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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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. Berdasarkan 

data survei yang dilakukan oleh AC Nielsen tahun 2008 dapat diketahui bahwa 

pertumbuhan yang terjadi pada ritel modern di setiap tahunnya berkisar pada angka 

10% hingga 30%. Pada tahun 2005 pertumbuhan penjualan ritel di Indonesia 

mencapai 16,9% per tahun atau sebesar Rp 166 triliun, yang mana hal tersebut 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan penjualan ritel terbesar 

se Asia-Pasifik diikuti oleh Cina sebesar 12,75% atau 2,85 triliun Yuan, Thailand 

sebesar 12,3% atau 1.059 miliar Baht, Malaysia sebesar 8,9% atau 30 miliar 

Ringgit, dan Hong Kong sebesar 8,7% atau HK$ 99 miliar, hal ini berdasarkan riset 

yang dilakukan oleh MasterIndeks pada tahun 2005. MasterIndeks biasanya 

melakukan riset dua kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Juni dan Desember 

(Megawati, 2006). 

 
Gambar 1. Alfamart Tlogo di Kabupaten Klaten. 

(Sumber: Peneliti, 2020) 
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Pertumbuhan minimarket juga terjadi di Kabupaten Klaten setiap tahunnya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten 

tahun 2010-2016 berikut. 

 
Gambar 2. 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, sedangkan 

pada pada tahun 2010 terdapat 55 pasar umum dan jumlahnya meningkat terus 

menerus hingga pada tahun 2016 berjumlah 85 pasar umum. Peningkatan pasar 

umum paling banyak terjadi pada tahun 2013 hingga 2014 yaitu meningkat 

jumlahnya sebanyak 17 pasar. 

Menurut Kiik (2006) parameter yang dapat digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi dan dinamika ekonomi pada suatu kota adalah dengan 

mengamati aktivitas yang terjadi pada salah satu subsistem pusat perdagangan di 

suatu kota seperti pada suatu pusat perdagangan secara umum dan pasar tradisional. 

Semakin tinggi aktivitas yang terjadi di pasar tradisional menjadi salah satu 

indikator bahwa semakin dinamisnya perputaran roda perekonomian kota. 

Pertumbuhan minimarket yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun sering tidak 

memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sehingga 
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hal tersebut akan berpengaruh terhadap pasar tradisional, yang mana masyarakat 

cenderung memilih untuk berbelanja di minimarket dibandingkan dengan 

berbelanja di pasar tradisional, hal ini dapat disebabkan karena adanya pendapat 

bahwa minimarket lebih rapi, bersih, 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).  

 
Gambar 3. Pasar Bareng di Kabupaten Klaten. 

(Sumber: Peneliti, 2020) 

Gambaran mengenai pasar tradisional yang terpatri pada konsumen 

umumnya adalah bentuk bangunan yang relatif sederhana dengan suasana yang 

ramai, berdesak-desakan dengan orang banyak, memiliki kebersihan yang tidak 

terjaga seperti bau, becek, kotor, kualitas barang-barang kebutuhan sehari-hari yang 

diperdagangkan di pasar tradisional memiliki mutu barang yang kurang 

diperhatikan, dan pembeliannya menggunakan sistem tawar menawar sehingga 

cukup menyita waktu. Akan tetapi dengan adanya sistem pembelian dengan cara 

tawar menawar tersebut menjadikan ciri khas dari pasar tradisional, hal tersebut 

juga memberikan dampak positif karena dapat menimbulkan hubungan yang ramah 
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dan saling mengenal antara pedagang dan pembeli. Pertumbuhan minimarket yang 

tidak memperhatikan jarak dengan pasar tradisional akan berdampak pada 

menurunnya pendapatan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Selain tu 

jarak yang saling berdekatan juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten No. 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan 

dan toko swalayan. 

Pemetaan mengenai lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di 

Kabupaten Klaten pernah dilakukan sebelumnya oleh Wardani, Elya 

Kusumaningtyas (2020) yang mana dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa sebanyak 23% minimarket yang memiliki jarak tidak sesuai terhadap pasar 

tradisional di Kabupaten Klaten dan sebanyak 31% minimarket berjaringan yang 

memiliki jarak tidak sesuai terhadap minimarket berjaringan lainnya di Kabupaten 

Klaten, jarak tersebut berdasarkan pada jarak antara lokasi minimarket dengan 

pasar tradisional dan minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan 

lainnya yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 10 

Tahun 2019. 

Pada penelitian tersebut data hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel 

dan peta cetak, sehingga data yang ditampilkan kurang interaktif. 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 tu dengan peta berbasis web ini dapat 
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dipublikasikan sehingga setiap orang bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi 

minimarket, lokasi pasar tradisional, dan jarak antara keduanya telah sesuai atau 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas maka penelitian ini berjudul “Analisis dan Visualisasi 

Lokasi Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG (Sistem informasi 

Geografis) di Kabupaten Klaten”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana persebaran minimarket di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana dampak kedekatan lokasi minimarket dengan Pasar 

Tradisional? 

3. Bagaimana potensi pelanggaran lokasi minimarket berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui persebaran minimarket di Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis dampak kedekatan lokasi minimarket dengan Pasar 

Tradisional. 

3. Menganalisis potensi pelanggaran lokasi minimarket berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penulisan Skripsi adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknis 

Menyediakan peta persebaran minimarket dan pasar tradisional di 

Kabupaten Klaten 
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2. Praktis 

Memberikan referensi pada instansi terkait dalam pengambilan keputusan 

sehingga tercipta sistem pengelolaan lokasi minimarket di Kabupaten 

Klaten yang lebih baik.  

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.5.1.1  Minimarket 

Minimarket merupakan gabungan dari kata “mini” yang berarti 

“kecil” dan “market” yang berarti “pasar”, minimarket merupakan sebuah 

pasar yang kecil atau tempat yang kecil yang menjual berbagai macam 

barang-barang yang lengkap seperti yang ada di pasar. Minimarket ini 

menerapkan sistem swalayan, yang mana dengan sistem swalayan ini 

pembeli dapat megambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak 

minimarket dan melakukan pembayaran secara langsung di meja mesin 

kasir, dengan sistem swalayan ini dapat membantu agar pembeli tidak 

berhutang. Jam buka pada minimarket berbeda dengan jam buka yang 

diterapkan pada supermarket, minimarket Circle K yang memiliki jam buka 

hingga 24 jam (Nugroho, 2016).  

Marina (2009) menjelaskan bahwa minimarket merupakan pasar 

modern yang dalam memperbanyak jumlah gerainya dilakukan secara 

agresif dengan menerapkan sistem franchise. Minimarket ini 

memperdagangkan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga 

termasuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Peritel minimarket dalam 

memperbanyak jumlah gerainya bertujuan untuk memperbesar skala usaha 

yang dimilikinya sehingga dapat bersaing dengan skala usaha yang lebih 

besar seperti Supermarket dan Hypermarket, yang nantinya dapat 

memperkuat posisi tawar ke pemasok (Arofah, Tiara Toyyibatul, dkk, 

2017).  

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 10 tahun 2019 

minimarket termasuk dalam pengertian Toko Swalayan, yang mana Toko 
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Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 

jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 

Department Store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan 

(Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019 pasal 1 ayat 15). Minimarket 

memiliki batasan luas lantai yaitu kurang dari 400 m2. 

Pada pendirian minimarket dilakukan dengan pemilihan lokasi yang 

tepat, yang mana lokasi ini sangat menentukan kesuksesan ekonomi dari 

suatu proyek ritel. Menurut Klimert dalam Setyawan (2009) menjelaskan 

bahwa dalam menyeleksi suatu lokasi perlu mempertimbangkan kombinasi 

terbaik dari beberapa karakteristik antara lain : lokasi dan jarak, 

kependudukan, akses, utilitas, lokasi sekitar, visibilitas, dampak 

lingkungan, keuntungan, zona, bentuk, dan ukuran. 

Lokasi pendirian minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk 

mengenai peraturan zonasinya. Pendirian toko swalayan atau minimarket 

harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain : 

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi ini 

dikecualikan untuk minimarket yang tidak berjaringan, kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang harus diperhatikan antara lain: 

 Tingkat kepadatan penduduk dengan perbandingan 1:5.000. 

 Tingkat perkembangan permukiman baru. 

 Tingkat ketersediaan infrastruktur. 

 Aksesibilitas wilayah atau tingkat kepadatan arus lalu lintas. 

b. Pendirian minimarket harus memperhatikan jarak dengan pusat 

perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang telah ada 

sebelumnya. 

c. Menyediakan areal parkir dengan luas paling sedikit seluas 1 unit 

kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 luas lantai penjualan 

minimarket, yang mana penyediaan lahan parkir ini dapat dilakukan 

dengan cara kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau 

minimarket dengan pihak lain. 



8 

 

d. Minimarket menyediakan fasilitas umum yang kebersihannya terjamin, 

sehat, aman, tertib, dan memiliki fasilitas umum lainnya yang nyaman. 

Minimarket yang dikaji dalam penelitian ini yaitu minimarket 

dengan sistem pengelolaan berjaringan. Pengelolaan toko swalayan 

berjaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang 

toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian 

barang ke outlet yang merupakan jaringannya (Perda Kabupaten Klaten No. 

10 Tahun 2019 pasal 1 ayat 17). 

Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019 pasal 37 

ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan 

berjaringan dari pasar rakyat paling sedikit yaitu (a) 300 m pada jalan 

nasional dan jalan provinsi dan (b) 400 m pada jalan kabupaten. 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.  

 

1.5.1.2  Pasar Tradisional 

Pasar merupakan lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan 

penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan 

transaksi perdagangan (Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019 Pasal 

1 ayat 11). Pasar Tradisional adalah tempat dilakukan transaksi jual beli 

antara penjual dan pembeli, yang mana antara penjual dan pembeli ini 

melakukan transaksi secara langsung dan proses jual beli biasanya 

dilakukan dengan cara tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan 

harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya, tempat ini berupa 

bangunan yang terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang 

dibuka oleh penjual ataupun pengelola pasar. Pedagang yang berjualan di 

pasar tradisional menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, 

buah, telur, kan, daging, makanan ringan, pakaian, alat-alat untuk memasak 

di dapur, barang elektronik, jasa, dan lain sebagainya. Pasar tradisional 
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biasanya terletak dekat dengan kawasan permukiman, hal ini bertujuan 

untuk mempermudah pembeli untuk mencapai pasar. 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 10 tahun 2019 

pasar tradisional termasuk dalam pengertian Pasar Rakyat, yang mana pasar 

rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko kios, los, dan tenda 

yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau 

koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli 

barang melalui tawar menawar (Perda Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019 

Pasal 1 ayat 12). 

Menurut Perda Kabupaten Klaten nomor 10 tahun 2019 pasar rakyat 

diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu Pasar Rakyat kelas I, Pasar Rakyat 

kelas II dan Pasar Rakyat kelas III. Ketiga kelas pasar tersebut memiliki 

kriteria masing-masing yang membedakannya antara lain :  

1. Pasar Rakyat kelas I 

a. Memiliki luas lahan lebih dari 700 m2. 

b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah. 

c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTK, termasuk 

Peraturan Zonasi Daerah. 

d. Jumlah pedagang lebih dari 200 pedagang. 

e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, 

selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi: 

a. Kantor pengelola dan loket pasar 

b. Toilet / WC 

c. Tempat ibadah 

d. Pos kesehatan 

e. Pos keamanan 

f. Drainase (ditutup dengan grill) 

g. Tempat penampungan sampah sementara 

h. Area bongkar muat 
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i. Tempat parkir 

j. Area penghijauan 

k. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran 

l. Instalasi air bersih dan jaringan listrik 

m. Telekomunikasi 

n. Fasilitas tempat pemasangan klan 

o. Papan pengumuman informasi harga harian 

f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan 

sarana transportasi angkutan umum. 

 

2. Pasar Rakyat kelas II 

a. Memiliki luas lahan antara 300 m2 sampai dengan 700 m2. 

b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah. 

c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTK, termasuk 

Peraturan Zonasi Daerah. 

d. Jumlah pedagang antara 50 pedagang sampai dengan 200 

pedagang. 

e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, 

selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi: 

a. Kantor pengelola dan loket pasar 

b. Toilet / WC 

c. Tempat ibadah 

d. Pos kesehatan 

e. Pos keamanan 

f. Drainase (ditutup dengan grill) 

g. Tempat penampungan sampah sementara 

h. Tempat parkir 

i. Area penghijauan 

j. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran 

k. Instalasi air bersih dan jaringan listrik 

l. Telekomunikasi 
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m. Papan pengumuman informasi harga harian 

n. Fasilitas tempat pemasangan klan 

f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan 

sarana transportasi angkutan umum. 

 

3. Pasar Rakyat kelas III 

a. Memiliki luas lahan kurang dari 300 m2. 

b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah. 

c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTK, termasuk 

Peraturan Zonasi Daerah. 

d. Jumlah pedagang kurang dari 50 pedagang . 

e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, 

selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi: 

a. Kantor pengelola 

b. Toilet / WC 

c. Drainase (ditutup dengan grill) 

d. Tempat penampungan sampah sementara 

e. Tempat parkir 

f. Area penghijauan 

g. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran 

h. Instalasi air bersih dan jaringan listrik 

i. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung 

dengan sarana transportasi angkutan umum. 

Pasar memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut (Fuad, dkk, 2006, 

129-130): 

a.  Pembentukan nilai harga 

Pasar memiliki fungsi sebagai pembentukan harga (nilai) 

disebabkan karena pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual 

dengan pembeli yang kemudian saling melakukan tawar menawar 

sehingga terjadi kesepakatan harga. Harga atau nilai hasil kesepakatan 

tersebut merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di 
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pasar. Proses tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan harga 

merupakan proses pembentukan harga atau nilai.  

b. Pendistribusian 

Pasar mempermudah produsen dalam mendistribusikan barang 

kepada konsumen secara langsung. Apabila pasar dapat berfungsi 

dengan baik maka pendistribusian barang oleh produsen ke konsumen 

akan berjalan dengan lancar.   

c.  Promosi 

Pasar adalah tempat yang cocok bagi produsen untuk 

memperkenalkan (mempromosikan) produk-produk yang dijualnya 

kepada konsumen, hal ini dapat disebabkan karena banyak orang yang 

berkunjung ke pasar meskipun tidak diundang untuk datang.  

 

1.5.1.3 Story Maps 

Peta merupakan gambaran konvensional dari kenampakan 

permukaan bumi yang dilihat dari atas, yang mana kenampakan tersebut 

diperkecil dan dibuat pada suatu bidang datar dengan menambahkan tulisan-

tulisan sebagai tanda pengenalnya (Raizs, Erwin, 1948). Menurut Strachan 

(2014) peta memiliki manfaat sebagai media untuk menyampaikan suatu 

informasi geospasial mengenai dunia nyata. Seiring dengan perkembangan 

teknologi peta tidak hanya ditampilkan secara konvensional tapi juga dapat 

ditampilkan secara online. Peta berbasis web ini membuat tampilan peta 

menjadi lebih interaktif dan menarik. Menurut Kraak (2001) peta berbasis 

web dapat dibagi menjadi dua yaitu peta dinamis dan peta statis, yang mana 

kemampuan dari kedua peta tersebut memiliki perbedaan dalam 

menampilkan informasi di dalamnya. Peta statis merupakan peta yang 

menampilkan data yang telah dibuat oleh pembuat peta, yang mana 

pengguna tidak dapat memberikan input pada peta yang ada di web tersebut, 

sedangkan peta dinamis merupakan peta yang menampilkan data yang telah 

dibuat oleh pembuat peta, yang mana peta ini lebih interaktif kepada 

pengguna karena pengguna dapat berinteraksi secara lebih jika 
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dibandingkan dengan peta statis (Firdaus, 2017). Peta dinamis ini bersifat 

up to date karena selalu berubah menyesuaikan perubahan waktu dan 

perubahan data yang dipetakan.  

Kemajuan teknologi ini membuat banyak bermunculan perangkat 

lunak untuk pemetaan yang dapat digunakan untuk pengolahan data spasial 

sesuai dengan tujuan penelitian dan menampilkan peta secara online salah 

satunya dengan menggunakan aplikasi ESRI Story Maps. ESRI Story Maps 

adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menggunakan 

platform ArcGIS Online yang dikembangkan oleh ESRI yang mana aplikasi 

ini berbasis web. ESRI Story Maps ini dapat menceritakan sebuah cerita 

yang berbasis lokasi.  

ArcGIS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI 

(Environment Science and Research Institue) dengan menggabungkan 

fungsi dari berbagai macam perangkat lunak Sistem Informasi Geografis 

(SIG). ESRI ini memiliki sebuah produk yang dapat diakses secara online 

menggunakan jaringan internet, aplikasi tersebut yaitu ArcGIS Online. 

ArcGIS Online merupakan sebuah platform teknologi yang kolaboratif 

dengan berbasiskan cloud, yang dapat digunakan untuk membantu 

penggunanya dalam membuat, sharing, dan mengakses aplikasi, peta atau 

informasi tertentu (Rohim, dkk, 2015). ArcGIS Online ini memberikan 

kemudahan akses bagi penggunanya dalam menampilkan peta ke dalam 

internet. Salah satu fitur yang terdapat pada ArcGIS Online yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Story Maps.  

Story Maps merupakan kumpulan dari peta digital yang dapat 

digunakan untuk memvisualisasikan data tempat, lokasi, atau geografi, 

dengan menggunakan Story Maps dapat memungkinkan pembuat peta 

menampilkan cerita ke dalam peta berbasis internet yang dibuatnya tersebut. 

Story Maps menyajikan peta dengan menggabungkan berbagai konten 

multimedia seperti teks/narasi, foto, video audio, dan lain sebagainya 

sehingga informasi yang ditampilkan pada peta tersebut lebih menarik 

(Putra, Alun Sagara dan Trias Aditya, 2021). Story Maps adalah bentuk 
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penyajian peta dengan menggabungkan antara teks narasi, gambar, dan 

berbagai konten multimedia yang mendukung fitur geografi yang 

ditampilkannya tersebut (ESRI, 2016). Komponen dari Story Maps antara 

lain peta, teks, dan data multimedia (gambar 1.2). Story Maps ini digunakan 

untuk menampilkan peta persebaran lokasi minimarket dan pasar tradisional 

di Kabupaten Klaten secara online. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Komponen Story Maps 

(Sumber : Riansadewi, 2020). 

 

1.5.1.4  Network Analyst 

Network Analyst atau analisis jaringan adalah salah satu extention 

yang ada pada software ArcGIS yang mana memiliki kemampuan untuk 

melakukan analisa jaringan, Network Analyst dalam melakukan analisa 

jaringan akan menemukan jalur yang memiliki impedansi paling kecil 

(Buana, 2012). Network Analyst digunakan untuk melakukan analisis pada 

suatu objek yang ada di permukaan bumi berdasarkan pada rangkaian 

jaringan yang berada disekitarnya, yang dapat berupa rangkaian jangan 

transportasi, rangkaian jaringan listrik dan lain sebagainya. Network Analyst 

ini dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan cakupan area, jarak, dan ketepatan waktu (Daniyal, 

Ahmad, dkk, 2017). Layer Network Analyst dapat dikelompokkan menjadi 

lima jenis antara lain:  

 

 

Story Maps 

Peta Data Multimedia Teks 

Gambar Audio Video 
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1. Route (Rute) 

 Route merupakan ekstensi yang digunakan untuk menemukan 

jalur terbaik untuk berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang 

lainnya, yang dimaksud dengan jalur terbaik ini dapat berarti bahwa 

jalur tersebut merupakan jalur terdekat, tercepat atau terindah untuk 

dapat dilewati saat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang 

lainnya yang tergantung pada impedansi yang digunakan.  

2. Closest Facility (Fasilitas terdekat) 

 Closest Facility (Fasilitas terdekat) adalah ekstensi yang 

digunakan untuk menemukan fasilitas yang paling dekat dari suatu 

lokasi, fasilitas tersebut seperti rumah sakit terdekat dari suatu lokasi 

dari sekian banyak rumah sakit yang ada, yang mana setelah 

menemukan fasilitas yang paling dekat maka selanjutnya ekstensi ini 

akan menampilkan jalur terbaik untuk menuju ke fasilitas terdekat 

tersebut.  

3. Service Areas (Area pelayanan) 

 Service Areas (Area pelayanan) merupakan analisis yang 

digunakan untuk menemukan area yang dapat diakses dari suatu titik 

lokasi yang ada pada suatu jaringan.  

4. OD cost matrix 

 Origin-Destination Matrix (OD-Matrix) adalah analisis yang 

digunakan untuk menghitung Cost antara setiap pasang origin  dan 

destination, yang mana cost ini dapat berupa jarak tempuh atau 

waktu tempuh. Hasil dari OD (Origin-Destination) Cost Matrix ini 

berupa tabel yang berisi impedansi jaringan dari berbagai titik lokasi 

asal ke berbagai titik lokasi tujuan. Pada penelitian ini untuk 

mengetahui jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan pasar 

tradisional dan lokasi minimarket berjaringan dengan lokasi 

minimarket berjaringan lainnya dilakukan dengan menggunakan 

analisis OD cost matrix, yang mana dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui jarak antara kedua lokasi tersebut dan dapat dilakukan 



16 

 

analisis lokasi yang memiliki jarak tidak sesuai dengan Perda 

Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019.  

5. Vehicle routing problem 

Vehicle routing problem merupakan sebuah tool yang 

digunakan untuk menyediakan pelayanan tingkat tinggi terhadap 

pelanggan dengan memperhatikan waktu operasi secara keseluruhan 

dengan biaya yang harus dikeluarkan sekecil mungkin untuk setiap 

jalur. 

 

1.5.1.5  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang 

berbasiskan komputer dengan kemampuan menangani data bereferensi 

geografi yang memiliki fungsi untuk memasukkan data, manajemen data 

seperti menyimpan dan memanggil kembali data, memanipulasi dan 

melakukan analisis data, serta menghasilkan keluaran sebagai hasil akhirnya 

(output), yang mana hasil akhir (output) tersebut dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan pengambilan keputusan pada masalah-masalah 

yang berhubungan dengan geografi (Aronoff, 1989). Secara umum Sistem 

Informasi Geografis (SIG) juga dapat diartikan sebagai suatu komponen 

yang terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

data geografis dan sumber daya manusia yang mana semua komponen 

tersebut bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, 

memperbaiki, membarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 

menganalisis, dan menampilkan data tersebut kedalam suatu sistem 

informasi yang berbasiskan geografis. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) tersusun atas beberapa 

subsistem antara lain data input, data output, data management, data 

manipulasi, dan analisis (Prahasta, 2005).  
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Gambar 5. Komponen-Komponen Sistem Informasi Geografi (SIG). 

(Sumber: Tricahyono, & Siti, D, 2017) 

Menurut John E. Harmon dan Steven J. Anderson (2003), 

menjelaskan secara rinci bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat 

beroperasi dengan komponen-komponen antara lain sebagai berikut: 

a. Pengguna 

Pengguna adalah orang yang menjalankan sistem yang bertugas untuk 

mengoperasikan, mengembangkan, dan memperoleh manfaat dari suatu 

sistem, yang mana orang yang termasuk dalam bagian dari SIG ini 

beragam, seperti operator, analis, programmer, database administrator, 

dan stakeholder. 

b. Aplikasi 

Aplikasi merupakan prosedur yang berfungsi untuk pengolahan data 

sehingga data yang diolah tersebut dapat menjadi suatu informasi, 

contoh dari pengolahan data misalnya penjumlahan, rotasi, klasifikasi, 

koreksi geometri, query, join table, buffer, overlay, dan lain sebagainya. 

c. Data 

Pada Sistem Informasi Geografis (SIG) data yang digunakan berupa 

data grafis dan data atribut.  

1. Data grafis/spasial/posisi/ruang/koordinat adalah data yang 

merepresentasikan fenomena yang ada di permukaan bumi yang 
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memiliki referensi (koordinat), contohnya peta, citra satelit, foto 

udara, dan hasil dari interpretasi data-data tersebut. Pada penelitian 

ini menggunakan data grafis berupa citra satelit Pleiades. Citra 

satelit Pleiades ini digunakan untuk interpretasi titik lokasi 

minimarket dan pasar tradisional di Kabupaten Klaten, yang mana 

hasil interpretasi titik lokasi minimarket dan pasar tradisional 

nantinya akan dilakukan validasi di lapangan.  

2. Data atribut/non spasial merupakan data yang merepresentasikan 

aspek-aspek deskriptif dari sebuah fenomena yang dimodelkan. 

Menurut Ekadinata, dkk (2008) data atribut adalah data yang 

berisikan informasi yang dapat berupa data numerik, narasi, foto 

dan lain sebagainya, yang mana data tersebut bersumber dari data 

statistik, data hasil pengukuran lapangan, dan sebagainya. Pada 

penelitian ini menggunakan data atribut yang bersumber dari hasil 

pengukuran di lapangan menggunakan GPS dan data yang 

bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Klaten (DISPERINDAG), data yang diperoleh dari 

DISPERINDAG ini memberikan informasi tambahan berupa 

alamat dari minimarket dan pasar tradisional. Pengukuran di 

lapangan dilakukan dengan cara plotting titik lokasi minimarket dan 

pasar tradisional menggunakan GPS.  

d. Software 

Software merupakan perangkat lunak yang berupa program aplikasi 

yang digunakan untuk melakukan pengelolaan, penyimpanan, 

pemrosesan, analisis, dan penyajian data spasial. Contoh dari program 

aplikasi ini antara lain Idrisi, LWIS, ArcView, ARC/INFO, MapInfo, dan 

lain sebagainya. Pada penelitian ini program aplikasi yang digunakan 

antara lain Avenza Maps yang digunakan untuk melakukan plotting titik 

lokasi minimarket dan pasar tradisional di lapangan, ArcMap yang 

digunakan untuk menyimpan data hasil lapangan, melakukan analisis 

jarak antara lokasi minimarket dan pasar tradisional, dan membuat peta, 
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ArcGIS Online digunakan untuk membuat peta interaktif berbasis web 

dengan menggunakan fitur Story Maps. 

e. Hardware 

Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk 

menjalankan sistem yang berupa perangkat komputer, plotter, digitizer, 

central processing unit (CPU), scanner, printer, dan perangkat 

pendukung yang lainnya.  

Terdapat satu komponen tambahan yang tidak kalah pentingnya dari 

kelima komponen yang telah disebutkan diatas yaitu metode. Sistem 

Informasi Geografi yang baik didukung oleh metode perencanaan desain 

sistem yang baik dan sesuai dengan business rules organisasi yang 

menggunakan Sistem Informasi Geografi tersebut. Setiap permasalahan 

yang berbeda akan menggunakan metode yang berbeda pula, Sistem 

Informasi Geografi yang baik tergantung pada dua aspek yaitu aspek desain 

dan aspek realnya.  

Sistem Informasi Geografi memiliki empat kemampuan antara lain 

measurement (pengukuran), mapping (pemetaan), monitoring 

(pemantauan), dan modelling (pemodelan). Pada penelitian ini 

menggunakan measurement dan mapping. Mapping merupakan pemetaan 

pada berbagai bidang yang menggunakan data geospasial, pada penelitian 

ini melakukan pemetaan lokasi minimarket (Alfamart dan Indomaret) dan 

pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Measurement merupakan 

pengukuran dengan menggunakan data geospasial dalam Sistem Informasi 

Geografi, pengukuran pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jarak 

antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional, yang mana pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai jarak 

antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional, akan tetapi penelitian-

penelitian tersebut masih berorientasi pada peta cetak menggunakan media 
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kertas. Peta cetak menggunakan media kertas memiliki kelemahan seperti 

penyajian data menggunakan kertas mudah untuk rusak atau hilang dan peta 

cetak yang disajikan menggunakan media kertas kurang interaktif karena 

keterbatasan dalam melakukan simbologi pada penyajian peta. Untuk 

menggambarkan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, maka dilakukan beberapa ulasan dari penelitian yang telah ada 

sebelumnya.  

Penulis Damayani Riansadewi (2020), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pembuatan Peta Interaktif Objek Wisata Kabupaten Temanggung 

Menggunakan Story Maps”. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun basis data 

spasial, melakukan pemetaan objek wisata, memvisualisasikan persebaran objek 

wisata secara interaktif menggunakan story maps, dan melakukan desiminasi 

peta interaktif objek wisata di Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini 

yaitu basis data spasial objek wisata Kabupaten Temanggung, peta sebaran objek 

wisata Kabupaten Temanggung, peta interaktif objek wisata menggunakan story 

maps, dan diseminasi peta interaktif persebaran objek wisata menggunakan story 

maps.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Damayani Riansadewi (2020) yaitu terdapat pada bagian wilayah kajian yang 

diambil, objek kajian penelitian, dan analisis yang digunakan untuk mengolah 

data. Pada penelitian ini wilayah kajian yang diambil yaitu Kabupaten Klaten 

dengan objek kajiannya minimarket dan pasar tradisional. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini dalam mengolah datanya menggunakan analisis 

OD-Cost Matrix untuk mengetahui jarak antara lokasi minimarket berjaringan 

dengan pasar tradisional dan lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket 

berjaringan lainnya di Kabupaten Klaten. Sedangkan pada penelitian 

“Pembuatan Peta Interaktif Objek Wisata Kabupaten Temanggung 

Menggunakan Story Maps” wilayah kajian yang diambil yaitu Kabupaten 

Temanggung dengan objek kajiannya yaitu objek wisata di Kabupaten 

Temanggung. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode 

survei pemetaan yang dilakukan dengan cara survei lapangan untuk memperoleh 
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informasi koordinat objek kajiannya dan peta yang dihasilkan dari kedua 

penelitian ditampilkan dalam peta cetak serta peta interaktif menggunakan Story 

Maps. 

Penulis  Putu Agus Saskara,  Gustri Putu Anindya Putra, dan Komang 

Wirawan dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Sebaran Lokasi Minimarket 

dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya di Kota Denpasar”, yang mana 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi pola sebaran minimarket 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran lokasi minimarket di 

Kecamatan Denpasar Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu persebaran lokasi 

minimarket di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 209 minimarket dengan 

pola persebaran minimarket berpola mengelompok (clustered) yang ditunjukkan 

dari hasil analisis pola persebaran menggunakan metode analisis tetangga 

terdekat (K-Nearest Neighbor) yang mana memiliki nilai Nearest Neighbor 

Ratio 0,611404, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran 

minimarket antara lain demografi, jangkauan pelayanan minimarket, dan 

jaringan jalan (aksesibilitas).   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Pola Sebaran 

Lokasi Minimarket dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya di Kota 

Denpasar” yaitu wilayah kajian yang diambil, yang mana penelitian tersebut 

mengambil wilayah kajian Kecamatan Denpasar Selatan dan peta yang 

dihasilkan ditampilkan dalam bentuk peta cetak, sedangkan pada penelitian ini 

mengambil wilayah kajian Kabupaten Klaten dengan peta yang dihasilkan 

ditampilkan dalam bentuk peta cetak serta peta interaktif menggunakan Story 

Maps, penelitian tersebut tidak mengkaji mengenai jarak antara lokasi 

minimarket dengan pasar tradisional, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji 

mengenai dampak kedekatan lokasi minimarket dengan pasar tradisional dan 

kesesuaian jarak antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional berdasarkan 

peraturan daerah. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara survei lapangan, yang mana survei lapangan ini 

dilakukan untuk mengambil titik koordinat objek kajian dan melakukan 

pengambilan dan pengamatan berupa gambar dalam format JPEG foto digital. 
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   Penulis Elya Kusumaningtyas Wardani dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Lokasi Minimarket terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG 

(Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Klaten”, yang mana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persebaran dan pola persebaran minimarket di 

Kabupaten Klaten, menganalisis lokasi minimarket yang berdekatan dengan 

pasar tradisional yang memiliki jarak tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten, dan menganalisis lokasi minimarket yang berdekatan dengan 

minimarket lainnya yang memiliki jarak tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Lokasi Minimarket terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG (Sistem Informasi 

Geografis) di Kabupaten Klaten” yaitu hasil penelitian. Penelitian “Analisis 

Lokasi Minimarket terhadap Pasar Tradisional Berbasis SIG (Sistem Informasi 

Geografis) di Kabupaten Klaten” menyajikan peta dalam bentuk peta cetak, 

sedangkan pada penelitian ini menyajikan peta dalam dua bentuk yaitu peta cetak 

dan menyajikan peta secara interaktif menggunakan Story Maps. Penelitian ini 

melakukan analisis dampak dari kedekatan lokasi minimarket dengan pasar 

tradisional, selain tu dalam penelitian ini akan memperbaharui data minimarket 

dan pasar tradisional di Kabupaten Klaten karena telah banyak perubahan lokasi 

minimarket di Kabupaten Klaten, yang mana terdapat beberapa minimarket baru 

di Kabupaten Klaten selama rentang waktu satu tahun. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang berjudul “Analisis Lokasi Minimarket terhadap Pasar 

Tradisional Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Klaten” 

yaitu wilayah kajian yang diambil, objek kajian, dan metode yang digunakan.  

Penulis Tiara Toyyibatul Arofah, M.Awaluddin, dan Arief Laila Nugraha 

dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Persebaran Minimarket Modern 

Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Kudus”, yang mana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan minimarket di 9 

Kecamatan Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun, mengetahui pertumbuhan 

minimarket indomaret dan alfamart terhadap lokasi pasar tradisional di 

Kabupaten Kudus, dan menganalisis minimarket yang jarak kurang dari 500 m 
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terhadap pasar tradisional tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 

no 6 tahun 2013.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Persebaran Minimarket Modern Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) di 

Kabupaten Kudus” yaitu wilayah kajian yang diambil, metode yang digunakan 

dan penyajian peta. Pada penelitian ini wilayah kajian diambil yaitu Kabupaten 

Klaten. Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam mengolah datanya 

menggunakan analisis OD-Cost Matrix untuk mengetahui jarak antara lokasi 

minimarket berjaringan dengan pasar tradisional dan lokasi minimarket 

berjaringan dengan minimarket berjaringan lainnya di Kabupaten Klaten dan 

peta yang dihasilkan ditampilkan dengan dua bentuk yaitu peta cetak dan 

menyajikan peta secara interaktif menggunakan Story Maps, sedangkan pada 

penelitian yang berjudul “Analisis Persebaran Minimarket Modern Berbasis SIG 

(Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Kudus” wilayah kajian yang diambil 

yaitu Kabupaten Kudus dengan metode yang digunakan untuk melakukan 

analisis jarak antara minimarket terhadap pasar tradisional menggunakan metode 

buffer, dan peta yang dihasilkan ditampilkan hanya dalam bentuk peta cetak saja. 

Persamaan kedua penelitian ini yaitu objek yang dikaji yaitu minimarket dan 

pasar tradisional, kedua penelitian juga mengkaji mengenai jarak kedekatan 

minimarket dengan pasar tradisional sesuai dengan Perda yang berlaku di 

Kabupaten masing-masing. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa acuan dan referensi dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini tertera pada tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Damayani Riansadewi 

(2020) 

 

 

 

 

Pembuatan Peta 

Interaktif Objek Wisata 

Kabupaten Temanggung 

Menggunakan Story 

Maps 

1. Menyusun basis data 

spasial dan melakukan 

pemetaan objek wisata di 

Kabupaten Temanggung. 

2. Memvisualisasikan 

persebaran objek wisata 

di Kabupaten 

Temanggung secara 

interaktif menggunakan 

story maps. 

3. Melakukan diseminasi 

peta interaktif objek 

wisata Kabupaten 

Temanggung. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

survei pemetaan yang 

dilakukan dengan cara 

survei lapangan.  

1. Basis data spasial objek 

wisata Kabupaten 

Temanggung. 

2. Peta sebaran objek 

wisata Kabupaten 

Temanggung. 

3. Peta interaktif objek 

wisata menggunakan 

story maps. 

4. Diseminasi peta 

interaktif persebaran 

objek wisata 

menggunakan story 

maps. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

I Putu Agus Saskara,  

I Gusti Putu Anindya 

Putra, dan Komang 

Wirawan 

(2020) 

 

 

 

 

Pola Sebaran Lokasi 

Minimarket dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhinya di 

Kota Denpasar 

Melakukan identifikasi pola 

sebaran minimarket dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola 

persebaran lokasi minimarket 

di Kecamatan Denpasar 

Selatan.  

Penelitian ini 

menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan 2 

metode dalam 

pengumpulan datanya 

yaitu observasi dan 

dokumentasi. Metode 

analisis data untuk 

menentukan pola 

persebaran minimarket 

menggunakan analisis 

tetangga terdekat 

(average nearest 

neighbour analysis). 

1. Persebaran lokasi 

minimarket.  

2. Pola persebaran 

minimarket di 

Kecamatan Denpasar 

Selatan. 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola 

persebaran minimarket, 

faktor-faktor tersebut 

antara lain :  

2. Faktor Demografi 

3. Jangkauan pelayanan 

minimarket 

4. Jaringan jalan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Elya Kusumaningtyas 

Wardani 

(2020) 

 

 

 

 

Analisis Lokasi 

Minimarket terhadap 

Pasar Tradisional 

Berbasis SIG (Sistem 

Informasi Geografis) di 

Kabupaten Klaten 

 

1. Mengetahui persebaran 

dan pola persebaran 

minimarket di Kabupaten 

Klaten 

2. Menganalisis lokasi 

minimarket yang 

berdekatan dengan Pasar 

Tradisional yang 

memiliki jarak tidak 

sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Klaten. 

3. Menganalisis lokasi 

minimarket yang 

berdekatan dengan 

minimarket lainnya yang 

memiliki jarak tidak 

sesuai dengan Peraturan  

Penelitian ini 

menggunakan metode 

survei lapangan dan 

analisis peta. 

1. Peta persebaran 

minimarket dan pasar 

tradisional di Kabupaten 

Klaten. 

2. Pola persebaran 

minimarket di 

Kabupaten Klaten. 

3. Jarak antara lokasi 

minimarket dengan 

pasar tradisional di 

Kabupaten Klaten. 

4. Jarak antara lokasi 

minimarket berjaringan 

dengan minimarket 

berjaringan lainnya di 

Kabupaten Klaten.  
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

  Daerah Kabupaten 

Klaten. 

  

Tiara Toyyibatul 

Arofah, M.Awaluddin, 

dan Arief Laila Nugraha 

(2017) 

 

 

 

 

Analisis Persebaran 

Minimarket Modern 

Berbasis SIG (Sistem 

Informasi Geografis) di 

Kabupaten Kudus 

1. Mengetahui 

pertumbuhan minimarket 

di 9 Kecamatan 

Kabupaten Kudus dari 

tahun ke tahun. 

2. Mengetahui 

pertumbuhan minimarket 

indomaret dan alfamart 

terhadap lokasi pasar 

tradisional di Kabupaten 

Kudus. 

3. Menganalisis 

minimarket yang jarak 

kurang dari 500 m 

terhadap pasar 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

survei lapangan untuk 

memperoleh koordinat 

objek penelitian dan 

menggunakan metode 

buffer untuk 

menganalisis lokasi 

minimarket terhadap 

pasar tradisional.  

 

 

 

 

 

 

1. Persebaran minimarket 

modern di Kabupaten 

Kudus. 

2. Pertumbuhan 

minimarket modern di 

Kabupaten Kudus dari 

2008 sampai 2017. 

3. Hasil analisis jarak 

minimarket ke pasar 

tradisional. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

  tradisional tentang 

adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus no 6 

tahun 2013.  
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1.6 Kerangka Penelitian  

Lokasi minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional akan 

memberikan pengaruh terhadap pasar tradisional, seperti menurunnya omzet 

penjual di pasar tradisional karena pembeli lebih memilih membeli barang 

kebutuhannya di minimarket dibandingkan di pasar tradisional. Selain itu, jarak 

antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan tidak 

sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan perda jarak antara lokasi 

minimarket berjaringan dengan pasar tradisional paling sedikit 300 m pada jalan 

nasional dan jalan provinsi, dan 400 m pada jalan kabupaten. Sedangkan jarak 

antara lokasi minimarket berjaringan dengan lokasi minimarket berjaringan lainnya 

minimal 400 m. 

Pemetaan lokasi minimarket dan pasar tradisional ini digunakan untuk 

mengetahui jarak antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional, yang mana 

jarak antara kedua lokasi tersebut telah sesuai dengan perda atau tidak sesuai dan 

mengetahui dampak yang ditimbulkan karena kedekatan lokasi minimarket dengan 

pasar tradisional. Pemetaan lokasi minimarket dan pasar tradisional dilakukan 

dengan melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data titik koordinat lokasi 

minimarket, titik koordinat lokasi pasar tradisional dan dokumentasi berupa foto 

(.jpg). Data hasil survei lapangan yang berupa titik koordinat ini kemudian 

digunakan untuk melakukan analisis jarak antara lokasi minimarket dengan pasar 

tradisional dan jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket 

berjaringan lainnya, yang mana analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan 

metode OD-Cost Matrix. Sehingga hasil dari analisis tersebut berupa peta 

kesesuaian jarak antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional dan peta 

kesesuaian jarak antara lokasi minimarket berjaringan dengan minimarket 

berjaringan lainnya. Untuk mengetahui dampak kedekatan lokasi minimarket 

dengan pasar tradisional dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

pedagang di pasar tradisional, yang mana jarak pasar tradisional tempat pedagang 

tersebut berdagang berdekatan dengan minimarket atau memiliki jarak yang tidak 

sesuai dengan perda yang berlaku. Peta yang dihasilkan dalam penelitian ini 

ditampilkan dalam bentuk peta cetak dan peta interaktif menggunakan Story Maps. 
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Menampilkan peta dengan menggunakan story maps memungkinkan untuk 

menambahkan berbagai informasi seperti foto dan deskripsi mengenai minimarket 

dan pasar tradisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Minimarket dan 

Pasar Tradisional  

Persebaran lokasi minimarket dan Pasar Tradisional  

Peraturan 

Daerah  

Jarak lokasi 

minimarket 

berjaringan dengan 

pasar tradisional 

Jarak lokasi 

minimarket berjaringan 

dengan minimarket 

berjaringan lainnya 

Potensi pelanggaran lokasi minimarket 

berdasarkan Peraturan Daerah  

Dampak kedekatan 

lokasi minimarket 

terhadap pasar 

tradisional  

Visualisasi peta menggunakan Story Maps 

      Keterangan : 

                          : Input 

                          : Proses 

                          : Output 
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1.7 Batasan Operasional 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2019, toko 

swalayan adalah toko yang menjual berbagai jenis barang dengan cara eceran 

berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir 

yang berbentuk perkulakan yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri 

(swalayan), dalam penelitian ini yang termasuk dalam kajian toko swalayan adalah 

minimarket. Minimarket merupakan tempat usaha yang menjual barang-barang 

kebutuhan sehari-hari secara eceran yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri 

(swalayan), dengan batas luas lantai penjualan yaitu kurang dari 400 m2. 

Minimarket yang dikaji dalam penelitian ini yaitu minimarket dengan sistem 

pengelolaan berjaringan. 

Sistem pengelolaan toko modern berjaringan merupakan kegiatan pelaku 

usaha yang memiliki usaha dibidang toko modern yang dikelola dalam satu 

kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan 

jaringannya (Perda Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2011), dalam penelitian ini 

yang termasuk dalam kajian minimarket dengan sistem pengelolaan berjaringan di 

Kabupaten Klaten yaitu Alfamart dan Ilandomaret. 
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