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BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dimaksud disini mempakan suatu kesimpulan hasil analisis

pada bab III. Tujuan dari kesimpulan adalah pemecahan permasaiahan penataan Pasar

Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan, sehingga bisa mengetahui konsep ideal

penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan yang sesuai dengan

karakteristik berdagang. Sebagai dasar yang dapat disimpulkan adalah sebagaiberikut:

1. Karakteristik berdagang di Pasar Lama

2. Karakteristik fisik di Pasar Lama

3. Kondisi Lingkungan kota

IV.1.1. Karakteristik Berdagang di Pasar Lama

Karakteristik berdagang di Pasar Lama yang mempengaruhi konsep penataan

fisik sebagai pasar sayur dan buah-buahan adalah :

1.Jenis dagangan

2. Cara berdagang

rV.1.1.1. Jenis Dagangan

Jenis dagangan di Pasar Lama terdiri dari perdagangan sayuran dan buah-buahan.

Untuk mempermudah peiayanan bagi konsumen, penataan los/kios berdasarkan

jenis dagangan. Karena jenis dagangan di Pasar Lama ada dua jenis, maka

dibedakan menjadi dua zone perdagangan yaitu : zone perdagangan sayuran dan

zone perdagangan buah-buahan.

IV.1.1.2. Cara Berdagang

Aktivitas perdagangan di Pasar Lama terdiri dari dua jenis cara berdagang yaitu

cara berdagang secara grosir dan cara berdagang secara eceran. Untuk

memudahkan dalam pengaturansirkulasi dan peiayanan pada konsumen, penataan

los/kios dibedakan juga berdasarkan cara berdagang yaitu zone berdagang secara

grosir dan zone berdagang secara eceran. Jadi dapat disimpulkan pembagian zone

berdasarkan jenis dagangan dibedakan menjadi dua zone perdaganganyaitu : zone
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perdagangan sayuran dan zone perdagangan buah-buahan. Dan setiap zone yang

dibagi berdasarkan jenis dagangan tersebut dibagi lagi berdasarkan cara

berdagang. Dengan demikian penataan pada Pasar Lama di bagi menjadi empat
zone.

rv.1.2. Karakteristik Fisik di Pasar Lama

Yang dimaksud dengan karakteristik fisik disini mencakup mang penyajian

dan sirkulasi pembeli yang dibedakan berdasarkan jenis dagangan maupun cara

berdagang dan juga mencakup pola ruang dagang. Karakterisitik fisik yang ideal

dalam penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan yang sesuai

dengan karakteristik berdagang diperlukan analisis terhadap:

1. Tuntutan kebutuhan ruang berdasarkan karakteristik berdagang.

2. Cara Penyajian.

3. Karakteristik konsumen.

IV.1.2.1. Tuntutan Kebutuhan Ruang Berdasarkan Karakteristik Berdagang

1. Komoditi Sayuran

Kondisi komoditi sayuran yang mudah rusak, maka untuk penataan los/kios

membutuhkan mang dagangan yang terhindar dari sinar matahari langsung.

a. Pedagang grosir.

Pedagang grosir membutuhkan mang antara lain :

(i). Tempat parkir kendaraan pengangkut.

(ii). Tempat bongkarmuat barang.

(iii). Tempat penyortiran barang.

(iv). Tempat memasukkan ke dalam kemasan.

(v). Tempat penimbangan.

(vi). Tempat pengangkutan pedagangeceran.

(vii). Tempat penyimpanan.

b. Pedagang Eceran.

Pedagang eceran membutuhkanruang antara lain :
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(i). Los dalam pasar.

(ii). Kios dalam pasar.

(iii). Selasar untuk area sirkulasi.

2.Komoditi Buah-buahan

Komoditi buah-buahan yang lebih tahan lama dibandingkan dengan

komoditi sayuran, juga memerlukan mang dagangan yang terhindar dari

sinar matahari. Dengan karakteristik khusus kebutuhan ruang yaitu

mempunyai kelembaban yang sesuai (60% - 70%).

a. Pedagang grosir.

Pedagang grosirmembutuhkan mang antara lain :

(i). Tempat parkirkendaraan pengangkut.

(ii). Tempatbongkar muat barang.

(iii). Tempat penyortiran barang.

(iv). Tempat memasukkan ke dalam kemasan.

(v). Tempat penimbangan.

(vi). Tempatpengangkutan pedagang eceran.

(vii). Tempat penyimpanan.

b. Pedagang Eceran.

Pedagang eceran membutuhkan ruang antara lain:

(i). Los dalam pasar.

(ii). Kios dalam pasar.

(iii). Selasar untuk area sirkulasi.

IV.1.2.2. Cara Penyajian

Cara penyajian untuk pedagang sayuran dibedakan berdasarkan jenis yang

dikonsumsi yaitu sayuran daun, buah, bunga, umbi, dan rebung. Dari jenis

sayuran tersebut, jenis sayuran daun yang lekas rusak sehingga memerlukan

penanganan khusus. Sedangkan cara penyajian untuk pedagang buah-

buahan berdasarkan jenis buahnya dan dari segi penataan barang dagangan
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dibuat untuk dapat menarik minat konsumen agar membeli. Jadi untuk

pengolahan ruang dagang berdasarkan cara penyajian jenis barang
dagangan. Selain cara penyajian tersebut diatas pengkondisian suhu dan
kelembaban ruang dagangan, sehingga dapat menjaga kondisi komoditi
dagangan agartetapsegar.

IV.1.2.3. Karakteristik konsumen

Karakteristik konsumen di Pasar Lama dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu konsumen pedagang pengecer dan konsumen masyarakat umum. Dalam
aktivitas jual beli di Pasar Lama konsumen pedagang pengecer membutuhkan
peiayanan yang cepat, sehingga sirkulasi untuk peiayanan konsumen ini hams
cepat. Sedangkan untuk konsumen masyarakat umum membutuhkan peiayanan
yang mengutamakan keleluasaan sirkulasi dalam berbelanja. Berdasarkan

karakteristik konsumen tersebut perlu adanya pemisahan jalur sirkulasi antara
konsumen masyarakat umum dengan konsumen pedagang pengecer.

IV.1.3. Kondisi Lingkungan Kota

IV.1.3.1. PolaTransportasi Kota

sumbu utama menuju pusat kota, hal ini mengakibatkan kepadatan sirkulasi pada
jam-jam sibuk. Kepadatan sirkulasi ini dapat diatasi dengan pengembangan sistem
jaringanjalan yang terpadu pada seluruh bagian kota, guna mengatur sirkulasi lalu
lintas dalam kota dan antar kota. Selain hal tersebut diadakan juga pembagian
status dan fungsi jalan dalam sistem pengaturan transportasi kota. Sehingga
pengaturan sistem jaringan lalu lintas kota lebih efisien untuk pencapaian sistem
distribusi barang ke lokasi pemasaran. Jaringan jalan Kotamadya Madiun yang
berbentuk radial dengan beberapa

IV.1.3.2. Kondisi Infrastruktur Kota

Peiayanan infrastruktur di Pasar Lama sangat terbatas, sehingga mengakibatkan
kurang lancarnya aktivitas jual beli. Untuk itu perlu penambahan fasilitas
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infrasruktur bempa : jaringan air bersih, saiuran pembuangan air kotor dan air
hujan, fire protection, dan sistem pengelolaan sampah.

IV.1.3.3. Altematif Jalur Pendistribusian Barang

Hubungan Pasar Lama dengan Pasar Besar terletak pada satu zone

perdagangan di daerah pusat kota dengan skala peiayanan kota dan regional.
Selain itu mempunyai sistem peiayanan bongkar muat barang yang menjadi satu.

Lokasi antara keduanya dipisahkan oleh jalan Cokroaminoto dengan jarak ± 300

m. Untuk memperiancar peiayanan terhadap konsumen, arus sirkulasi barang dari

tempat bongkar muat yang terpisah tersebut perlu ada jalur altematif yang
menghubungkan sistem pendistribusian barang. Jalur altematif pendistribusian

barang dari tempat bongkar muat ke Pasar Lama dengan jalan tembus dari Gang
Puntuk menuju Pasar Lama yang memotong Jl. Cokroaminoto.

Jalur altematif pendistribusian yang tetap memotong Jl. Cokroaminoto

tidak menggangu sirkulasi yang ada. Pendistibusian barang menuntut adanya jalur
khusus sehingga pendistribusian barang dapat cepat sampai tujuan. Dan juga tidak
tergantung pada kegiatan yang ada pada Jl. Cokroaminoto yang selalu ramai oleh

ams transportasi kota. Selain hal di atas pengadaan jalur pendistribusian barang
dari Pasar Besar ke Pasar Lama juga mempunyai biaya pembangunan dan
operasional yang relatif ringan.

IV.2. Sirkulasi Pada Pasar Lama

IV.2.1. Pola Sirkulasi

Pola sirkulasi pada Pasar Lama dapat kita bagi menjadi dua bagian yaitu
sirkulasi barang dan sirkulasi manusia. Pola yang akan dikembangkan memisahkan
sirkulasi barang dengan sirkulasi manusia.

IV.2.1.1 Sirkulasi Barang

1. Pola distribusi barang yang ada diPasar Lama menggunakan pola distribusi

barang tidak langsung, sehingga memerlukan sarana dan prasarana

bongkar muat barang. Sarana dan prasarana bongkar muat tidak

memisahkan sistem perdagangan yang ada sekarang.
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2. Selain memerlukan tempat bongkar muat barang, juga memerlukan tempat
penyimpanan barang dagangan sementara.

IV.2.1.2. Sirkulasi Manusia

Secara umum pola sirkulasi manusia di Pasar Lama mengarah pada sirkulasi
linier, sesuai dengan pola los/kios yang ada.

IV.2.2. FaktorYang Mempengamhi Kelancaran Sirkulasi Secara Kwantitatif

Faktor yang mempengamhi kelancaran sirkulasi secara kwantitatif adalah :

IV.2.2.1. Jarak pergerakan

Berdasarkan jarak pergerakan yang masih merasa senang untuk dicapai oleh
manusia ± 300 m. Untuk persyaratan tersebut dalam penataan Pasar Lama

jarak pergerakan tidak menjadi masalah, karena jarak yang paling panjang
hanya ± 100 m.

IV.2.2.2. Kecepatan pergerakan

Kecepatan pergerakan dikelompokkan menjadi dua yaitu manusia dan

kendaraan. Dengan pemisahan tersebut untuk memperiancar sirkulasi di
dalam maupun di Iuar Pasar Lama.

IV.2.3. Faktor Yang Menentukan Daya Tampung Ruang

1. Macam kegiatan.

Macam kegiatan mencakup kegiatan yang beriangsung di dalam bangunan dan
area Pasar.

2. Macam dan jumlah pendukung pergerakan meliputi macam dan jumlah
kendaraan, macam dan jumlah barang, jumlah orang yang terlibat dalam
kegiatan.

3. Sistem pelayanan/sistem pewadahan jalur-jalur pergerakan.

Sistem peiayanan untuk pewadahan jalur-jalur pergerakan terdiri dari
pergerakankendaraan, barang, dan manusia
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4. Faktor kebiasaan.

Faktor kebiasaan mempakan faktor kegiatan pedagang dalam melakukan
aktivitasnya saat bongkar muat barang.

IV.3. KonsoUdasi Pasar Lama Sebagai Faktor Pertimbangan Dalam Penataan
Pasar Lama

Untuk mempertahankan identitas Pasar Lama sebagai Pasar sayur dan buah-
buahan, maka perlu adanya strategi penataan Pasar Lama sebagai Pasar sayur dan
buah-buahan dengan mengaitkan faktor konsolidasi Pasar Lama sebagai faktor
pertimbangan.

Strategi penataan Pasar Lama sebagai Pasar sayur dan buah-buahan yang
akan diterapkan antara lain :

rv.3.1. Pemisahan berdasarkan jenis dagangan dan cara berdagang
1. Pemisahan area berdagang berdasarkan jenis dagangan yaitu pedagang

sayuran dan pedagang buah-buahan, karena kedua jenis dagangan tersebut
mempunyai cara perlakuan yang tidak sama dalam pemasaran.

2. Selain pemisahan berdasarkan jenis dagangan, juga dipisahkan berdasarkan
cara berdagang yaitu berdagang secara grosir dan berdagang secara eceran.

IV.3.2. Perencanaan ulang fasilitas pendukung dan utilitas

Perencanaan ulang fasilitas pendukung dan utilitas dengan penambahan fasilitas
maupun utilitas seperti:

1. Penyediaan fasilitas umum bempa musholla, area parkir, pengelola, dan KM /
WCumum

2. Penambahan utilitas, terutama jaringan air bersih dan saiuran pembuangan air
kotor.
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rv.3.3. Penyediaan sarana dan prasarana di PasarLama

1. Penambahan los/kios sebanyak 1,25% setiap tahunnya.

2. Penyediaan sarana dan prasarana penghubung pendistribusian barang antara
Pasar Lama dengan Pasar Besar.

3. Penyelesaian sistem jaringan lalu lintas kota akibat adanya sirkulasi bongkar
muat barang.

IV.3.4. Jalan Altematif Pencapaian ke Pasar Lama

Altematif pencapaian ke Pasar Lama dapat dicapai melalui Jl. Kutai dan Jl. Agus
Salim untuk memperiancar arus sirkulasi barang, kendaraan, maupun manusia.

IV.3.5. Penataan Pasar Lama Dengan Penzoningan

Penataan Pasar Lama yang sesuai karakteristik berdagang dengan penzoningan
sesuai kelompok kegiatannya. Dengan penzoningan di dapat pola hubungan
antara kelompok kegiatan yang akan membentuk pola sirkulasi.


