
BAB IV 

TINJAUAN	 PERPASARAN DI WILAYAH 

KOTA PARAKAN 

A. Tinjauan Umum Pasar 

Pasar adalah merupakan bentuk fasilitas yang tumbuh 

se,:ara crrganis, hal ini dikarenakan adanya mutualisme 

dari pedagang dan pembeli. Dimana pedagang mendapatkan 

keuntungan, begitu juga pembeli mendapatkan apa yang 

",..-'mereka butuhkan, tentu saja melalui suatu kegiatan tawar

menawar sebagai suatu ciri khas dari masyarakat dalam
 

melakukan jual beli yang bertahan hingga sekarang.
 

Pasar merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli.
 

Penjual menawarkan barang atau jasa sedangkan pembeli
 

untuk memenuhi kebutuhannya.. Se':ara sempit dapat diarti 

kan pasar merupakan wadah perdagangan,secara luas dapat
 

diartikan merupakan fungsi s,:.sial budaya. Masyarakat
 

datang ke pasar tidak hanya untuk berbelanja tetapi untuk
 

saling bertemu, berkomunikasi, mencari ~::epuasan batin. 

yang kemudian dalam kondisi seperti ini men.: iptakan 

karakter	 yang khas. 1 

Pasar sebagai sarana perdagangan antara penjual dan
 

pembeli juga sebagai fungsi sosial masyarakat sebagai
 

tempat bertemu dan berkomunikasi ini, mempunyai banyak
 

pengertian dari berbagai kalangan disiplin ilmu vag ada.
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Sehigga dalam penafsirannya dapat bermacam-macam tergan

tung dari sudut mana pasar itu diartikan. Pasar ini 

mempunyai banyak pengertian antara lain: 

- Pasar : Tempat orang jual beli, pekan, tempat aneka 

pertunjukan, kedai,warung, kios dsb, lingkungan 

tempat suatu barang dagangan dapat laku, kurang 

.-.
baik barangnya • .L.. 

- Pasar Adalah tempat jalinan hubungan antara pembeli 

dan penjual serta dalam pertukaran itu. 3 

Pasar menurut Departemen Umum Kab Temanggung yaitu 

1. Secara Fungsional 

- Artian Ekonomi : Pasar merupakan transaksi .jual 

beli, antara penjual dan pembeli. 

- Art ian Sc.sial Pasar merupakan suatu tempat untuk 

bertemu dan berkomunikasi antara 

masyarakat. 

2. Secara	 Formal 

-	 Pasar : Adalah merupakan suatu lembaga formal yang 

dikelola langsung oleh instan$i pemerintah 

yaitu DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). 

Dimana dinas ini mengelola pasar dan secara 

resmi memungut restribusi pasar. 

2.)	 Muhammad Ali, Kamus lenqkap Bahasa . I nd,:,es i a 
Modern,Pustaka Amani Jakarta. 

3.)	 Steiner 1969. 
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B. Tinjauan Pasar Transit 

TinJauan pasar trasit ini dapat memberi pengertian 

dari berbagai istilah. Pasar transit itu dapat diartikan 

yai tu : 

a.	 Transitic.n Adalah merupakan perpindahan atau Juga 

dapat disebut sebagai peralihan. 4 

Secara harfiah transit itu dapat diartikan .. 
adalah merupakan peralihan ataupun persinggahan dari 

suatu tempat singgah dahulu dan untuk dapat diteruskan 

ketempat selanJutnya/ tuJuan selanJutnya. 

Dari pengertian diatas kata kata transit tersebut 

dapat disimpulkan : Adalah merupakan terminal pember

hentian untuk sementara sebelum melanJutkan keterminal 

selanJutnya. 

b.	 Pasar transit yaitu adalah merupakan suatu pasar 

yang menampung barang dagangan yang 

berasal dari sumber penghasil, untuk 

dapat diteruskan ke tempat tuJuan yang 

lain. Dalam pasar transit ini peran 

pedagang Transit ini adalah menampung 

barang dagangan dari produsen untuk 

dapat diteruskan ke konsumen diwilayah 

lain. 

Pasar Transit ini biasanya yang berperan adalah 

merupakan pedagang dalam partai besar, karena pedagang 

4.) Kamus bahasa Inggris - Indonesia. Indonesia - Inggris. 
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yang ada dan berperan pada pasar transit itu sifatnya 

sebagai pengumpul barang/handle/ menstok barang seba

nyak mungkin untuk dijual lagi ke tempat lain sesuai 

dengan kemampuan para pedagang. 

C.	 Pola Perpasaran di Daerah TK II Temanggung 

1.	 Jenis - jenis Pasar 

a.	 Pasar Umum, yaitu merupakan pasar sebagai tempat 

d iper.jual belikan segala maeam dagangan, dengan 

ketentuan jenis dagangan antara lain 

G,::rl.:.ngan A	 Logam Mulia, Tektil 

Gell c.ngan B	 Batik, I<onfeksi, kel.:.ntong, alat 

teknik, alat rumah tangga,daging 

ikan dan yang disamakan. 

Ged .:.ngan C	 Hasil bumi, buah-buahan, sayur

mayur, unggas, rempah-rempah, maka

nan, jasa dan yang disamakan. 

-	 Gell c'nqan D Gerabah, anyam-anyaman, baranq 

bekas, alat pertanian, klitikan dan 

yang cl i samakan. 

b.	 Pasar Khusus, yaitu merupakan suatu pasar yang 

hanya memperjual belikan satu jenis barang dagangan 

saja. Pasar khusus itu antara lain yang dibedakan 

dalam beberapa golongan, yaitu 

Golongan A Kendaraan bermotor. 

Golongan B Tanaman/ bunga hias, bahan bangunan, 

burung dan yang disamakan. 

- 13010ngan C Hasil bumi, meubel sederhana, sepeda 
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dan yang disamakan. 

Daerah TK II Temanggung ini memiliki lebih dari 15 

pasar, sebagian besar adalah pasar umum dan hanya seba

gian saja yang merupakan pasar khusus. Dimana pasar 

pasar itu tersebar di 12 tingkat kecamatan da pengel (:1

laannya langsung oleh DIPENDA TK II Temanggung. Sehingga 

pengelolaan pasar di daerah TK II Temanggung ini sifatnya 

desent r al i sas i. Kepala pasar bertanggung jawab langsung 

pada DIPENDA di TK II. Adapun wilayah penyebarannya 

pengelolaan pasar yang dikelola oleh DIPENDA yaitu : 
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(Gambar Denah pengelolaan Pasar IV.1) 
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2. Pola Distribusi Barang 

Pola perpasaran yang ada di DATI II Temanggung 

ini secara garis besarnya berorentasi pada pasar 

Parakan dan pasar Temanggung. Kedua pasar ini berpera

nan penting sebagai pendistribusian barang, sehingga 

barang-barang tersebut di drop dahulu sebelum didis

tribusikan. 5 Khususnya di pasar Parakan pendistribu

sian ini bersifat Regioal, karena pasarParakan berper

anan besar sebagai pasar transit, menqingat letaknya 

berada di daerah penghasil/ produsen. 

Sistem distribusi barang di daerah Kecamatan 

Parakan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah. Pada 

gambar tersebut terlihat barang - barang dari produsen 

dari dalam maupun dari luar wilayah Parakan, selanjut

nya pasar di daerah lain mengambil dari pasar Parakan. 

5.) RUTRK Ibu Kota Kecamatan Parakan, Kab Dati II Temang
gung (1990 - 2010) 
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KonsLlmen di lLlar Wilayah 

(Gambar Pola distribLlsi barang 111.1) 

D. Tinjauan Khusus Pasar Parakan 

1. Jangkauan Pelayanan 

UntLlk mengetahLli peranan dan jangkaLlan pelayanannya, 

pasar di wil~yah kota Parakan dapat dijabarkan sebagai 

berikLlt yaitLl : 

(Tabel Pasar di wilayah Parakan IV.1) 

Nco Nama Pasar Jenis Pasar Macam Barang Dagangan 

1 Pasar Legi UmLlm 9 kebLltLlhan pokok 

2 Pasar Entho UmLlm 9 kebLltLlhan pokok 

SLlmber : Dipenda Kab DATI II TemanggLlng 

Berdasar beban pelayanannya yang dipikLll ataLl jang

kaLlan pelayanannya dibagi menjadi : 
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(Tabel Kelas pasar berdasarkan jangkauan pelayanan

nya IV.2) 

N,:. Nama Pasar Jangkauan Luas Persil Persentase 

Pelayanan 

1 F'asar Leqi Kota 17856 m2 85 'l. 

2 Pasar Ent h,:, L,:,kal 2346 m2 15 I~ 

20202 m2 100 'l. 

Sumber : Dipenda Kab DATI II Temanggung 

Kota Parakan dalam membagi wilayahnya dibagi dalam 3 

BWK (Bagian Wilayah Kotal, sehingga jumlah penduduk Kota 

Parakan yang harus terlayani sampai tahun 1990 dalam 3 

BWK adalah sebagai berikut: 
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(Tabel Daftar penduduk Kec Parakan IV.3) 
DAFTAR PENDUDUK DI WILAYAH
 

KECAMATAN PARAKAN
 

•

I Nama Dusun Tahun 

! 1'391 2000 2010 

• Parakan WetanI campur Salam 
Parakan Kallman 

6'346 
2381 

10127 

7617 
2611 

ll:i.O::i 

8438 
28'32 

12303 
Dangkel 1293 1417 156'3 
Mandisari 2'380 3267 361'3 
Tegal rc.sc. 1151 1262 13'38 
Watukumpul 164'3 1808 2003 
Pur b,:,r e.jo 1341 1470 1628 
Candisari 2614 2866 3175 
13unungsar i 1152 1263 13'38 
Bansari 3877 4251 470'3 
F~e.j.:,sar i 650 712 788 
13ent i ngsar i 1054 1155 1266 
1V":,.j Cisar i 1624 1780 1'372 
Tanure.j.:. 654 717 7'34 
Ringin Anc,m 13'36 1530 1695 
Dep,:,~:: Har .j,:. 665 72'3 807 
Campur An,:.m 1362 14'33 1654 
Mranggen Tengah 806 883 '378 

I Mraggen Kidul 
Balesari 

1220 
17'35 

1337 
1'368 

1481 
2180 

\ 
I 

TI c,g':' Werc. 
Tc,~:: sar i 

757 
3631 

830 
3981 

'31'3 
4310 

Jeketro 1012 1109 1228 
Kwadungan 13unung 1'362 2151 2383 
I<wadLtngan Jurang '359 1051 1164 
Tlahab 35'31 3'337 4361 
1<1 edung 2174 2384 2641 
Batursari 1443 1582 1752 
Canggal 500 548 607 
f(ruwisan 2022 2217 2456 
Jambu 84'3 '331 1031 
Petarangan 3477 3812 4'-"-"J.::..::.~ 

Paponan 
Kal ire.j,::. 

1478 
803 

1620 
880 

17'34 
'374 

Catur Anc,m 1424 1561 172'3 

Jumlah 73117 80181 88833 

Sumber kantor Dinas Statistik Kec Parakan 
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2. Daya Tampung 

Dari luas wilayah penelitian yang masuk dalam 

kriteria Ibu Kota Kecamataan Parakan sebesar 435,82 

Ha. Wilayah tersebut berupa lahan terbangun yang 

bersifat perkotaan. Dari wilayah yang ada tersebut, 

untuk melihat daya tampung penduduknya perlu dilihat 

persentase dan pola struktur pengembangannya. 

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk. 

Pada tahun1991 Jumlah penduduk di kota Parakan 

sebesar 73.117, dengan persentase perkembangan pendu

duk rata-rata/tahunnya 1,03 I. Sehingga sampai akhir 

tahun perencanaan (2010) penduduk mencapai 88.833 

.j iwa. 

Metode yang digunakan untuk memproyeksikan Jumlah 

penduduk tersebut dengan met.:,de "bunga berganda ". 

Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan 

bahwa diperkirakan pertumbuhan penduduk akan menngala

mi prosetase kenaikan yang konstan pada tiap -tiap 

tahunnya. Selain itu disebabkan pula oleh kreaa kon

disi/kelengkapan data yang kurang mendukung jika 

digunakan metode lain, seperti polinomial, regresi 

linier dan metode chohort. 
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Rumus yang digunakan 

P t = Po ( 1 +1'" ) t 

Dimana 

Pt = Jumlah penduduk tahun-tahun I'"encana 

pl'"oyeksi. 

Po = Jumlah penduduk tahun dasal'". 

I'" = Angka pel'"tumbuhan penduduk pel'"iode 

t = Selisih tahun I'"encana. 

b. Penyebal'"an dan Kepadatan 

Dal'"i jumlah penduduk yang ada dengan melihat luas 

wilayah tel'"bangun, kepadatan bl'"uto I'"ata-I'"ata di ibu 

kota Kecamatan Pal'"akan adalah 58,3 jiwa/Ha. Sampai 

akhil'" tahun pel'"encanaan 2010 dengan luas yang sama 

kepadatan penduduk bl'"uto I'" at a-I'" at a 71,56 jiwa/Ha. 

Sedangkan kepadatan netto I'"ata-I'"ata 195,98 jiwa/Ha. 

Hasil selengkapnya sepel'"ti tabel bel'"ikut ini 
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Dari data yang ada dapat diukur kemampuan pasar

dalam melayani penduduknya pada kec Parakan. Dimana 

luas pasar yang ada dibanding dengan jumlah penduduk 

akan menghasilkkan rasio persil terhadap jumlah pendu

duk.Rasio pada kec ParakaG diambil jumlah penduduk 

pada tahun 1990 adalah sebagai berikut : 

20202 m2 

.-, 
= 0,3 m..... / .jiwa
 

73117 .j iwa
 

Terlihat bahwa rasio kecamatan Parakan dibawah 

st-andart yang ada. Sedangkan angl"a rat io yang d it_entu

~ka PEMDA yaitu 0,4 m..... /orang. 

Berdasarkan sebaran pelayanan pasar disini terba

gi dalam jangkauan pelayanan untuk pembeli yang jalan 

kaki, di Kab DT II Temanggung ini terbagi menjadi 2 km 

untuk pasar wil kota dan 0,5 km pasar lokal. 
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(Tabel Oaf tar pedagang di Pasar Parakan IV.4) 

OAFTAF.: PEOAGANI3 
01 PASAF.: PAF.:AKAN 

~~----~~--i 

I. 
Sumber, Kantor Pasar Legi Parakan 

Jenis Pedagang JLlml ah 

84 c.rangTransit 

32 c,rangTembakaLI 
27 orangSayLlran 
10 c,rangPal awLja 
15 c,rangrempah-rempah 

1778 ':trang'3 Bahan Pok,:.k 

580 ,:.rang13rabadan 
Matengan 51 orang 
BLlah 6'3 .:trang 
Oaging/ikan 65 orang 

345 c.rangI
I 

Pakaian 
Peralatan 61 orang

I Sandal 34 ':trang 
Jasa 25 orang 
Kerajinan 47 orang 
Unggas 68 ':.rang 

4'3 c,ranQTahu dan tempe 
27 c,rangPalawija 
36 ,:,rangF~empah-rempah 

178 c.rangSayuran 
'35 .:trangKlitikan 

Bij i Tanaman 23 c'rang 
25 c,rangBal a Pe,:ah 

1862 .:.r an 9Jumlah 
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