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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu geografi mempunyai unsur-unsur dalam pembahasannya, antara 

lain tentang letak, batas dan persebarannya. Penekanan kajian geografi adalah 

didasarkan pada pendekatan keruangan. Pendekatan geografi yang mendasarkan 

pada obyek keruangan mempunyai kaitan yang erat dari obyek di permukaan 

bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfir 

dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam kontek keruangan. 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah Lingkungan Total. 

Lingkungan Total adalah lingkungan geografi yang mencakup Lingkungan Fisik 

dan Lingkungan Sosial (Bintarto, 1968). Aspek-aspek yang tercakup dalam 

lingkungan geografi tersebut adalah: 

a. Topologi, yang mencakup unsur letak, bentuk dan batas. 

b. Biotis, mencakup unsur-unsur manusia, hewan dan tumbuhan. 

c. Abiotik, mencakup unsur-unsur tanah, air dan iklim. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa di 

dalam mempelajari antara perilaku manusia dan lingkungan secara keseluruhan 

tidak dapat hanya menekankan pada salah satu aspek saja, melainkan seluruh 

aspek. Penekanan pada seluruh aspek tersebut harus diutamakan khususnya jika 

mempelajari hubungan timbal-balik antara penduduk dan lingkungan alam dalam 

aktivitasnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. 
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Sektor informal sering dianggap sebagai sektor yang tidak diharapkan, 

padahal sektor ini merupakan anak sah yang lahir dari partumbuhan ekonomi kota 

dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang berkembang. Kedatangan para 

pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan 

pendidikan yang cukup mau tidak mau menumbuhkan suatu lapisan masyarakat 

bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal (Herlianto, 1986 ) 

Salah satu aktivitas penduduk atau masyarakat dalam hubungannya 

dengan pemanfaatan lingkungan atau  pemanfaatan ruang adalah aktivitas 

perdagangan termasuk didalamnya jual beli burung, yang dalam 

perkembangannya menjadi sebuah pasar yang khusus untuk transaksi jual beli 

burung. Salah satu tempat transaksi jual beli atau pasar burung tersebut adalah 

Pasar Ngasem yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Pasar Burung Ngasem merupakan pasar burung yang cukup besar di 

Yogyakarta. Pada hari minggu atau hari libur, jumlah pedagang dan pengunjung 

pasar ini cukup besar, karena memang letaknya yang sangat strategis dan mudah 

dijangkau. Pedagang Burung berasal dari berbagai daerah baik dari wilayah 

setempat maupun dari luar daerah. Dengan banyaknya pengunjung kurang lebih 

250 sampai 300 orang (berdasarkan orientasi awal)  pada hari libur dan didukung 

lokasi yang strategis merupakan potensi yang cukup besar dalam menyerap 

pengangguran atau pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, untuk 

mendapatkan penghasilan dari usaha berdagang burung. Pasar Burung ini tidak 

berdiri sendiri namun berada pada satu  kawasan Pasar Tradisional untuk berbagai 
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kebutuhan hidup sehari-hari, hanya letak pasar burung ini berada pada sisi barat 

dari pasar. 

Arti penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Burung 

Ngasem merupakan satu areal di mana terjadi interaksi dan intedependensi antara 

wilayah satu dengan yang lain, serta penduduk satu dengan penduduk yang lain. 

Sehingga akan menunjukkan adanya kebutuhan untuk saling melengkapi. 

Terjadinya transaksi jual beli burung di Pasar Ngasem menunjukkan adanya 

interaksi ekonomis yang terjadi antara penjual dan pembeli dan interaksi wilayah 

jika dilihat dari asal barang (burung), penjual dan pembeli burung. Interaksi 

ekonomis inilah yang menjadi keuntungan bagi para pedagang meskipun tidak 

besar, namun juga diharapkan untuk menambah penghasilan keluarga. Jika dilihat 

berdasarkan asal barang dagangan, pembeli maupun pedagang burung maka 

terdapat adanya aliran barang dan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain, 

yaitu ke Pasar Ngasem, berarti kondisi ini menunjukkan adanya interaksi wilayah 

dan menunjukkan bahwa Pasar Burung Ngasem mempunyai potensi. Potensi 

tersebut antara lain dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya 

dari parkir kendaraan, retribusi dan potensi untuk menambah pendapatan 

masyarakat sekitarnya.  

Namun demikian kegiatan yang ada di pasar burung ini seringkali 

menyebabkan ketidak seimbangnya lingkungan, yaitu kotornya lingkungan di 

sekitar pasar burung karena aktivitas pedagang maupun pembeli. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan usul 

penelitian dengan judul : “ANALISIS KERUANGAN PASAR BURUNG 

NGASEM KOTA YOGYAKARTA” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik Pasar Burung Ngasem hubungannya dengan 

kompleksitas ruang di sekitarnya ? 

2. Bagaimana sumbangan pendapatan dari berdagang burung terhadap 

pendapatan keluarga ? 

3. Bagaimana persebaran daerah asal pembeli dan adakah hubungan antara 

jenis burung yang dibeli dengan pendapatan pembeli ? 

4. Bagaimana persebaran daerah asal pedagang di Pasar Burung Ngasem ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui karakteristik Pasar Burung Ngasem hubungannya dengan 

kompleksitas ruang di sekitarnya. 

2. Mengetahui sumbangan pendapatan dari berdagang burung terhadap 

pendapatan keluarga.  

3. Mengetahui persebaran daerah asal pembeli dan hubungan antara jenis 

burung yang dibeli dengan pendapatan pembeli. 

4. Mengetahui persebaran daerah asal pedagang burung di Pasar Ngasem. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

      1.  Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada fakultas Geografi 

UMS. 

      2.    Sebagai bahan tambahan Referensi di Fakultas Geografi UMS. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

geosfir dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks 

keruangan. Lingkungan yang dimaksud disini adalah Lingkungan Total. 

Lingkungan Total adalah lingkungan geografi yang mencakup Lingkungan Fisik 

dan Lingkungan Sosial (Bintarto, 1968). Aspek-aspek yang tercakup dalam 

lingkungan geografi tersebut adalah: 

a.  Topologi, yang mencakup unsur letak, bentuk dan batas. 

b. Biotis, mencakup unsur-unsur manusia, hewan dan tumbuhan. 

c.  Abiotik, mencakup unsur-unsur tanah, air dan iklim. 

Geografi adalah gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta 

interaksi manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keruangan dan 

kewilayahan (Wardiyatmoko, 2004). Menurut Rudi Wibowo dan Soetriono (2004) 

bahwa wilayah atau region merupakan unit geografi yang membentuk suatu 

kesatuan. Pengertian Unit Geografi adalah ruang sehinggga bukan aspek Fisik saja 

tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain seperti Ekonomi, Sosial dan Budaya  
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Interaksi keruangan (Spatial Interaction) sebagai istilah diciptakan 

oleh E. Hillman untuk menentukan interdependensi antar wilayah geografis. Ia 

melihat interaksi spatial sebagai suatu fokus utama dalam kajian geografi, yang 

didalamnya tercakup gerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi, 

gagasan dan sebagainya antar wilayah. Dalam pendekatan keruangan seorang 

geograf  tidak akan meninggalkan unsur-unsur: 

1.  Spatial pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan. 

2. Spasial system, yang memperhatikan hubungan timbal balik, interaksi dan 

integritas. 

3. Spatial proces, yang memperhatikan proses dinamis, baik dalam wilayah 

maupun antar wilayah. 

Manusia dalam kodratnya mempunyai ciri bergerak, hal ini tidaklah 

disebabkan karena  kemauannya sendiri dapat pergi ke tempat lain secara sadar 

saja, tetapi karena ia mampu menggerakkan barang dan gagasan. Ia pun mampu 

menerima pemindahan barang dan gagasan (informasi) yang diperlukannya. 

Segala bentuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dapat dikelompokkan 

menjadi tiga: 

1. Migrasi, jika menyangkut manusia. 

2. Komunikasi, jika menyangkut perpindahan gagasan dan informasi. 

3. Transportasi, jka menyangkut materi dan energi. 

 

 

 



 7

Edward Ullman mensistimasikan pengertian interaksi keruangan yang 

didasarkan atas tiga faktor, yaitu: 

1. Daerah yang saling melengkapi (Region Complementar), yaitu adanya daerah 

yang berbeda kemampuan sumberdayanya yang satu pihak surplus di lain 

pihak minus. 

2. Kesempatan berinfestasi (Intervening Opportunity), yaitu adanya 

kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. 

3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (Spatial Transfer Abiliyt), yaitu 

fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk 

karakteristik yang khusus barang yang ditransfer. 

Hubungan perpindahan dan interaksi keruangan dapat digambarkan 

dalam bentuk gambar sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1. Interaksi Keruangan Menurut Erward Ullman 

 

Pasar sebagai pusat layanan ekonomi dapat dilihat jangkauan 

layanannuya dengan berpijak pada teori Central Place Theory menuruty Cristaller 

dan Losch serta para pendukungnya. Cristaller  mengemukakan dua konsep untuk 

menerangkan teori pusat tersebut, yaitu: 

- Kompleksitas 
- Transferabilitas 
- Intervening opportunity 

- Lokasi 
- Relokasi 
- Distribusi 
- Difusi 

Materi 

Energi 

Informasi 
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1. Jarak jangkauan barang (the range of good), yaitu jarak yang ditempuh yang 

dapat ditolelir suatu jenis barang atau pelayanan tertentu. 

2.  Nilai ambang (threshold value), yaitu jumlah penduduk atau sumberdaya 

minimum yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan barang atau 

pelayanan tertentu. Sifat ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang dilayani 

dan ketersediaan sumberdaya yang mendukungnya. Penduduk yang dilayani 

tidak harus dari pusat itu sendiri tetapi juga dari Hinterland. 

     Biarchi Agustina (2004) dalam penelitiannya yang berjudul:” 

Keberadaan Taman Taru Jurug dan Karakteristik Antar Wilayah”, bertujuan, 1) 

engetahui  mengetahui motifasi wisatawan untuk berkunjung ke Taman Taru 

Jurug, 2) mengetahui karakteristik wisatawan yang ada di daerah penelitian. Data 

yang dikumpulkan meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan  dan motivasi 

wisatawan yang ada di daerah penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan tertarik 

ke lokasi obyek wisata tersebut, karena adanya daya tarik obyek wisata dan 

wisatawan yang datang ke tempat wisatawan tersebut sebesar 70,9 % datang 

untuk berekreasi, sedangkan yang punya motifasi untuk berdagang dan karena 

dekat dengan tempat tinggal sebesar 44,6 %. Hasil penelitian juga menunjukkan 

karakteristik wisatawan antara lain; sebagian besar wisatawan berumur 35-44 

tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan SMU sebesar 44,7 %. Daerah 

asal wisatawan paling banyak berasal dari satu propinsi beda kabupaten antara 

lain Sragen, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo dan Klaten. Sedangkan 

karakteristik pedagang berumur 25-34 tahun berstatus kawin dengan jenis 
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kelamin perempuan. Sebagian besar asal pedagang berasal dari dari daerah 

sekitar, yaitu Jebres.  

Danang Wahyu Lisnawan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul: 

“Analisa Keruangan Pasar Burung Depok di Kelurahan Manahan Kecamatan 

Banjarsari Surakarta”, bertujuan: 1) Mengetahui potensi lokasi Pasar Burung 

Depok hubungannya dengan kompleksitas ruang di sekitarnya, 2) Mengetahui 

persebaran daerah asal burung serta adakah pengelompokkan tertentu untuk jenis 

burung tertentu yang berasal dari daerah tertentu, 3) Mengetahui persebaran 

daerah asal pembeli dan hubungan antara jenis burung yang dibeli dengan 

pendapatan pembeli, 4) Mengetahui persebaran daerah asal pedagang burung di 

Pasar Depok. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 1) Karakteristik 

lokasi pasar, 2) Karakteristik barang dagangan terutama jenis burung, 3) 

Karakteristik pedagang burung meliputi; umur, pendidikan, daerah asal dan lama 

usaha, 4) Karakteristik pembeli meliputi; umur, pendidikan, daerah asal dan 

pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi pasar berada di daerah 

yang strategis, barang dagangan terutama jenis burung berasal dari luar daerah, 

umur pedagang burung sebagian besar adalah 35-45 tahun, Pendidikan sebagian 

besar adalah SMA, daerah asal sebagian besar dari luar daerah Suarakarta, 

sedangkan lama usaha rata-rata sudah 10-15 tahun. Umur pembeli burung di Pasar 

Depok sebagian besar adalah 25-40 tahun, pendidikan sebagian besar adalah 

SMA, daerah asal sebagian besar dari dalam wilayah daerah Surakarta, sedangkan 



 10

tingkat pendapatan pembeli rata-rata Rp.150.000-500.000 per bulan. Adapun 

secara singkat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dapat 

dilihat pada tabel 1.1. 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Daerah asal pedagang, pembeli dan asal barang yang beraneka ragam 

dan kanekaragaman daerah asal ketiga inilah yang akan menggambarkan 

keterkaitan antar wilayah atas keberadaan Pasar Burung Depok.  

Pemanfaatan ruang disuatu wilayah bisa berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang 

bagian wilayah tersebut. Besar kecilnya keterkaitan tersebut berkaitan dengan 

macam dan besarnya kegiatan serta jarak diantaranya. Keberadaan Pasar Burung 

Ngasem yang menempati lokasi sekarang ini dengan jumlah pedagang dan 

banyaknya pembeli serta keanekaragaman barang dagangan (Burung, Ayam, 

Anjing) keberadaannya tidak terlepas dari ruang-ruang lokasi sekitarnya. Atau 

dapat dikatakan bahwa perkembangan pasar burung ini dipengaruhi oleh 

lokasinya, yang berkaitan dengan kompleksitas ruang sekitarnya.  
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Adapun secara singkat gambaran penelitian dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar Burung Ngasem 

Barang Dagangan Potensi  Internal Pelaku Pasar 

Karakteristik/kompl
eksitas pasar: 
- tempat parkir 
- MCK 
- Sumber air 
- Jumlah kios 
- jumlah pedagang 

tetap 
- jumlah pedagang 

musiman 

Karakteristik 
Pedagang Burung : 

- umur 
- status kawin 
-pendidikan 
-daerah asal 
-lama usaha 

Karakteristik 
Pembeli : 

-umur 
-pendidikan 
-daerah asal 
-pendapatan 

- Peta asal Pedagang Burung 
- Peta asal Pembeli Burung 
- Peta asal Burung 

Nilai 
burung 
secara 
ekonomis 
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian 
Penulis Biarchi A (2004) Danang  W. L (2005) Tri Yuliyanto (2006) 

Judul Keberadaan Taman Taru 
Jurug dan Karakteristik 
Antar Wilayah 

Analisa Keruangan Pasar 
Burung Depok di 
Kelurahan Manahan 
Kecamatan Banjarsari 
Surakarta  

Analisa Keruangan 
Pasar Burung di Pasar 
Ngasem di Daerah 
Istimewa Yogyakarta  

Tujuan 1) mengetahui motifasi 
wisatawan untuk 
berkunjung ke taman Taru 
Jurug, 2) mengetahui 
karakteristik wisatawan  

1) mengetahui potensi 
lokasi pasar burung Depok 
2) mengetahui persebaran 
daerah asal burung serta 
pengelompokkan jenis 
burung tertentu, 3) 
mengetahui persebaran 
daerah asal pembeli dan 
persebaran daerah asal 
pedagang  
 

1)mengetahui 
karakteristik Pasar 
Burung Ngasem 
hubungannya dengan 
kompleksitas ruang di 
sekitarnya,2)mengetahui 
sumbangan pendapatan 
dari berdagang burung 
terhadap pendapatan 
keluarga, 3)mengetahui 
persebaran daerah asal 
pembeli dan hubungan 
antara jenis burung yang 
dibeli dengan 
pendapatan pembeli, 
4)mengetahui 
persebaran daerah asal 
pedagang burung di 
Pasar Ngasem. 

Data Data yang digumpulkan 
meliputi umur, jenis 
kelamin, tingkat 
pendidikan  dan motivasi 
wisatawan 

Karakteristik lokasi pasar, 
jenis burung, karakteristik 
pedagang burung meliputi; 
umur, pendidikan, daerah 
asal dan lama usaha, 
karakteristik pembeli 
meliputi; umur, 
pendidikan, daerah asal 
dan pendapatan. 

Karakteristik pasar, 
jenis burung, 
karakteristik pedagang 
burung meliputi; umur, 
pendidikan, daerah asal 
dan, karakteristik 
pembeli meliputi; umur, 
pendidikan, daerah asal 
dan pendapatan. 

Metode Survei Survei Survei 
Hasil Motivasi wisatawan 

sebesar 70,9 % datang 
untuk berekreasi, 44,6 % 
karena dekat, wisatawan 
berumur 35-44 tahun, 
jenis kelamin perempuan, 
tingkat pendidikan SMU 
sebesar 44,7 %. Daerah 
asal wisatawan paling 
banyak berasal Sragen, 
Karanganyar, Boyolali, 
Sukoharjo dan Klaten, 
pedagang berumur 25-34,  
jenis kelamin perempuan.  

Pasar berada di lokasi 
strastegis,burung berasal 
dari luar daerah, umur 
pedagang 35-45 tahun, 
pendidikan SMA,daerah 
asal sebagian besar dari 
luar daerah Suarakarta, 
lama usaha rata-rata sudah 
10-15 tahun. Umur 
pembeli burung adalah 25-
40 tahun, pendidikan 
SMA, daerah asal wilayah 
daerah Suarakarta,  tingkat 
pendapatan pembeli rata-
rata Rp.150.000-500.000 
per bulan. 

Pasar berada di lokasi 
strastegis, burung 
berasal dari luar daerah, 
umur pedagang 43-51 
tahun, pendidikan SMP, 
daerah asal sebagian 
besar dari daerah Kec. 
Kraton. Umur pembeli 
burung adalah 25-35 
tahun, pendidikan SMA, 
daerah asal dari luar 
Kec. Kraton,  tingkat 
pendapatan pembeli 
rata-rata Rp.1000.000,- 
per bulan. 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Survei. Informasi yang dikumpulkan dari responden dengan mengggunakan 

teknik wawancara. Dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan antara 

lain; 

a. Pemilihan Daerah Penelitian 

Pemilihan Daerah  Penelitian adalah Pasar Burung Ngasem yang ada 

di daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertimbangan dipilihnya pasar ini karena 

Pasar Burung Ngasem merupakan pasar burung terbesar yang ada di Yogyakarta. 

b. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi; 

- Data Primer, data ini merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.  

Adapun teknik untuk mendapatkan data ini dilakukan dengan wawancara 

dengan responden. Adapun data Primer ini melipuiti: 

        1.   Karakteristik barang dagangan terutama jenis burung, 

   2.  Karakteristik pedagang burung meliputi; umur, pendidikan, daerah asal 

dan  lama usaha dan pendapatan, 

   3. Karakteristik pembeli meliputi; umur, pendidikan, daerah asal dan 

pendapatan. 

- Data Sekunder, data ini merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, baik 

dari berbagai arsip, data statistik yang ada pada kantor Dipenda Yogyakarta dan  

Kantor Pasar Ngasem. Data ini berkaitan dengan karakteristik/kompleksitas 
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pasar burung meliputi; tempat parkir, MCK, sumber air, jumlah kios, jumlah 

pedagang tetap dan  jumlah pedagang musiman, 

c. Pengambilan Sampel Responden 

Dalam pengambilan sampel yang ideal ada empat faktor yang harus 

diperhatikan, yaitu: 1) Derajat keseragaman (degree of homogenity) dari populasi, 

2) Pesisi yang dikehendaki dalam penelitian, 3) Rencana analisa dan    4) Tenaga 

biaya dan waktu (Mantara dalam Masri Singarimbun, 1985). Dalam buku ini juga 

dikatakan bahwa besarnya sampel yang diambil dari populasi menurut para ahli 

tidak boleh kurang dari 10 % dari jumlah populasi, ada pula peneliti lain yang 

menyatakan bahwa besarnya sampel minimum yang bisa diambil adalah 5 % dari 

populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pedagang burung yang 

pada saat itu berjualan dan pembeli yang pada saat penelitian membeli burung di 

Pasar Ngasem. Pengambilan sampel pedagang dengan menggunakan metode 

random sampling sedangkan untuk pembeli dengan menggunakan metode 

eksidental. Besarnya sampel yang diambil dari pedagang adalah 15 % dari jumlah 

populasi sebesar 242 orang, yaitu sebanyak 37 responden sedangkan besarnya 

jumlah pembeli yang diambil juga sama dengan jumlah sampel pedagang. yaitu 

sebanyak 37 orang. 

d. Analisis Data 

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Tabel Frekwensi,  Rumus 

Perbandingan dan Tabel Silang  dan Analisa geografi. Tabel Frekwensi untuk 

mengetahui karakteristik/kompleksitas pasar, karakteristik pedagang dan pembeli 

burung.  
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                                                          Pendapatan dari dagang burung 

 Sumbangan pendapatan berdagang  burung =  -------------------------------------- x 100 % 

                                                                         Pendapatan total keluarga 

Rumus Perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel Silang digunakan untuk mengetahui hubungan antara jenis burung 

dengan pendapatan pembeli. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 

pendekatan yang ada di geografi, yaitu pendekatan kompleks wilayah di mana 

wilayah tertentu didekati dan dihampiri dengan pengertian areal differentiation. 

 

1.8. Batasan Operasional 

Analisis adalah Penjelasan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebaran dan juga 

duduk perkara yang sesunguhnya (Suwarjoko Warpani, 1977). 

Pedagang adalah orang yang berdagang (Poerwodarminto, 1976). 

Interaksi adalah kontak hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat 

menimbulkan gejala atau masalah baru (Bintarto, 1979). 

Potensi adalah sumber-sumber alami dan manusiawi baik yang sudah terwujud 

maupun belum dan dapat dimanfaatkan berbagai macam kebutuhan 

warga masyarakat dan untuk memenuhi kesejahteraan dalam arti yang 

luas (Dahroni, 1997). 

Pasar adalah tempat orang berjual beli (Bintarto, 1979). 

Analisa keruangan adalah mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat penting 

atau seri sifat penting (Hagget, 12972 dalam Bintarto, 1979). 

Interelasi adalah hubungan pengaruh antara dua gejala atau lebih di dalam suatu 

wilayah atau kawasan (Bintarto, 1979). 
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Pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan dalam satuan 

waktu tertentu dinyatakan dalam satuan rupiah perminggu (Sujali, 

1989 dalam Dahroni, 1997). 

Keluarga adalah jumlah orang yang masih dalam satu pertalian keluarga atau 

sedarah (Sujali, 1989 dalam Dahroni, 1997). 

Pendapatan Total keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok, 

sampingan maupun dari pendapatan anggota keluarga (Sujali, 1989 

dalam Dahroni, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




