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ANALISIS DAN VISUALISASI LOKASI MINIMARKET TERHADAP 

PASAR TRADISIONAL BERBASIS SIG (SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS) DI KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 
 

Pertumbuhan minimarket setiap tahunnya terus meningkat. 

Pertumbuhan minimarket ini telah berkembang tidak hanya di pusat kota, 

akan tetapi telah berkembang hingga ke pinggiran kota. Pertumbuhan yang 

cukup pesat ini sering tidak memperhatikan jarak dengan pasar tradisional 

sehingga akan berdampak pada pedagang yang berada di pasar tradisional. 

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persebaran minimarket di Kabupaten Klaten, menganalisis dampak 

kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional, dan menganalisis 

potensi pelanggaran lokasi minimarket berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten. Objek dalam penelitian ini adalah pasar tradisional dan 

minimarket dengan sistem pengelolaan berjaringan seperti Alfamart dan 

Indomaret Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan survei lapangan, melalui instansi terkait, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan metode OD-Cost Matrix untuk mengetahui jarak antara 

lokasi minimarket terhadap pasar tradisional dan lokasi minimarket 

berjaringan dengan minimarket berjaringan lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: Persebaran minimarket di Kabupaten Klaten kurang 

merata, minimarket menyebar mengikuti jalan utama seperti jalan arteri dan 

jalan kolektor, yang mana jalan tersebut menghubungkan Kabupaten Klaten 

dengan kabupaten disekitar Kabupaten Klaten. Kedekatan lokasi minimarket 

dengan pasar tradisional berdampak negatif pada omzet, pendapatan, dan 

jumlah pelanggan. Hasil analisis jarak antara lokasi minimarket berjaringan 

dengan pasar tradisional diketahui bahwa 11% minimarket di Kabupaten 

Klaten berpotensi melanggar Perda Kabupaten Klaten, sedangkan hasil 

analisis jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket 

berjaringan lainnya diketahui bahwa 26% minimarket di Kabupaten Klaten 

berpotensi melanggar Perda Kabupaten Klaten. 

 

Kata Kunci: Dampak, Metode OD-Cost Matrix, Minimarket, Pasar 

Tradisional  

 

Abstract 

 

The growth of minimarkets continues to increase every year. The 

growth of the minimarket has grown not only in the city center, but has 

expanded to the outskirts of the city. This fairly rapid growth often does not 

pay attention to the distance from the traditional market so that it will have an 

impact to traders in traditional markets. Based on these reasons, this research 
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aims to determine the distribution of minimarkets in the Regency of Klaten, 

analyzing the impact of the proximity of the minimarket location to the 

market traditional markets, and analyze potential violations of minimarket 

locations based on Klaten District Regulation. The object in this research is 

the traditional market and minimarkets with networked management systems 

such as Alfamart and Indomaret in Klaten Regency. The method of data 

collection that used in this research, namely by field surveys, through related, 

interviews and documentation. Data analysis techniques used in This research 

uses the OD-Cost Matrix method to determine the distance between 

minimarket locations to traditional markets and networked minimarket 

locations with other networked minimarkets. The results showed that: The 

distribution of minimarkets in Klaten Regency is not evenly distributed, 

minimarkets are spread out following the main road such as arterial roads and 

collector roads, which roads connect Klaten Regency with regencies around 

Klaten Regency. Proximity the location of minimarkets with traditional 

markets has a negative impact on turnover, revenue, and number of 

customers. The results of the analysis of the distance between minimarket 

locations network with traditional markets, it is known that 11% of 

minimarkets in Klaten Regency had the potential to violate the Klaten 

Regency Regulation, while the results of the analysis of the distance between 

the location of networked minimarkets with other networked minimarkets is 

known that 26% of minimarkets in Klaten Regency had the potential to 

violate the Klaten Regency Regulation. 

 

Keywords: Minimarket, Traditional Market, Impact, OD-Cost Matrix 

Method 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan minimarket setiap tahunnya terus meningkat, hal ini dapat 

disebabkan karena minimarket sedang mencari konsumen baru untuk membeli 

produk yang dijualnya. Pertumbuhan minimarket ini telah berkembang tidak hanya 

di pusat kota, akan tetapi telah berkembang hingga ke pinggiran kota. Pertumbuhan 

minimarket ini juga terjadi di Kabupaten Klaten, yang mana minimarket terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada grafik pasar 

menurut jenisnya di Kabupaten Klaten tahun 2010 hingga 2016 berikut ini.  



3 

 

 
Gambar 1. Grafik Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 

2016. 

(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Klaten) 

Pasar swalayan dan pasar umum merupakan pasar di Kabupaten Klaten yang 

jumlahnya paling banyak dan terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2016. Pada 

tahun 2010 terdapat 5 pasar swalayan, jumlah ini terus meningkat hingga pada 

tahun 2016 terdapat 118 pasar swalayan, peningkatan pasar swalayan paling banyak 

terjadi pada tahun 2010 hingga 2011 yaitu sebesar 73 pasar swalayan.  

Jumlah minimarket yang terus meningkat setiap tahunnya dan pendirian 

lokasi minimarket yang sering tidak memperhatikan jarak dengan pasar tradisional 

akan berpengaruh terhadap pasar tradisional. Masyarakat cenderung memilih untuk 

berbelanja di minimarket dibandingkan dengan berlanja di pasar tradisional, hal ini 

dapat disebabkan karena masyarakat berpendapat bahwa minimarket lebih bersih, 

rapi, dan praktis apabila dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu 

berbelanja di minimarket juga memiliki beberapa keuntungan seperti mudah untuk 

memilih barang-barang yang diperlukan, dalam berbelanja memiliki suasana yang 

nyaman dan aman, barang yang dijual memiliki kualitas yang lebih terjamin apabila 

dibandingkan dengan kualitas barang yang dijual di pasar tradisional, harga barang 

sudah pasti dan tidak ada tawar menawar lagi dalam proses membeli barang, dan 

dapat menghemat waktu dan tenaga karena dapat berbelanja berbagai keperluan 

yang dibutuhkan dalam satu tempat (Harnaizar, 2006, 327-328). Sedangkan 

gambaran mengenai pasar tradisional yang berdesak-desakan dengan orang banyak, 

memiliki bentuk bangunan yang sederhana dengan suasana yang ramai, memiliki 

kebersihan yang tidak terjaga seperti kotor, becek, bau, kualitas barang yang dijual 
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memiliki mutu yang kurang diperhatikan dan proses pembeliannya menggunakan 

sistem tawar menawar yang cukup menyita waktu telah terpatri pada konsumen atau 

masyarakat pada umumnya.  Pendirian lokasi minimarket yang berdekatan dengan 

pasar tradisional selain berdampak pada pedagang yang berjualan di pasar 

tradisional juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 10. 

Tahun 2019.  

Seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat, visualisasi peta 

tidak hanya dapat ditampilkan dengan peta cetak akan tetapi peta tersebut dapat 

ditampilkan secara online, seperti peta berbasis web dengan menggunakan Story 

Maps. Story Maps merupakan salah satu fitur yang terdapat pada ArcGIS Online, 

yang mana dapat digunakan untuk memvisualisasikan data tempat, lokasi, atau 

geografi dengan menyajikannya dalam bentuk peta yang dapat digabungkan dengan 

berbagai konten multimedia. Story Maps memungkinkan penambahan teks narasi, 

foto, serta video dalam peta yang ditampilkan. 

Penampilan peta persebaran lokasi minimarket dengan pasar tradisional di 

Kabupaten Klaten berbasis web ini sebelumnya belum pernah dibuat. Menampilkan 

peta lokasi minimarket dan pasar tradisional berbasis web dengan menggunakan 

Story Maps tersebut dapat menimbulkan daya tarik bagi pembaca dibandingkan 

dengan membaca melalui peta cetak, selain itu dengan peta berbasis web ini dapat 

dipublikasikan sehingga setiap orang bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi 

minimarket, lokasi pasar tradisional, potensi pelanggaran lokasi minimarket 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, dan dampak yang ditimbulkan oleh 

kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran minimarket 

di Kabupaten Klaten, menganalisis dampak kedekatan lokasi minimarket dengan 

pasar tradisional, dan menganalisis potensi pelanggaran lokasi minimarket 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten dan berdasarkan uraian latar 

belakang masalah dan tujuan dari penelitian maka penelitian ini berjudul “Analisis 

dan Visualisasi Lokasi Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG 

(Sistem informasi Geografis) di Kabupaten Klaten”.  
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2. METODE  

Pada penelitian yang berjudul “Analisis dan Visualisasi Lokasi 

Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG (Sistem informasi Geografis) 

di Kabupaten Klaten” menggunakan metode yaitu survei lapangan. Survei lapangan 

dilakukan untuk memperoleh informasi koordinat lokasi minimarket dan pasar 

tradisional yang belum terdigitasi, melakukan validasi hasil interpretasi, dan 

melakukan dokumentasi berupa foto (.jpg) minimarket dan pasar tradisional, yang 

mana data yang telah tervalidasi ini kemudian digunakan untuk analisis, sehingga 

dapat diketahui persebaran minimarket di Kabupaten Klaten dan pelanggaran lokasi 

minimarket berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019. Analisis 

dampak kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional di Kabupaten Klaten 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pedagang di pasar 

tradisional, yang mana letak pasar tradisional tersebut berdekatan dengan 

minimarket.  

2.1 Populasi/ Obyek Penelitian 

Populasi atau objek dalam penelitian ini antara lain : minimarket dan pasar 

tradisional di Kabupaten Klaten. Minimarket yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu minimarket dengan sistem pengelolaan berjaringan, yang mana minimarket 

dengan sistem pengolaan berjaringan di Kabupaten Klaten yaitu Alfamart dan 

Indomaret.  

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sugiono (2015) 

menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud misalnya 

orang yang akan menjadi informan dianggap paling tahu mengenai apa yang ingin 

ditanyakan. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai narasumber adalah pedagang 

atau pemilik toko kelontong yang berjualan di pasar tradisional yang mengerti 

dampak adanya minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional, yang mana 

lokasi pasar tradisional tersebut berdekatan dengan lokasi minimarket. Alasan 

peneliti menunjuk subjek penelitian tersebut dalam penelitian ini karena informan 

yang dipilih dianggap paling merasakan secara langsung dan mengetahui 
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permasalahan tersebut, sehingga didapatkan informasi yang lebih naturalistik dan 

mendalam.  

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

empat cara yaitu melalui instansi terkait, survei lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi. Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data 

sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi 

atau sumber lain. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh melalui 

beberapa cara seperti wawancara, kegiatan lapangan, survei lapangan, dan lain 

sebagainya, yang mana penelitian ini data primer diperoleh melalui survei 

lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

2.3 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. 

Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Persebaran lokasi minimarket di Kabupaten Klaten. 

Analisis persebaran lokasi minimarket di Kabupaten Klaten dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

persebaran minimarket di Kabupaten Klaten. Selain itu juga dilakukan dengan 

menggunakan analisis keruangan untuk mengetahui letak lokasi minimarket 

berdasarkan titik koordinatnya, sehingga dapat menghasilkan peta persebaran 

lokasi minimarket di Kabupaten Klaten.  

b. Dampak kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional. 

Kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional akan 

memberikan dampak bagi para pedagang di pasar tradisional, sehingga untuk 

menganalisis dampak kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional ini 

dilakukan dengan cara wawancara kepada pedagang di pasar tradisional yang 

jarak dengan minimarket disekitarnya berdekatan atau tidak sesuai dengan 

jarak yang telah ditentukan oleh Perda Kabupaten Klaten.  

c. Potensi pelanggaran lokasi minimarket berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten. 
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Analisis potensi pelanggaran lokasi minimarket berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan menggunakan metode 

OD-Cost Matrix, yang mana motode OD-Cost Matrix ini menghitung jarak 

antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya berdasarkan pada sistem jaringan 

jalan, sehingga dalam melakukan analisis ini diperlukan shapefile jaringan 

jalan yang cukup detail, sehingga dapat menghasilkan hasil data jarak antara 

dua objek yang cukup akurat. Analisis ini akan menghasilkan data jarak antara 

dua objek dalam bentuk tabel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran Lokasi Minimarket di Kabupaten Klaten 

Perkembangan jumlah minimarket di Kabupaten Klaten cukup tinggi hal 

ini dapat disebabkan karena letak Kabupaten Klaten yang strategis, yang mana 

Kabupaten Klaten berada diantara tiga kota besar yaitu Surakarta, Kota Semarang 

dan Kota Yogyakarta. Letak Kabupaten Klaten yang strategis tersebut 

menyebabkan jumlah minimarket di Kabupaten Klaten setiap tahunnya terus 

meningkat, berdasarkan data minimarket di Kabupaten Klaten yang diperoleh dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Klaten pada 

tahun 2016 minimarket di Kabupaten Klaten berjumlah 69 minimarket yang terdiri 

dari 43 Alfamart dan 26 Indomaret. Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan 

persebaran lokasi minimarket di Kabupaten Klaten tahun 2021 jumlah minimarket 

Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Klaten terdapat 95 minimarket yang terdiri 

dari 55 Alfamart dan 40 Indomaret. Selama lima tahun terjadi peningkatan jumlah 

minimarket sebanyak 26 minimarket. Jumlah minimarket Alfamart selama lima 

tahun meningkat sebanyak 12 minimarket, sedangkan jumlah minimarket 

Indomaret selama lima tahun meningkat 14 minimarket. Jumlah pasar tradisional 

yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 79 pasar tradisional. Peta persebaran lokasi 

minimarket dan pasar tradisional di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut ini.  
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Gambar 2. Peta Persebaran Lokasi Minimarket dan Pasar Tradisional di 

Kabupaten Klaten. 

(Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2021) 

Peta persebaran lokasi minimarket dan pasar tradisional diperoleh dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Klaten, hasil 

interpretasi citra satelit Pleaides tahun 2018 Kabupaten Klaten, survei lapangan 

lokasi minimarket dan pasar tradisional dengan menggunakan aplikasi Avenza 

Maps. Pada peta persebaran minimarket di Kabupaten Klaten, minimarket dibagi 

menjadi dua yaitu Alfamart dan Indomaret. Berdasarkan peta persebaran lokasi 

minimarket di Kabupaten Klaten dapat diketahui bahwa lokasi minimarket ini tidak 

menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten, terdapat beberapa kecamatan 

yang tidak ada minimarket seperti Kecamatan Trucuk, Kecamatan Karangnongko, 

Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Kemalang, 

Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kebonarum, dan Kecamatan Kalikotes. 

Persebaran minimarket ini menyebar mengikuti jalan utama seperti jalan arteri dan 

kolektor, yang mana jalan tersebut menghubungkan Kabupaten Klaten dengan 

kabupaten disekitar Kabupaten Klaten. Minimarket yang berlokasi pada jalan-jalan 

utama di Kabupaten Klaten mengindikasikan bahwa pada lokasi tersebut memiliki 

daya tarik yang cukup besar untuk menarik konsumen untuk datang ke minimarket. 

Pembeli yang data ke minimarket merupakan penduduk yang tinggal disekitar 

minimarket atau pembeli yang setiap harinya melewati jalan tersebut. 
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3.2 Dampak Kedekatan Lokasi Minimarket dengan Pasar Tradisional 

Pedagang yang berada di pasar tradisional umumnya hanya bersaing 

dengan pedagang lainnya yang berada di pasar tradisional tersebut sebelum 

berdirinya minimarket dan hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pedapatan 

pedagang. Namun sekarang ini usaha pedang di pasar tradisional cukup merasakan 

dampaknya secara langsung terhadap keberadaan minimarket berjaringan yang 

berdekatan dengan pasar tradisional dan keterbatasan yang para pedanag miliki 

tidak memungkinkan untuk para pedagang di pasar tradisional dapat bersaing 

secara baik dengan minimarket berjaringan yang ada. Hasil dari wawancara 

terhadap pemilik toko yang berada di pasar tradisional yang telah peneliti lakukan 

dari beberapa informan mengatakan bahwa sebelum adanya minimarket seperti 

Alfamart dan Indomaret pendapatan para pedagang dapat dikatakan lumayan atau 

cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi sekarang tidak lagi demikian, 

pendapatan pedagang mengalami penurunan setelah adanya minimarket disekitar 

pasar tradisional. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Aning (41 tahun) 

pedagang di Pasar Delanggu Kabupaten Klaten saat peneliti melakukan wawancara. 

“Sebelum ada minimarket pendapatan saya seharinya bisa dapat Rp. 

1.000.000, tapi setelah ada minimarket pendapatan saya jadi berkurang, 

engga pasti kadang sepi apalagi ini lagi pandemi jadi ga bisa diprediksi, 

sehari bisa dapat Rp. 500.000” 

Berkurangnya pendapatan pedagang di pasar tradisional selain disebabkan 

oleh adanya minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional juga disebabkan 

karena adanya pandemi Covid-19 saat ini. Selain berdampak pada pendapatan 

pedagang di pasar tradisional keberadaan minimarket yang berdekatan dengan 

pasar tradisional juga berdampak berkurangnya jumlah pelanggan yang datang ke 

toko tempat mereka berjualan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Ani (40 

tahun). 

“Pembeli jadi milih belanja di minimarket, soalnya kan disana kadang 

banyak diskonnya dan tempatnya juga bersih” 
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Hal yang sama disampaikan oleh Vera (19 tahun) cucu dari pemilik toko 

kelontong, beliau mengatakan bahwa 

“Pembeli jadi sering membandingkan harga di minimarket dengan di pasar 

tradisional. Harga di minimarket memang lebih murah tetapi isinya sedikit, 

tetapi jika di pasar tradisional harganya sedikit lebih mahal tetapi isinya 

lebih banyak, jadinya pembeli banyak yang memilih belanja di minimarket” 

Minimarket sering memberikan potongan harga pada produk yang 

dijualnya sehingga harga barang yang dijualnya lebih murah jika dibandingkan 

dengan barang yang dijual di pasar tradisional, hal tersebut menyebabkan banyak 

pembeli yang lebih memilih untuk berbelanja di minimarket dibandingkan 

berbelanja di pasar tradisional. Selain itu minimarket juga memiliki tempat yang 

nyaman, bersih, dan fasilitas yang memadai untuk berbelanja sehingga menambah 

daya tarik pembeli untuk berlanja di minimarket selain memiliki banyak potongan 

harga pada produk yang dijualnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

Herman Malano (2011) yang menjelaskan di perkotaan pada umumnya pasar 

modern dikelola dengan manajemen yang modern, dengan menyediakan barang 

dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumennya, yang mana 

konsumen dari pasar modern ini pada umumnya adalah masyarakat dengan kelas 

ekonomi menengah ke atas.  

Wawancara dengan pedagang di pasar tradisional ini dilakukan pada 

pedagang yang tempatnya berjualan memiliki jarak 0-1000 meter dari minimarket 

atau jarak antara lokasi minimarket terhadap pasar tradisional memiliki jarak yang 

kurang sesuai dengan Perda Kabupaten Klaten No. 10 tahun 2019. Berdasarkan data 

hasil wawancara dengan pedagang mengenai perubahan omzet penjualan dan 

jumlah konsumen dapat diketahui bahwa turunnya omzet penjualan yang dialami 

pedagang di pasar tradisional terjadi kepada para pedagang yang lokasi pasar 

tradisional berjarak kurang dari satu kilometer dengan minimarket. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mudrajad Kuncoro, anggota 

Tim Ekonomi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam Bisnis 

Indonesia (2008) yang menjelaskan bahwa omzet penjualan pedagang kecil akan 
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mengalami penurunan secara dahsyat dan semakin signifikan apabila letak kios atau 

tokonya dengan took modern berjarak dibawah satu kilometer. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Wijayanti (2011) yang menjelaskan bahawa kehadiaran pasar 

modern akan berpengaruh negatif seperti mengalami penurunan keuntungan secara 

signifikan kepada UMKM sektor pedagangan salah satunya toko tradisional apabila 

berjarak kurang dari satu kilometer dari minimarket. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penurunan 

omzet dan berkurangnnya jumlah pelanggan dipengaruhi oleh adanya minimarket 

berjaringan yang berdekatan dengan pasar tradisional, hal ini sesuai Setiawan 

(2010) yang menjelaskan bahwa adanya minimarket berdampak terhadap omzet 

penjualan, pendapatan, jumlah konsumen, pola kegiatan, modal dan usaha toko 

tradisional. 

 

3.3 Analisis Potensi Pelanggaran Lokasi Minimarket Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten 

3.3.1 Jarak antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional Kabupaten Klaten 

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan 

keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah baik pusat maupun daerah. Implementasi kebijakan merupakan 

suatu hal yang penting, hal ini karena apabila kebijakan tidak dapat 

terimplementasikan dengan baik maka hanya akan menjadi sebuah impian atau 

rencana saja. Begitu juga dengan Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019 

yang didalamnya memuat pasal-pasal yang menguntungkan dan memihak bagi 

rakyat khususnya pedagang di pasar tradisional. 

Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa pendirian lokasi 

minimarket di Kabupaten Klaten yang tidak mengacu pada pasal tersebut. 

Lokasi pendirian minimarket ini sering kali berdekatan dengan lokasi pasar 

tradisional. Hal tersebut berpotensi melanggar Perda Kabupaten Klaten. Jarak 

antara lokasi minimarket berjaringan dengan pasar tradisional tradisional 
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berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No.10 tahun 2019 dibedakan menjadi 2 

yaitu minimarket berjaringan yang berlokasi pada jalan nasional dan jalan 

provinsi dan minimarket berjaringan yang berlokasi pada jalan kabupaten. 

Perhitungan jarak antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional dapat 

diketahui dengan Network Analyst menggunakan analisis OD Cost Matrix. 

Analisis OD Cost Matrix ini menggunakan data shapefile jaringan jalan 

Kabupaten Klaten, data shapefile titik koordinat lokasi minimarket dan pasar 

tradisional Kabupaten Klaten.   

 
Gambar 3. Grafik potensi pelanggaran lokasi minimarket berjaringan 

berdasarkan jarak dari pasar tradisional. 

(Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2021) 

Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No 10 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa 

“Jarak Pusat perbelanjaan dan took swalayan berjaringan dari pasar 

rakyat terdekat paling sedikit : 300 m pada jalan nasional dan provinsi; 

400 m pada jalan kabupaten (Pasal 37 ayat 5)” 

Hasil analisis jarak lokasi minimarket berjaringan terhadap pasar 

tradisional dapat diketahui bahwa dari 95 minimarket di Kabupaten Klaten 11% 

atau 10 minimarket berpotensi melanggar Perda Kabupaten Klaten karena jarak 

lokasi minimarket berjaringan dengan pasar tradisional tidak sesuai dengan jarak 

yang telah ditentukan oleh Perda Kabupaten Klaten No. 10 tahun 2019. 

Sedangkan 89% atau 85 minimarket memiliki jarak yang telah sesuai dengan 

jarak yang telah ditentukan. Jumlah minimarket yang berpotensi melanggar ini 

menurun jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elya 
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Kusumaningtyas tahun 2020, yang mana jumlah minimarket yang berpotensi 

melanggar pada penelitian tersebut sebesar 23% dari 64 minimarket yang ada di 

Kabupaten Klaten. 

 Minimarket yang berpotensi melanggar tersebut terdiri dari 7 

minimarket Alfamart dan 3 minimarket Indomaret. Minimarket berjaringan pada 

jalan nasional dan provinsi yang berpotensi melanggar tersebut antara lain 

Alfamart Taji Klaten dengan Pasar Taji yang memiliki jarak 74 m, Indomaret 

Manjungan Raya dengan Pasar Jolotundo yang memiliki jarak 115 m, Alfamart 

Kraguman Klaten dengan Pasar Kraguman yang memiliki jarak 142 m, Alfamart 

C dengan Pasar Tegalgondo yang memiliki jarak 159 m, Alfamart Kartini 

Bypass Klaten dengan Pasar Srago yang memiliki jarak 251 m, Indomaret 

Lingkar luar Klaten dengan Pasar Klitikan yang memiliki jarak 253 m, dan 

Alfamart Pedan, Klaten dengan Pasar raya Pedan yang memiliki jarak 291 m. 

Minimarket berjaringan pada jalan kabupaten yang berpotensi 

melanggar Perda Kabupaten Klaten antara lain Indomaret Jl. Pemuda Tengah No 

17 Klaten dengan Pasar Buah Sungkur dan Pasar Gunungan yang masing-

masing memiliki jarak 281 m dan 332 m, Alfamart Jatinom dengan Pasar 

Jatinom dan Pasar Gabus yang masing-masing memiliki jarak 344 m dan 402 m, 

dan Alfamart Samben Gunting Klaten dengan Pasar Carikan yang memiliki jarak 

403 m, untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Plotting titik lokasi minimarket pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi avenza maps sehingga dimungkinkan pergeseran lokasi 

minimarket dipeta dengan lokasi yang sebenarnya di lapangan, hal ini 

disebabkan karena aplikasi avenza maps memiliki tingkat akurasi sekitar 3-10 

meter, berdasarkan hal tersebut maka Alfamart Jatinom dan Alfamart Samben 

Gunting Klaten pada jalan kabupaten memiliki potensi pelanggaran terhadap 

terhadap Perda Kabupaten Klaten karena Alfamart Jatinom memiliki jarak 

dengan Pasar Gabus 402 meter, sedangkan Alfamart Samben Gunting Klaten 

memiliki jarak dengan Pasar Carikan 403 meter. 
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Tabel 1. Jarak antara Minimarket pada jalan nasional dan provinsi dengan 

Pasar Tradisional. 

No Minimarket - Pasar Tradisional 
Jarak 

(meter) 

1 Alfamart Taji Klaten - Pasar Taji 74 

2 Indomaret Manjungan Raya - Pasar Jolotundo 115 

3 Alfamart Kraguman Klaten - Pasar Kraguman 142 

4 Alfamart C - Pasar Tegalgondo 159 

5 Alfamart Kartini Bypass Klaten - Pasar Srago 251 

6 Indomaret Lingkar luar Klaten - Pasar Klitikan 253 

7 Alfamart Pedan, Klaten - Pasar raya Pedan 291 

8 Alfamart Tulung_KTN - Pasar Tulung 347 

9 Alfamart SPBU Cawas - Pasar Masaran 434 

10 Indomaret Pedan 2 - Pasar raya Pedan 437 

Sumber: Hasil analisis jarak antara minimarket dengan pasar tradisional di 

Kabupaten Klaten menggunakan metode OD Cost Matrix 

Tabel 2. Jarak antara Minimarket pada jalan kabupaten dengan Pasar 

Tradisional. 

No Minimarket - Pasar Tradisional Jarak (meter) 

1 
Indomaret Jl. Pemuda Tengah No 17 

Klaten - Pasar Buah Sungkur 
281 

2 
Indomaret Jl. Pemuda Tengah No 17 

Klaten - Pasar Gunungan 
332 

3 Alfamart Jatinom - Pasar Jatinom 344 

4 Alfamart Jatinom - Pasar Gabus 402 

5 
Alfamart Samben Gunting Klaten - Pasar 

Carikan 
403 

6 Indomaret Rajawali – Plasa 442 

7 Alfamart Jatinom - Pasar Tinom 447 

8 Indomaret Kopral Sayom - Pasar Bareng 467 

9 Indomaret Jl.Sulawesi – Plasa 496 

10 Indomaret Rajawali - Pasar III Lantai 502 

Sumber: Hasil analisis jarak antara minimarket dengan pasar tradisional di 
Kabupaten Klaten menggunakan metode OD Cost Matrix. 
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Gambar 4. Peta Potensi Pelanggaran Lokasi Minimarket di Kabupaten Klaten 

Berdasarkan Jarak dengan Pasar Tradisional. 

Dilihat dari persebaran lokasi minimarket berjaringan yang berpotensi 

melanggar didominasi terletak pada jalan utama yang menghubungkan 

Kabupaten Klaten dengan kabupaten yang ada disekitarnya, yang mana selain 

minimarket tersebut berada di pinggir jalan utama lokasi pasar tradisional juga 

berada di pinggir jalan utama. Minimarket tersebut terletak dibeberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Jatinom, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan 

Pedan, Kecamatan Jogonalan, dan Kecamatan Prambanan.  

 

3.3.2 Jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan 

lainnya Kabupaten Klaten 

Penentuan lokasi minimarket bergantung kepada kebijakan 

perencanaan yang mana untuk memastikan diizinkannya pendirian minimarket 

disuatu kawasan, terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan perencanaan lokal 

serta harus melihat tata guna lahan yang ada pada kawasan tersebut. Hal tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi pendirian minimarket diproyeksikan 

bagi area perdagangan. 
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Menurut Cristina Widya Utami (2006) menjelaskan bahwa lokasi 

merupakan faktor yang utama dalam pemilihan toko konsumen. Apabila 

dibangunna minimarket pada suatu lokasi dibatasi dan dilarang oleh otoritas 

perencana local karena struktur perdagangan yang ada di area tersebut sudah 

tidak terbuka untuk didirikan perdagangan besar atau minimarket lagi, maka 

pada lokasi tersebut tidak dapat dilakukan pendirian minimarket sehingga 

pendirian minimarket hanya terbatas pada lokasi tertentu saja sesuai dengan izin 

yang diperoleh dari pemerintah.  

Lokasi minimarket berjaringan sering kali berdekatan dengan lokasi 

minimarket berjaringan lainnya. Hal tersebut berpotensi untuk melanggar Perda 

Kabupaten Klaten. Jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan 

minimarket berjaringan lainnya telah diatur dalam Perda Kabupaten Klaten No. 

10 tahun 2019 seperti pada pasal: 

“Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan 

berjaringan dengan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko maupun 

pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan lainnya minimal 400 

(empat ratus) meter (Pasal 37 ayat 6).” 

Perhitungan jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket 

berjaringan lainnya dapat diketahui dengan Network Analyst menggunakan 

analisis OD Cost Matrix. Analisis OD Cost Matrix ini menggunakan data 

shapefile jaringan jalan Kabupaten Klaten dan data shapefile titik koordinat 

lokasi minimarket Kabupaten Klaten. Berdasarkan data yang diolah 

menggunakan software ArcGIS dengan Network Analyst menggunakan analisis 

OD Cost Matrix dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa minimarket 

berjaringan yang berpotensi untuk melanggar Perda Kabupaten Klaten, yang 

mana minimarket berjaringan tersebut memiliki jarak lokasi dengan minimarket 

berjaringan lainnya kurang dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten tersebut. 
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Gambar 5. Grafik potensi pelanggaran lokasi minimarket berjaringan 

Kabupaten Klaten. 

(Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2021) 

Hasil analisis jarak lokasi minimarket berjaringan terhadap minimarket 

berjaringan lainnya dapat diketahui bahwa dari 95 minimarket di Kabupaten 

Klaten 26% atau 25 minimarket berpotensi melanggar Perda Kabupaten Klaten 

karena minimarket berjaringan tersebut memiliki jarak yang tidak sesuai dengan 

Perda Kabupaten Klaten No. 10 tahun 2019. Sedangkan 74% atau 70 minimarket 

memiliki jarak yang telah sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Jumlah 

minimarket yang berpotensi melanggar ini menurun jika dibandingan dengan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Elya Kusumaningtyas pada tahun 2020, 

yang mana jumlah minimarket berjaringan yang berpotensi melanggar Perda 

Kabupaten Klaten karena memiliki jarak tidak sesuai dengan minimarket 

berjaringan lainnya sebesar 31% dari 64 minimarket yang ada di Kabupaten 

Klaten.  

Minimarket yang berpotensi melanggar tersebut terdiri dari 14 

minimarket Alfamart dan 11 minimarket Indomaret antara lain Alfamart 

Jonggrangan 2 dengan Indomaret Jonggrangan yang memiliki jarak 6 m, 

Alfamart Jl. Jogja-Solo Wadung dengan Indomaret Jl. Solo Klaten Km 12 yang 

memiliki jarak 23 m, Alfamart Klepu dengan Indomaret Klaten Solo Km 8,4 

yang memiliki jarak 96 m, untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Plotting titik lokasi minimarket pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi avenza maps sehingga dimungkinkan pergeseran lokasi 
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minimarket dipeta dengan lokasi yang sebenarnya di lapangan, hal ini 

disebabkan karena aplikasi avenza maps memiliki tingkat akurasi sekitar 3-10 

meter, berdasarkan hal tersebut maka Alfamart Surobayan dan Indomaret 

Manjungan Raya memiliki potensi pelanggaran terhadap Perda Kabupaten 

Klaten karena Alfamart Surobayan memiliki jarak 401 meter dari Indomaret 

Manjungan Raya. 

Tabel 3. Jarak antara Minimarket Berjaringan dengan Minimarket Berjaringan 

Lainnya. 

No Minimarket – Minimarket Jarak (meter) 

1 
Alfamart Jonggrangan 2 - Indomaret 

Jonggrangan 
6 

2 
Alfamart Jl. Jogja-Solo Wadung - Indomaret 

Jl. Solo Klaten Km 12 
23 

3 
Alfamart Klepu - Indomaret Klaten Solo Km 

8,4 
96 

4 Alfamart B - Alfamart Delanggu 2, Klaten 99 

5 
Alfamart Gondang Klaten - Indomaret 

Jl.Solo-Karangdukuh 
124 

6 
Alfamart Bendogantungan - Indomaret 

Yogya-Solo KM 28 
143 

7 Alfamart Bramen_KTN - Indomaret Klaten 2 258 

8 
Alfamart Jogonalan Klaten - Indomaret 

Tegalmas Jogonalan 
274 

9 Alfamart Karang - Indomaret SPBU Karang 284 

10 
Indomaret Jogja-Solo KM 19 - Indomaret 

Sanggrahan 
326 

Sumber: Hasil analisis jarak antara minimarket berjaringan dengan minimarket 
berjaringan lainnya di Kabupaten Klaten menggunakan metode OD Cost Matrix. 
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Gambar 6. Peta Kesesuaian Lokasi Minimarket Berjaringan Kabupaten Klaten. 

Dilihat dari persebaran lokasi minimarket yang berpotensi melanggar 

didominasi terletak pada jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Klaten 

dengan Kabupaten Sleman dan Kota Surakarta. Minimarket tersebut terletak 

dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Prambanan, Kecamatan Jogonalan, 

Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ceper, dan 

Kecamatan Delanggu.   

 

3.4 Peta Persebaran Minimarket dan Pasar Tradisional menggunakan Story 

Maps 

Peta yang dihasilkan pada penelitian ini selain ditampilkan dengan 

menggunakan peta cetak juga ditampilkan dengan menggunakan peta interaktif. 

Peta interaktif adalah sebuah peta yang disajikan melalui media web yang dapat 

digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang terkait dengan keruangan. 

Pembuatan peta berbasis web ini dilakukan dengan salah satunya menggunakan 

fitur ArcGIS Online yaitu Story Maps, yang mana dalam penelitian ini 

menggunakan story maps classic yang memiliki lisensi free sehingga tidak 

berbayar. Data yang ditampilkan pada peta ini berupa informasi lokasi (titik 

koordinat lokasi minimarket dan pasar tradisional), potensi pelanggaran lokasi 
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minimarket berdasarkan jarak dengan pasar tradisional, potensi pelanggaran lokasi 

minimarket berjaringan berdasarkan jarak dengan minimarket berjaringan lainnya, 

dan dampak kedekatan lokasi minimarket terhadap pasar tradisional. 

Story Maps memiliki beberapa template antara lain Map Journal, Map 

Tour, Map Series, Cascade, Swipe/Spyglass, Shortlist, dan Basic. Template tersebut 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembuat peta dan setiap template akan 

memiliki tampilan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini menggunakan 3 macam 

tamplate yaitu Cascade, Maps Series dan Map Journal. Pembuatan peta cerita 

dilakukan dengan menggabungkan beberapa peta yang telah dibuat sebelumnya 

yaitu peta batas adminitrasi, peta persebaran lokasi minimarket dan pasar 

tradisional, peta potensi pelanggaran lokasi minimarket dan dampak kedekatan 

lokasi minimarket terhadap pasar tradisional. Pembuatan peta cerita ini 

menggunakan template Cascade. Peta cerita yang dibuat menggunakan template ini 

dapat disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga tampilan lebih menarik. 

Background pada peta juga dapat diatur dan disesuaikan dengan keinginan pembuat 

peta. Selain itu, dapat ditambahkan beberapa teks atau narasi terkait peta yang 

dibuat. Tampilan peta cerita ini dapat dilihat pada Gambar 7. berikut ini dan dapat 

diakses melalui laman berikut 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=bd49e04907ec4ca5855b

9a20170c0aaf. 

 
Gambar 7. Peta cerita persebaran lokasi minimarket dan pasar tradisional. 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=bd49e04907ec4ca5855b9a20170c0aaf
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=bd49e04907ec4ca5855b9a20170c0aaf
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4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

1. Persebaran minimarket berjaringan di Kabupaten Klaten masih kurang 

merata, terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yang tidak terdapat 

minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret. Persebaran 

minimarket di Kabupaten Klaten menyebar mengikuti jalan utama seperti 

jalan arteri dan jalan kolektor, yang mana jaringan jalan tersebut 

menghubungkan Kabupaten Klaten dengan kabupaten yang ada disekitar 

Kabupaten Klaten.  

2. Kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional berdampak negatif 

terhadap pedagang yang berjualan di pasar tradisional tersebut, dampak 

tersebut seperti menurunnya pendapatan pedagang dan jumlah pelanggan. 

3. Potensi pelanggaran lokasi minimarket berjaringan di Kabupaten Klaten 

berdasarkan jarak dengan pasar tradisional diketahui bahwa dari 95 

minimarket di Kabupaten Klaten 11% atau 10 minimarket berpotensi 

melanggar Perda Kabupaten Klaten yang terdiri dari 7 minimarket Alfamart 

dan 3 minimarket Indomaret. Sedangkan berdasarkan jarak antara lokasi 

minimarket berjaringan dengan lokasi minimarket berjaringan lainnya 

diketahui bahwa 26% atau 25 minimarket berpotensi melanggar Perda 

Kabupaten Klaten yang terdiri dari 14 minimarket Alfamart dan 11 

minimarket Indomaret. 
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