 

Tawangsari. Metode penelitian adalah Survey dengan memberikan 

angket/kuesioner dan mewawancara responden pedagang dan pembeli. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tabel frekuensi dan 

pendekatan analisis geografi. Hasil dari penelitian ini yakni Pasar Sukoharjo dan 

Pasar Tawangsari memiliki daya tarik terhadap lokasi lain walau Pasar 

Tawangsari lokasi kurang strategis dan Pasar Sukoharjo lokasi strategis. 

Kata Kunci: Perkembangan, Pelayanan, Jarak, Karakteristik 

Abstract 

Market service is a means where traders and buyers exchange merchants' 

merchandise and the extent to which merchandise can be sold and obtained, 

Identify development characteristics and increase market competition against 

modern markets which are now still not developed. This study aims to: (1) 

Analyze the development of Soekarno Market and Tawangsari Market, (2) To 

analyze the characteristics of Soekarno Market and Tawangsari Market and (3) to 

analyze traditional markets (origin of traders, origin of buyers, origin of goods) 

Soekarno Market and Tawangsari Market. The research method is a survey by 

providing a questionnaire / questionnaire and interviewing respondent traders and 

buyers. Methods of data analysis in this study using frequency table analysis and 

geographic analysis approach. The results of this research are Sukoharjo Market 

and Tawangsari Market which have an attraction to other locations even though 

Tawangsari Market is not a strategic location and Sukoharjo Market is a strategic 

location. 

Keywords: Development, Service, Distance, Characteristics 

1. PENDAHULUAN 

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 

satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, 

mall, plasapusat perdagangan maupun sebutan lainnya. (Peraturan Presiden 
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Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007). Pasar tradisional adalah pasar yang 

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang tempat usaha berupa 

kios, toko, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 

koperasi/swadaya masyarakat yang proses jual belinya melalui tawar menawar. 

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007). Pasar 

modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini 

penjual dan pembeli tidak bentransaksi secara langsung melainkan pembeli 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dialayani 

oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti; buah, 

sayuran, daging; sebagian besar barang yang dijual adalah barang yang mampu 

bertahan lama. 

Pasar tradisional merupakan pusat dari perekonomian rakyat, dimana 

masyarakat perekonomian menengah kebawah melakukan kegiatan ekonomi demi 

kebutuhan dan juga penghasilan di dalamnnya berjualan berbagai macam 

kebutuhan pokok maupun barang jasa, baik dari hasil karya maupun hasil tanam 

diambil dari daerah lain maupun daerah sendiri yang dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. Pasar tradisional juga dapat menyerap tenaga kerja yang kurang 

terdidik untuk mendapatkan perkerjaan dan membantu menekan angka 

pengangguran dan kemisikinan baik berasal dari Klaten, Boyolali, Surakarta, 

Sukoharjo, maupun Karanganyar serta dari daerah lain datang menjadi konsumen 

membeli barang dagangan yang datang dari berbagai tempat. Berikut ini Tabel 1 

Daftar Pasar Tradisional serta jarak antar pasar di Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 1 Daftar Pasar Tradisional serta Jarak Antar Pasar di Kabupaten Sukoharjo 

No Daftar Pasar Tradisional Kabupaten 

Sukoharjo 

Jarak antar Pasar Tradisional 

Kabupaten Sukoharjo 

1 Pasar Sukoharjo 1 km 

2 Pasar Tradisional Paluhombo 14,3 km 

3 Pasar Tradisional Watukelir 16,5 km 

4 Pasar Plumbon 14,5 km 

5 Pasar Gentan 17,3 km 
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6 Pasar Carikan 1,6 km 

7 Pasar Gempolan 3,1 km 

8 Pasar Gawok 18,5 km 

9 Pasar Mulur 5,3 km 

10 Pasar Nguter 8,4 km 

11 Pasar Telukan 9 km 

12 Pasar Tawangsari 6,9 km 

13 Pasar Bekonang 11,4 km 

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2018 

Tabel 1 menunjukkan daftar pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo. 

Pasar Soekarno sendiri merupakan pasar tradisional yang ada di Kecamatan 

Sukoharjo, dan Pasar Tawangsari merupakan pasar tradisional yang ada di 

Kecamatan Tawangsari. Perencanaan redesain ini menggunakan pendekatan pasar 

tradisional karena telah kita ketahui letak posisi pasar Tradisional yang ada berada 

di kawasan Kecamatan Sukoharjo yang berada 2,7 km dari Kecamatan 

Tawangsari. Mengingat melestarikan pasar tradisional yang sekarang lebih senang 

belanja dan lebih murah di pasar tradisional karena nyaman dan aman. Pasar 

Tawangsari merupakan salah satu pasar yang berada di bawah nauangan 

pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pasar Tawangsari beroperasi setiap hari untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya setiap harinya, pasar tersebut 

menyediakan berbagai barang dagangan seperti sayur-sayuran dan bumbu-bumbu 

segar yang mayoritasnya dipasok dari Karanganyar dan Boyolali yang dinilai 

sebagai daerah penghasil sayuran dengan kualitas baik. Pasar yang terdekat 

dengan titik kota adalah pasar Sukoharjo dengan jarak yaitu 500 m, sedangkan 

pasar yang jauh dari titik kota adalah pasar Gawok dengan jarak 18,5 km 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sukoharjo dan Pasar Tawangsari dengan 

menggunakan metode survei dan wawancara. Dalam metode ini informasi yang di 

kumpulkan langsung dari informan, dari seluruh populasi pedagang dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pembeli dan pedagang untuk survei 

dengan jumlah pedagang 636 unit yang terdiri dari kios dan 387 unit yang terdiri 

Ios berjualan, serta menganalisis perkembagan dan karakterisitk di Pasar 
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Sukoharjo dan Pasar Tawangsari. Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan 

perdagangan serta banyak masyarakat beraktifitas di wilayah tersebut tergolong 

ramai, serta memiliki kesempatan berdagang bagi rakyat yang memiliki modal 

terbatas untuk melakukan usahanya. Sedangkan untuk tujuan 3 menggunakan 

wawancara mendalam dengan pedagang baik di pasar Soekarno maupun pasar 

Tawangsari.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Asal Daerah Pedagang 

Tabel 2  Asal Pedagang 

  Pasar 

  Pasar Sukoharjo Pasar Tawangsari 

No Alamat F % F % 

1 Kecamatan Sukoharjo 20 33,4 16 26,7 

2 Kecamatan Tawangsari 12 20 29 48,4 

3 Kecamatan Bendosari 4 6,6 - - 

4 Kecamatan Polokarto 5 8,4 - - 

5 Kecamatan Baki 2 3,3 - - 

6 Kecamatan Bulu 9 15 7 11,7 

7 Kecamatan Nguter 8 13,3 3 5 

8 Kecamatan Weru - - 4 6,6 

9 Kecamatan Karangdowo - - 1 1,6 

 Jumlah 60 100 60 100 

Sumber: Data Primer 2019 

Asalnpedagang Sukoharjo memlikinpembeli dari Kecamatan Sukoharjo 

nilai 20 orang dengan persentase 33,4% ini dikarenakan lokasi pasar 

Sukoharjo yang mudah terjangkau dan lokasi pasar yang berada di tengah 

kota Sukoharjo dan banyak pemukiman membuat masyarakat sekitar 

tertarik untuk membuka usaha berdagang di pasar Sukoharjo. sedangkan di 

Pasar Tawangsari pedagang menunjukan yang paling mendominasi yaitu 

29 orang Kecamatan Tawangsari dengan persentase 48,4% hal ini 

dikarenakan jarak dang transportasi yang mudah dan berdekatan dengan 

tempat tinggalnya maka sangat mungkin masyarakat berdagang maupun 

membeli kebutuhan sehari-hari di pasar Tawangsari. 
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     3.1.1  Kepuasan terhadap pelayanan pasar 

Tabel 3 Tingkat Pelayanan Pasar 

 Pasar 

Pasar Sukoharjo Pasar Tawangsari 

No Tingkat Pelayanan Pasar F % F % 

1 Baik 44 73,4 36 60 

2 Tidak Baik 10 16,6 21 35 

3 Sangat Baik 6 10 3 5 

4 Jumlah 60 100 60 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan data tabel di atas dapat di jelaskan bahwa pelayanan pasar 

Sukoharjo sudah dinilai baik oleh pembeli dengan persentase 73,4% ini 

karena pasar Sukoharjo merupakan pasar yang menyajikan macam-macam 

kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya sehingga masyarakat 

menilai pasar Sukoharjo sudah lengkap dibandingkan dengan pasar lainnya 

dan juga merupakan pasar Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan pasar 

Tawangsari tingkat kepuasan terhadap pelayanan pasar Tawangsari bahwa 

mereka merasa pengelolahan pasar sudah baik di bandingkan dengan 

sebelumnya karena sudah di revilitasi dengan persentase 60% dan yang 

memlih tidak baik juga lumayan banyak tetapi mereka beranggapan agar 

pasar Tawangsari menjadi pusat berbelaja di daerah perdesaan karena jauh 

dengan pasar yang ada di kota Sukoharjo. 
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Gambar 1 Peta jangkauan daerah asal pedagang Pasar Sukoharjo 

Sumber: penulis, 2019 

 

Pada peta jangkauan daerah asal pedagang pasar Sukoharjo Kecamatan 

Sukoharjo tahun 2020 menunjukan bahwa pasar Sukoharjo saling berkaitan 

dengan kecamatan lainnya antara asal pedagang Sukoharjo maupun dari luar 

Kecamatan Sukoharjo, dan jarak yang jauh asal pedagang yaitu Kecamatan 

Baki dikarenakan para pedagang lebih memilih berjual di daerah yang ramai 

seperti di daerah pasar Sukoharjo walaupun jauh. 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Perbedaan Perkembangan Pasar Sukoharjo dan Pasar Tawangsari 

Perkembangan pasar Sukoharjo dan pasar Tawangsari ditinjau dari 

aspek keruangan, kebijakan pemerintah dan social ekonomi dimana secara 

lokasi Pasar Sukoharjo lebih strategis karena di jalur utama penghubung 

antara Kabupaten sedangkan Pasar Tawangsari berada di tengah 

pemukiman penduduk dan perbatasan Kecamatan. Maka seharusnya Pasar 

Sukoharjo memiliki potensi yang lebih di unggulkan secara aspek lokasi 
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dan aksesbilitas. Sedangkan dari aspek kebijakan pemerintah bahwa Pasar 

Tawangsari merupakan pasar desa dan menjadi tandingan bagi Pasar 

Sukoharjo karena di Pasar Sukoharjo sejak dilakukan revitalisasi pasar 

dimana pasar malah mengalami kerugian karena mahalnya harga sewa 

kios dan Ios dan tidak semua pedagang berdagang di Pasar Sukoharjo 

masih ada yang tutup. Sedangkan dilhat dari aspek sosial ekonomi 

perilaku konsumen dimana intensitas pembeli lebih dominan memilih 

berbelanja ke Pasar Sukoharjo dari pada ke Pasar Tawangsari karena 

memang di Pasar Sukoharjo tergolong lebih lengkap dibangdingkan 

dengan Pasar Tawangsari yang hanya ramai pada saat hari tertentu. 

3.2.2 Perbedaan Karakterisitk Pasar Sukoharjo dan Pasar Tawangsari 

  Pasar Tawangsari berlokasi di Kecamatan Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo yang merupakan lokasi yang kurang strategis karena berada di 

tengah pemukiman dan di antara perbatasan, diamana pasar tersebut 

berada jauh dari kota Sukoharjo menyebabkan sulitnya perhatian pembeli 

di berbagai Kota Sukoharjo. Akan tetapi dengan lokasi yang berada tengah 

pemukiman dan di antara perbatasan malah menjadi pasar tersebut ramai 

oleh pembeli dari sekitaran Kecamatan Tawangsari untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan wadah untuk 

memfasilitasi perekonomian masyarakat yang didukung oleh bangunan 

dan fasilitas fisik yang menjadikan pasar mampu bersaing dengan pasar 

modern. Salah satu ciri khas bangunan pasar masih mempertahankan 

bangunan jawa untuk menjadikan daya tarik konsumen. Konsep 

keterjangkauan dalam hal ini kajian keruangan Ilmu Geografi dimana satu 

lokasi dapat menjangkau lokasi lain dan bermanfaat bagi lingkungan 

seitarnya dimana Pasar Sukoharjo menjadi daya tarik dan menjangkau bagi  

masyarakat di sekitar, sedangkan Pasar Tawangsari berlokasi di 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo ini merupakan lokasi yang 

trategi yaitu berada di jalur penghubung antar Kecamatan disekitar 

Tawangsari yang sering dilewati oleh pengendara yang dari Sukoharjo, 

Bulu, dan Weru yang ingin masuk ke Kecamatan Tawangsari maupun 
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keluar dari Kecamatan, karana perekonomian warga Tawangsari berpusat 

di Pasar Tawangsari karena bisa mendapat penghasilan dari membuka toko 

maupun warung di sekitar pasar Tawangsari sendiri. Pasar tradisional 

merupakan wadah untuk memfasilitasi perekonomian masyarakat yang 

didukung oleh bangunan dan fasilitas fisik yang menjadikan pasar mampu 

bersaing dengan pasar modern. Salah satu ciri khas bangunan pasar masih 

mempertahankan bangunan jawa untuk menjadikan daya tarik konsumen. 

Konsep keterjangkau dalam hal ini kajian keruangan Ilmu Geografi 

dimana satu lokasi mampu menjangkau tempat lain dan terdapat faktor 

komoditi dan akomdasi bagi pedagang pembeli maupun lingkungan 

sekitarnya dimana Pasar Sukoharjo menjadi pusat daya tarik bagi 

masyarakat yang ad di sekitar pasar. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pasar Sukoharjo yang merupakan pasar Kabupaten dapat berkembang 

dengan pesat karena intensitas pembeli dan ios maupun kios dengan 

jumlah pedagang mencapai 1.023 untuk pedagang tetap dan akan terus 

bertambah, serta luas area/bangunan pasar Sukoharjo mencapai 17.360 

  (2 lantai). Sedangkan Pasar Tawangsari yang mengalami revilitasi 

sudah mulai berkembang pada saat ini karena pedagang sudah mulai 

banyak dan sudah mulai memiliki kios atau Ios yang tersedia. Pada 

dasarnya pasar Tawangsari memiliki ios dan kios dengan pedagang tetap 

mencapai 721 orang serta memiliki lahan seluas 6.748   . 

2. Daerah asal pedagang pasar Sukoharjo banyak berasal Kecamatan 

Sukoharjo yaitu dengan persentase 33,4%. Daerah asal pedagang pasar 

Taawangsari didominasi oleh pedagang asal Tawangsari dengan 

persentase 48,4%. Daerah asal barang di pasar Sukoharjo didominasi oleh 

Kecamatan Grogol dengan persentase 36,7%. Daerah asal barang di pasar 
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Tawangsari Kecamatan Tawangsari yang mendominasi adalah Kecamatan 

Sukoharjo dengan persentase 58,4%. Daerah asal pembeli pasar Sukoharjo 

Kecamatan Sukoharjo dominan adalah Kecamatan Sukoharjo dengan 

persentase 38,4%. Daerah asal pembeli pasar Tawangsari Kecamatan 

Tawangsari paling dominan yaitu Kecamatan Tawangsari dengan 

persentase mencapai 40%. 

 

4.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di pasar Sukoharjo dan pasar 

tawangsari peneliti dapat memberi saran sebagai berikut: 

1. Kepala dinas perdagangan dan pengelola baik pasar Sukoharjo dan pasar 

Tawangsari untuk mengelola dan menfasilitasi agar tidak terjadi 

ketimpangan antara pasar 1 dengan yang lain karena banyaknya pedagang 

yang memilih menempati kios atau Ios selalu berpindah pindah tempat. 

2. Bagi pemerintah hendaknya lebih memperhatikan fasilitas di wilayah 

khususnya pasar tradisional karena terlalu padatnya pengunjung dan 

pembeli hingga harus berdesak-desakan di jalanan yang sempit. Selain itu. 

Lahan parkir juga minim sehingga jalan nampak semerawut. 

3. Pihak kebersihan agar lebih memperhatikan kebersihan pasar Sukoharjo 

dan pasar Tawangsari mengingat tempat tersebut merupakan tempat 

beraktifitas masyarakat yang tidak luput dari kotoran sampah baik sisa 

bahan makanan maupun sampah kantong plastik. 
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