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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengantar 

1.1.1 Latar Belakang 

Pasar tradisional merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi sangat 

besar terhadap perekonomian masyarakat. Keberadaan dan perkembangan pasar ini 

sangat penting sebagai pondasi dasar perekonomian suatu daerah atau wilayah 

(Tambunan, 2020). Oleh karena itu, eksistensi pasar tradisional dalam masyarakat 

menjadi salah satu unsur yang pokok. Hal ini mengingat pasar sering dijadikan sebagai 

cerminan aktivitas ekonomi pada suatu daerah. Selain itu, pasar juga memiliki fungsi 

ruang yang berfungsi sebagai bertemunya masyarakat secara langsung dan pasar 

tradisional sebagai tempat bagi masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan bawah, 

dengan tujuan melakukan interaksi sosial serta sebagai tukar informasi atas segenap 

permasalahan yang mereka hadapi (Blokosuto, 2004 dalam Endarwanti & 

Wahyuningsih, 2014) 

Pasar menjadi ruang publik dalam memperoleh barang-barang kebutuhan harian 

dengan harga yang relatif terjangkau, karena harga yang lebih murah sering kali 

dibandingkan dengan harga di pasar modern (Endrawanti & Wahyuningsih, 2014). 

Dengan kata lain pasar dikatakan sebagai penyangga ekonomi masyarakat kecil, sebab 

banyak masyarakat yang menjadikan pasar sebagai tempat mereka bekerja baik 

berdagang, juru parkir dan sebagainya. Selain itu, Pasar sebagai tempat aktivitas 

perekonomian disuatu daerah atau wilayah salah satunya aktivitas perekonomian di 

Kabupaten Boyolali. Pasar-pasar tradisional di Kabupaten Boyolali sampai saat ini 

masih terasa eksistensinya, serta masih banyak masyarakat yang lebih memilih 

berbelanja ke pasar tradisonal daripada harus berbelanja ke toko modern seperti 

supermarket. Meskipun, pertumbuhan pasar modern semakin meningkat di berbagai 

daerah. Pasar tradisional di Kabupaten Boyolali sebenarnya juga mengalami dinamika 

naik dan turun. Seperti data pada tabel 1 dibawah ini yang menunjukkan jumlah pasar di 

Kabupaten Boyolali dari tahun 2018 sampai tahun 2020. 
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Tabel 1.1  Jumlah Pasar di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 

Sampai 2020 

Kecamatan 

 

Tahun 

2018 2019 2020 

Selo 1 1 1 

Ampel 3 2 3 

Gladagsari 0 0 0 

Cepogo 2 2 2 

Musuk 1 1 1 

Tamansari 0 0 0 

Boyolali 7 7 6 

Mojosongo 2 2 2 

Teras 0 0 1 

Sawit 0 0 1 

Banyudono 2 5 4 

Sambi 1 2 3 

Ngemplak 0 1 1 

Nogosari 1 3 3 

Simo 5 2 3 

Karanggede 2 2 2 

Klego 2 1 2 

Andong 1 2 3 

Kemusu 0 1 1 

Wonosegoro 3 4 3 

Wonosamudro 0 0 0 

Juwangi 1 2 2 

Kabupaten Boyolali 36 40 44 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2021 

Jumlah pasar di Kabupaten Boyolali dari tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan 

tabel 1, secara keseluruhan pasar di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun semakin 

bertambah. Pada tahun 2018 sebanyak 36 pasar kemudian bertambah pada tahun 2019 

dengan jumlah 40 dan pada tahun 2020 mengalami penambahan sebanyak 4 dengan 

jumlah pasar di Kabupaten Boyolali 44 pasar. Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang 

jumlah pasarnya semakin meningkat setiap tahun adalah Kecamatan Andong dan 

Kecamatan Sambi; sedangkan, kecamatan lain mengalami penambahan dan penurunan 
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jumlah pasar. Ada pula kecamatan yang sebelumnya tidak memiliki pasar, kemudian 

mendirikan pasar di kecamatannya.  

Penelitian ini berfokus pada pasar yang berada di Kecamatan Banyudono yaitu 

Pasar Candirejo. Pasar Candirejo lebih dikenal dengan sebutan Pasar Pengging yang 

berada di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa 

Tengah. Meskipun dianggap sebagai unsur yang pokok, keberadaan pasar tradisional 

kerap kali dialihkan oleh pemerintah setempat dengan alasan tertentu. Pengalihan lokasi 

pasar atau yang biasa disebut sebagai relokasi pasar ini banyak terjadi. Pada penelitian 

ini berfokus pada relokasi pasar yang berada di Kabupaten Boyolali yaitu Pasar 

Candirejo. Dilansir dari jatengprov.go.id, relokasi Pasar Candirejo ini bertujuan untuk 

membangkitkan pasar yang merupakan bekas candi sebagai salah satu ikon wisata di 

Desa Pengging dan perpindahan Pasar Candirejo berjarak 750 meter dari tempat 

sebelumnya. Perpindahan Pasar Candirejo berada dekat dengan cagar budaya 

peninggalan Belanda berupa cerobong asap di Desa Jembungan dengan biaya anggaran 

sekitar Rp. 8.000.000.000 menurut Bupati Boyolali. 

Setiap suatu perubahan atau perpindahan akan menimbulkan suatu dampak baik 

dampak secara positif maupun dampak secara negatif. Contoh dampak positif relokasi 

pasar seperti yang terjadi di Pasar Sampangan, Semarang yaitu infrastruktur pasar lebih 

memadai dibandingkan pasar sebelumnya yang terkesan kumuh. Dampak negatifnya 

barang dagangan tidak habis terjual dan harus memikirkan strategi untuk menghabiskan 

barang dagangannya (Endrawanti & Wahyuningsih, 2014). Pemindahan lokasi Pasar 

Candirejo tentunya akan menyebabkan dampak yang akan terjadi terhadap pedagang 

maupun masyarakat. Dalam penelitian kali ini akan berfokus pada dampak dari relokasi 

Pasar Candirejo terhadap pedagang. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas 

mengenai kebertahanan pedagang terhadap dampak yang terjadi di Pasar Candirejo. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dampak relokasi sangat mempengaruhi 

para pedagang dalam menjalankan usahanya. Relokasi pasar menjadi salah satu hal 

krusial bagi pedagang mengingat pasar merupakan bagian penting dari perekonomian 

dan perdagangan. 
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1.1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak terjadinya relokasi Pasar Candirejo terhadap pedagang 

secara keruangan? 

2. Bagaimana kebertahanan pedagang pasca relokasi Pasar Candirejo Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah? 

 

1.1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut didapatkan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis dampak terjadinya relokasi Pasar Candirejo terhadap pedagang 

secara keruangan. 

2. Mengkaji kebertahanan pedagang pasca relokasi Pasar Candirejo Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah. 

 

1.1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini digunakan: 

1. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjanan S1 di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumbangsih kepada pemerintah setempat untuk penyuluhan mengenai 

dampak relokasi pasar. 

3. Sebagai sumbangsih kepada pedagang dalam mengatasi dampak relokasi pasar 

4. Sebagai informasi terkait mengenai strategi kebertahanan pedagang terhadap 

dampak relokasi Pasar Candirejo 

5. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak dan 

kebertahan pedagang pasca relokasi pasar. 
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1.2. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Telaah Pustaka 

a. Pasar 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

menyatakan bahwa pasar merupakan lembaga ekonomi tempat bertemunya 

pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 

melakukan transaksi perdagangan. Sedangkan, menurut Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa pasar 

adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik 

yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, 

pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Pasar merupakan suatu pertemuan antara orang yang akan melakukan aktivitas 

menjual dan orang yang akan melakukan aktivitas membeli suatu barang atau jasa 

tertentu berdasarkan harga tertentu (Tumbel & Van Rate, 2015). Selain itu, pasar 

juga merupakan ruang menjalankan aktivitas perekonomian masyarat untuk 

melakukan antar individu dengan menjual dan membeli suatu barang atau jasa 

tertentu. Menurut beberapa ahli dan KBBI mendefinisikan pasar sebagai berikut: 

1. William J. Stanton berpendapat bahwa pasar merupakan sekumpulan orang 

dengan tujuan untuk mendapat kepuasan, uang yang digunakan dalam 

berbelanja, serta mempunyai keinginan dalam membelanjakan uang tersebut 

2. Kotler dan Amstrong memiliki pendapat bahwa pasar adalah seperangkat 

pembeli aktual dan juga potensial dari suatu barang atau jasa. Ukuran dari 

pasar itu sendiri menyangkut seberapa banyak jumlah orang yang 

menunjukan mengenai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam aktivitas 

transaksi. Banyak pedagang yang mengakui bahwa pembeli dan penjual 

dapat dikatakan sebagai pasar. Penjual tersebut memberikan atau 

menyampaikan suatu barang atau jasa sebagai gantinya mereka 

mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut 
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3. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan pasar sebagai tempat 

sekumpulan orang dalam melakukan transaksi jual- beli yang diadakan oleh 

sebuah organisasi atau perkumpulan. 

 

b. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa pasar yang dibangun dan 

dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usahan milik negara 

dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang 

kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 

Pasar tradisional merupakan tempat dengan unsur-unsur sosial, kebudayaan, 

politis, ekonomis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual saling bertemu 

untuk melakukan aktivitas tukar-menukar, kemudian untuk menjual barang-

barang kebutuhan keseharian secara resmi diakui oleh pemerintah (Suprapto, 

2004). Selain itu, terdapat peluang fungsi ekonomi yang dapat diperankan oleh 

pasar tradisional yaitu (Endrawanti & Wahyuningsih, 2014): 

1. Pasar tradisional merupakan ruang bagi masyarakat dari berbagai lapisan 

demi memperoleh barang-barang yang digunakan dalam sehari-hari dengan 

harga yang relatif lebih terjangkau. Karena, memang seringkali harga yang 

diberikan lebih murah berbeda dengan harga yang diberikan oleh pasar 

modern. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pasar tradisional 

merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil. 

2. Pasar tradisional adalah tempat yang dapat dimasuki oleh pelaku ekonomi 

lemah dengan modal kecil yang menepati posisi mayoritas. 

3. Pasar tradisional menjadi sumber dari salah satu pendapatan asli suatu 

daerah melalui retribusi yang ditari dari para pedagang 
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4. Akumulasi aktivitas jual beli dipasar merupakan faktor paling krusial dalam 

perhitungan mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi baik dalam skala 

lokal, regional maupun nasional. 

 

c. Pedagang 

Pedagang merupakan orang yang menjalankan aktivitas berjualan atau 

berdagang berupa barang dagangnya baik buatan sendiri maupun barang yang 

sudah jadi sebagai salah satu mata pencaharian sehari-hari dan penjual umumnya 

langsung kepada konsumen terakhir (Ealyani, 2010 dalam Vijayanti & Yasa, 

2017).  Secara etimologi pedagang berarti orang yang berdagang juga dapat 

disebut saudagar. Menurut Damsar, 2002 menjelaskan bahwa pedagang 

merupakan orang-orang yang melakukan aktivitas kegiatan perdagangan dalam 

kesehariannya sebagai mata pencahariannya. Pedagang juga dapat dibedakan 

berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari 

perdagangan antara lain: 

1. Pedagang profesional merupakan pedagang yang memanfaatkan aktivitas 

perdagangan sebagai sumber pendapatan utama dan satu-satunya bagi 

ekonomi keluarga 

2. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang menghendaki kegiatan 

perdagangan untuk memperoleh uang namun pendapatan menurut output 

perdagangan adalah asal tambahan bagi ekonomi keluarga. 

3. Pedagang subsistensi adalah pedagang yang menjual produk atau barang 

menurut output kegiatan atas subsitensi guna memenuhi ekonomi keluarga. 

Pada wilayah pertanian, pedagang ini merupakan seseorang petani yang 

menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan. 

4. Pedagang semu ialah orang yang melakukan aktvitas perdagangan sebagai 

hobi atau guna mendapatkan suasana baru atau dalam mengisi waktu luang. 

Pedagang ini mungkin saja akan memperoleh kerugian dalam berdagang. 

d. Relokasi pasar 
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Relokasi dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan sebuah tempat (Armi, 

dkk, 2016). Pada konteks penelitian ini, pemindahan tempatnya berkaitan dengan 

pemindahan pasar dari lokasi yang lama menuju lokasi yang baru. Relokasi juga 

merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

tata ruang, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Relokasi juga dapat diartikan 

sebagai proses pemindahan penduduk dari lokasi. Menurut Eva (2019), relokasi 

pasar dilaksanakan guna mencapai tujuan, antara lain: 

1. Memberdayakan pengusaha kecil, mikro, koperasi dan menengah serta 

pasar tradisional, agar dapat berkembang, mandiri, maju dan dapat bersaing 

supaya meningkatkan kesejahteraanya. 

2. Menata dan mengatur keberadaan supaya tidak mematikan pasar tradisional 

dan mempertahankan nilai historis serta menjadi aset pendapatan asli 

daerah. 

3. Keserasian lingkungan dan menciptakan kesesuaian berdasarkan tata ruang 

wilayah. 

4. Menciptakan partisipasi dan kerja sama publik serta swasta dalam 

menjalankan penyelenggaraan bisnis perpasaran antara pasar tradisional 

dengan pasar modern. 

5. Melakukan perlindungan terhadap pedagang usaha mikro, menengah dan 

koperasi pasar tradisional. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa relokasi pasar dilaksanakan agar dapat 

mengembangkan usaha mikro, menengah, koperasi dan pasar tradisional, serta 

meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Menurut Losch (1954), relokasi 

mempunyai tujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam lingkup ruang. 

Losch mengemukakan ada tiga syarat utuk memenuhi keseimbangan tersebut, 

antara lain: 

1. Tiap lokasi usaha harus dapat menjamin keuntungan yang maksimal bagi 

penjual dan pembelinya. 

2. Ada banyak usaha yang berkaitan dengan pertanian, seperti hasil pangan 

agar dapat memenuhi permintaan yang ada. 
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3. Konsumen dapat mencari harga yang paling rendah untuk pertimbangan 

dalam membeli. 

 

e. Dampak 

Pengertian dampak berdasarkan Kamus Bersar Bahasa Indonesia merupakan 

benturan, pengaruh yang dapat mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Dampak positif merupakan akibat dari suatu kejadian yang menghasil sebuah 

keuntungan atau mendapatkan keinginan yang baik. Sedangkan, dampak buruk 

ialah kerugian yang didapatkan dari proses suatu kejadian atau peristiwa sehingga 

menimbulkan akibat tertentu. 

Menurut Waralah Cristo (2008) dampak merupakan akibat yang terjadi oleh 

sesuatu yang dilakukan sehingga mendatangkan akibat negatif maupun positif. 

Adapun, pengertian dampak menurut Hikmah (2009) dalam Hariyati (2015) 

secara umum dampak ialah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat munculnya 

“sesuatu” sehingga menimbulkan konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 

“sesuatu”. Dampak yang menyangkut tentang sebuah kejadian dapat 

menimbulkan sebuah peristiwa baru atau kejadian baru dari sebuah peristiwa yang 

dirasakan oleh masyarakat atau organisasi tertentu. Hal ini, menjadi dampak akan 

mempengaruhi sekumpulan masyarakat atau organisasi salah satunya aktivitas 

yang akan dilakukan akan menimbulkan timbal balik berdasarkan kejadian yang 

terjadi yang didasari dari kegiatan proses kejadian secara positif atau negatif. 

 

f. Kebertahanan 

Kebertahanan merupakan keadaan dapat bertahan dalam menghadapi 

permasalahan atau menghadapi permasalahan yang tidak diduga sebelumnya. 

Menurut Shatte dan Reivich (2002) dalam Dewi dan Syahbana (2015) 

mengartikan mengenai kebertahanan merupakan kemampuan dalam merespon 

suatu hambatan, rintangan maupun tekanan dengan keadaan sehat dan produktif. 

Strategi menurut Carl Von Cluasewittz dalam buku Afifi tahun 1984 

menyatakan bahwa strategi merupakan pengetahuan mengenai penggunaan 
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pertempuran dengan tujuan memenangkan sebuah peperangan. Dalam penelitian 

ini peperangan yang dimaksudnya adalah dampak dari terjadinya relokasi pasar. 

Secara umum strategi diartikan bahwa kemampuan orang dalam upaya mengatasi 

berbagai permasalahan yang menimpa kehidupannya atau sebagai upaya dalam 

bertahan hidup (Berlianto, 2020). Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana 

yang disatukan serta berintergrasi yang mempunyai hubungan keunggulan 

strategis dalam tantangan lingkungan (David, 2004). 

Strategi kebertahanan dapat diartikan sebagai upaya dalam menghadapi 

permasalahan yang tidak diduga sebelumnya supaya tetap menjalankan kegiatan 

pada saat permasalahan itu datang. Karena, permasalahan yang datang secara 

tidak diduga dapat menyebabkan dampak, sehingga perlu melakukan strategi 

kebertahanan. 

1.2.2 Penelitian Sebelumnya 

Susilo Endrawanti dan Christine Diah Wahyuningsih (2014) melakukan 

penelitian yang diberi judul “Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar 

Sampangan Kota Semarang”. Penelitian tersebut menggunakan metode survei dan 

dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus 

pada dampak relokasi pasar yang berkaitan dengan pihak pedagang dan 

masyarakat sekitar pasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relokasi Pasar 

Sampangan mengakibatkan adanya penurunan pendapatan bagi pedagang, 

dikarenakan mereka kehilangan pelanggan. Para pedagang belum terbiasa dengan 

peraturan baru yang diberlakukan di pasar tersebut, seperti sistem zonasi yang 

diterapkan pada pasar tersebut. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam 

bentuk naratif. Perbedaan penelitian Susilo dan Christine dengan penelitian ini, 

yaitu lokasi pasar yang berbeda, metode penelitian yang digunakan berbeda, dan 

penyajian hasil penelitiannya juga berbeda. Pada penelitian ini, lokasi pasarnya 

berada di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian mereka berlokasi di Kota 

Semarang. Selain itu, penelitian Susilo dan Christine lebih menekankan pada 

dampak relokasi pasar, sedangkan penelitian ini menekankan pada strategi 
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kebertahanan pedagang pasca relokasi pasar. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini ialah survei kuantitatif yang dikombinasikan dengan analisis 

deskriptif. Kemudian, penyajian hasil penelitian mereka berupa naratif saja dan 

penelitian ini berusaha menyajikan hasilnya dengan tabel atau data statistik yang 

dieksplorasi dengan penjelasan deskriptif. 

Citra Rahmawati Putri (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Relokasi 

Pasar (Studi Tentang Perubahan Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar Johar Pasca 

Relokasi)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Lokasi penelitiannya berada di Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. 

Hasil penelitian tersebut yaitu adanya perubahan perilaku ekonomi pasca relokasi, 

seperti perubahan pendapatan dan keuntungan pasca relokasi pasar, perubahan 

jumlah modal, tantangan pasar pasca relokasi, perubahan perilaku pedagang 

setelah terjadi kebakaran dan relokasi pasar, dan perubahan pengeluaran pedagang 

pasca relokasi pasar. Perbedaan penelitian Citra dengan penelitian ini ialah 

metode yang dipakai, lokasi penelitian, dan fokus penelitiannya. Metode 

penelitian Citra menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode survei. Lokasinya jelas berbeda, yaitu Kabupaten Boyolali 

dan Semarang. Lalu, fokus penelitian Citra hanya meliputi perubahan perilaku 

ekonomi para pedagang pasca relokasi, sedangkan penelitian ini fokusnya 

mencakup pada strategi kebertahanan pedagang pasca relokasi yang berkaitan 

dengan dampak-dampak yang terjadi. 

Nurul Adawiyah Hasibuan (2017) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang 

Sebelum dan Sesudah Relokasi Ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar 

Sutomo Medan”. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai 

metode analisis data. Hasil penelitian yang dilakukan dengan bahwa pedagang 

menyatakan pengelolaan pasar sudah baik namun beberapa pedagang tidak setuju 

dengan relokasi yang terjadi karena lokasi tempat berjualan menjadi sepi serta 

sarana transportasi sedikit dan menyebabkan pasar menjadi sepi. Selain itu, 

relokasi pasar yang terjadi juga menyebabkan pedagang harus mengeluarkan 
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biaya lebih untuk membayar iuran tiap bulan. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Nurul dengan penelitian ini ialah setelah mengetahui dampak yang 

terjadi akibat adanya relokasi pasar juga dilakukan penelitian mengenai strategi 

kebertahanan yang dilakukan oleh para pedagang agar tetap bisa melakukan 

aktivitas berjualan. 

Aldinur Armi, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Dampak 

Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo 

Malang)” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi 

pada sebelum relokasi, sedang relokasi dan setelah relokasi. Metode yang 

digunakan pada penelitian Aldinur Armi, dkk yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan hasil yang didapatkan bahwa pedagang mengalami 

penurunan pendapatan karena kios yang memiliki letak kurang strategis sehingga 

menyebabkan penurunan pendapatan. Namun, ada pula dampak dari segi positif 

dengan kondisi pasar yang menjadi luas sehingga pasar menjadi ramai. Kemudian, 

dampak sosial yaitu penumpukan sampah yang semakin bertambah sehingga 

menganggu pengguna jalan yang melintas. Perbedaan penelitian Aldinur Armi, 

dkk dengan penelitian ini ialah peneliti hanya membahas terkait dampak yang 

terjadi setelah terjadi relokasi di Pasar Candirejo. Kemudian, dibahas juga 

mengenai strategi kebertahanan yang diterapkan para pedagang akibat adanya 

dampak relokasi. 
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Susilo 

Endrawanti 

dan Christine 

Diah 

Wahyuningsih 

(2014) 

Dampak Relokasi Pasar 

Studi Kasus di Pasar 

Sampangan Kota 

Semarang 

1. Untuk mengetahui 

Dampak dilihat dari 

individu pedagang. 

2. Untuk mengetahui 

dampak dilihat dari 

kelompok pedagang 

(Paguyuban 

Pedagang). 

3. Untuk mengetahui 

dampak dilihat dari 

kelompok masyarakat 

sekitar pasar. 

4. Untuk mengetahui 

dampak dilihat dari 

institusi pengelola Pasar 

Sampangan. 

Metode survei 

dan dianalisis 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

Relokasi Pasar 

Sampangan 

mengakibatkan adanya 

penurunan pendapatan 

bagi pedagang 

Citra 

Rahmawati 

Putri (2019)  

Relokasi Pasar (Studi 

Tentang Perubahan 

Perilaku Ekonomi 

Pedagang Pasar Johar 

Pasca Relokasi) 

1. Untuk mengetahui 

perubahan perilaku 

ekonomi pedagang setelah 

terjadi relokasi Pasar Johar 

Semarang.  

2. Untuk mengetahui faktor 

apa saja yang 

mempengaruhi perubahan 

perilaku ekonomi pedagang 

di Pasar Johar.  

 

 

 

 

Metode kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Perubahan perilaku 

ekonomi pasca relokasi, 

seperti perubahan 

pendapatan dan 

keuntungan pasca 

relokasi pasar, 

perubahan jumlah 

modal, tantangan pasar 

pasca relokasi, 

perubahan perilaku 

pedagang setelah terjadi 

kebakaran dan relokasi 

pasar, dan perubahan 

pengeluaran pedagang  

pasca relokasi pasar 

Nurul 

Adawiyah 

Hasibuan 

(2017) 

Analisis Dampak 

Relokasi Pasar 

Tradisional Terhadap 

Pendapatan Pedagang 

Sebelum dan Sesudah 

Relokasi Ke Pasar 

Induk di Kota Medan 

(Studi Kasus Pasar 

Sutomo Medan 

1. Untuk mengetahui 

apa faktor apa yang 

menghambat pendapatan 

pedagang di Pasar Sutomo 

sebelum dan sesudah 

direlokasi berbeda secara 

signifikan. 

2. Untuk mengetahui 

bagaimana lokasi tempat 

berjualan pedagang setelah 

relokasi 

3. Untuk mengetahui 

Metode 

wawancara, 

metode observasi, 

metode 

dokumentasi dan 

metode deskriptif 

kualitatis 

Penerapan relokasi pasar 

menimbulkan dampak 

positif berupa 

pengelolaan yang baik. 

Namun, dampak negatif 

yang terjadi pasar 

menjadi sepi serta 

adanya penerapan iuran 

bulanan yang sangat 

mahal. 
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seperti apa pedagang 

melayani konsumen 

sehingga mempengaruhi 

penghasilan penjualannya. 

Aldinur Armi, 

dkk (2016) 

Dampak Sosial 

Ekonomi Kebijakan 

Relokasi Pasar (Studi 

Kasus Relokasi Pasar 

Dinoyo Malang) 

1. Untuk mengetahui 

bagaimana dampak sosial 

ekonomi pada sebelum 

relokasi, sedang relokasi 

dan setelah relokasi 

Metode Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Pedagang mengalami 

penurunan pendepatan 

karena kios yang 

memiliki letak kurang 

strategis sehingga 

menyebabkan penurunan 

pendapatan. Selain itu, 

dampak positifnya 

dengan luas pasar yang 

bertambah dan dampak 

sosial yaitu 

penumpukkan sampah 

yang mengganggu. 

Rhega Bagas 

Prama Yonli 

(2021) 

Analisis Kebertahanan 

Pedagang Pasca 

Relokasi Pasar 

Candirejo Di 

Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten 

Boyolali, Provinsi Jawa 

Tengah 

1. Menganalisis 

dampak terjadinya relokasi 

Pasar Candirejo terhadap 

pedagang. 

2. Mengkaji 

kebertahanan pedagang 

pasca relokasi Pasar 

Candirejo Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten 

Boyolali, Provinsi Jawa 

tengah, 

Metode survei 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Pedagang mengalami 

pernurunan pendapatan 

dan pembeli yang 

datang. Kemudian, 

strategi kebertahanan 

yang di terapkan 

pedagang di Pasar 

Candirejo yaitu dengan 

merubah barang 

dagangan dan 

memperlengkap barang 

dagangan 

Sumber: Penulis, 2021 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa/REYxOURBNEQtMEFGNi00OTJCLUJFMDUtQjY2Qjc1MTAzRjgy
https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa/REYxOURBNEQtMEFGNi00OTJCLUJFMDUtQjY2Qjc1MTAzRjgy
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1.2.3 Kerangka Penelitian 

Pasar Candirejo merupakan salah satu unsur penting bagi perekonomian pedagang, 

masyarat dan pendapatan asli daerah. Karena, menjadi ruang bagi aktor ekonomi yang 

berperan penting keberlangsungan Pasar Candirejo. Relokasi pasar menjadi masalah 

bagi pedagang dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Candirejo, karena 

menyangkut jarak yang ditempuh saat ingin ke pasar atau permasalahan yang akan 

dialami pedagang seperti perubahan lahan atau lapak dagang yang sudah berlangsung 

lama. Pedagang merupakan salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan sebuah 

pasar. Karena, pasar akan menjadi ramai pengunjung jika banyak pedagang atau banyak 

barang jual yang disediakan oleh pasar tersebut. Maka. Pasar Candirejo memiliki 

permasalahan yang cukup serius ketika memberlakukan relokasi pasar terutama akan 

berdampak terhadap pedagang. 

Dampak akibat terjadinya relokasi pasar harus dikaji karena hal ini menjadi fokus 

serius terhadap perkembangan pasar. Selain itu, kajian pada penelitian ini juga akan 

membahas mengenai strategi yang akan diterapkan oleh para pedagang saat 

permasalahan dari relokasi pasar terjadi. Penanggulangan dampak yang terjadi dapat 

diketahui melalui wawancara yang akan dilakukan kepada pedagang. Perlunya adanya 

penanggulangan terhadap dampak merupakan salah satu bentuk strategi saat dampak 

berlangsung. Maka dari itu, dibutuhkan juga wawancara terhadap pedagang mengenai 

strategi, terutama strategi kebertahanan yang dilakukan sebagai upaya keberlangsungan 

Pasar Candirejo. Kerangka penelitian akan digambarkan seperti Gambar 1 dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

 
Sumber: Penulis, 2021 
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1.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang akan digunakan adalah 

metode survei. Metode survei adalah penyelidikan dengan mengumpulkan data-data 

yang mewakili seluruh populasi agar mendapatkan keterangan secara faktual. Metode 

ini relevan dengan dengan penelitian yang akan dilaksanakanan, karena penelitian ini 

membutuhkan sampel yang didapatkan melalui survei. Sampel yang dituju pada survei 

berupa pedagang yang berada di daerah penelitian. 

1.3.1 Populasi dan Obyek Penelitian 

Populasi merupakan suatu kelompok dari berbagai objek atau subjek dengan 

karakteristik dan kualitas tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari serta 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dan obyek pada penelitian ini dengan 

memiliki beberapa ciri-ciri yang sama, obyek dan populasi yaitu pedagang yang berada 

di Pasar Candirejo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan pembeli yang 

datang ke Pasar Candirejo. 

1.3.2 Metode Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Stratified 

Random Sampling. Penentuan stratified adalah setiap sampel memiliki kriteria jelas 

yang digunakan sebagai dasar menstratifikasi populasi secara bertingkat (Singarimbun 

dan Effendi, 1989). Dasar penentuan stratifikasi dlihat dari skala pedagang yaitu 

pedagang besar, menengah dan kecil; dimana masing-masing skala perdagangan itu 

dapat berupa pedagang sembako, pedagang buah dan sayur, pedagang ikan dan daging 

serta pedagang pakaian. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode yang 

dikemukakan oleh Gay dan Diehl (1992), bahwa jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif, maka memerlukan sampel 10% atau lebih dari populasi. Populasi pada lokasi 

penelitian sebanyak 252 populasi, maka didapatkan jumlah sampel yang akan 

digunakan sebanyak 25. Kemudian, sampel dibagi berdasarkan strata sampel penelitian 

yaitu jenis pedagang yang masing-masing berjumlah 9 dengan total keseluruhan 

sebanyak 27 sampel. Jumlah populasi dan obyek pada penelitian ini adalah pedagang. 
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Jumlah populasi didapatkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Boyolali, sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Kecamatan Banyudono Tahun 2019 

Kecamatan Pedagang Besar Pedagangan 

Menengah 

Pedagang Kecil 

Banyudono 2 8 242 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2020 

1.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data primer (wawancara). Data primer yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode Stratified Random Sampling didapatkan dengan melakukan 

wawancara terhadap obyek penelitian dengan cara sistematis menggunakan teknik 

penyusunan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.  

Wawancara dilakukan guna mengetahui mengenai dampak yang terjadi akibat 

terjadinya relokasi. Selain itu, wawancara yang dilakukan akan menghasilkan informasi 

terkait strategi kebertahanannya menggunakan media kuisioner. 

1.3.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian mencakup: 

1. GPS (Global Positioning System) 

2. Kuisioner 

3. Alat Tulis 

4. Buku Catatan 

5. Kamera 

6. Alat Perekam 

Kemudian, Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup: 

1. Buku-buku dan jurnal sebagai bahan refrensi dalam penulisan penelitian. 

2. Data Pedagang di Kecamatan Banyudono. 
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1.3.5 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan dimulai dari data 

mentah yang didapatkan dari wawancara hingga siap untuk dilakukan analisis. 

Pengolahan data melalui proses yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992) 

berdasarkan data yang diperoleh dari survei dilapangan secara langsung, tahap 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

 Tahap pertama yang dilakukan yaitu seperti proses pemilihan, pengabstrakan, 

permusatan pada penyederhanaan dan transformasi data yang kasar yang muncul 

berdasarkan hasil survei di lapangan. Data yang sudah dilakukan reduksi 

memberikan gambaran lebih jelas serta memudahkan dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

 Tahap selanjutnya melakukan kegiatan penyusunan informasi yang berpotensi 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta dapat menyajikan 

data dalam bentuk matrik, grafik, diagram, jaringan dan bagan. 

c. Pengambilan keputusan dan verifikasi 

 Tahap terkahir yaitu melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil yang didapatkan dari survei lapangan secara langsung. 

1.3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif sehingga data yang dihasilkan adalah data kuantitatif. Proses 

analisis melakukan kegiatan setelah data berdasarkan seluruh respoden 

(populasi/sampel) terkumpul (Sugiyono, 2018).  

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dari 

data yang telah didapatkan dengan kuisioner kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 

dari data yang didapatkan saat survei di lapangan secara langsung. Metode ini 

digunakan guna mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi akibat adanya 

kegiatan relokasi pasar di Pasar Candirejo Kecamatan Banyudono.  
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Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran dan keterangan-keterangan mengenai respon objek penelitian dilokasi 

penelitian.. Selanjutnya, juga dilakukan korelasi terhadap dampak dan strategi 

kebertahanan menggunakan software STATA 14.2 hasilnya berupa hubungan antara 

dampak dan strategi kebertahanan yang diterapkan oleh objek penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekologis dalam 

mengetahui pengaruh/dampak secara spesifik akibat adanya kegiatan relokasi pasar. 

Kemudian, berdasarkan dampak yang terjadi terhadap para objek penelitian dilakukan 

analisis secara deskriptif mengenai kebertahanan yang dilakukan sebagai upaya 

menangangi permasalahan yang ada. Pendekatan ekologiss digunakan dalam analisis 

karena pendekatan ekologis dapat menggambarkan dampak perpindahan pasar yang 

dekat dengan area persawahan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.  
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1.3.7 Diagram Penelitian 

Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

 

Sumber: Penulis, 2022 
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1.4  Batasan Operasional 

Relokasi Pasar adalah pemindahan sebuah tempat dengan tujuan tertentu agar tercipta 

sebuah perkembangan, kemajuan terhadap pasar. 

Pasar Tradisional/Pasaradalah ruang bagi masyarakat kecil untuk melakukan aktivitas 

perekonomian perdagangan termasuk jual beli demi menunjung kebutuhan keseharian. 

Pedagang adalah orang yang menjalankan aktivitas berjualan atau berdagang berupa 

barang. 

Dampak adalah pengaruh atas terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang 

menimbulkan akibat baik secara positif maupun negatif. 

Kebertahanan adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan 

yang terjadi supaya dapat bertahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

 

  


