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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah  Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah 

Pasar Tempel merupakan salah satu pasar tradisional yang 

terletak di Kecamatan Tempel. Kecamatan Tempel ini merupakan 

salah satu kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Sleman 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis 

Kecamatan Tempel terletak antara 7°38’15”-7°41’0”Lintang Selatan 

dan 110°15’45”-110°21’15”Bujur Timur. Adapun batas wilayah 

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman ini adalah sebagai berikut: 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Turi 

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sleman 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Minggir 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Salam Kabupaten 

Magelang 

Jarak kecamatan Tempel dari Ibukota Kabupaten Sleman 

adalah 6 Km, sedangkan jarak dari Ibukota Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 20 Km. Kecamatan Tempel 
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mempunyai luas wilayah 2.452,0573 Ha atau sekitar 2.452 Ha yang 

terdiri dari 8 desa yaitu, Desa Merdikorejo, Desa Lumbungrejo, Desa 

Margorejo, Desa Mororejo, Desa Pondokrejo, Desa Sumberejo, Desa 

Banyurejo, Desa Tambakrejo serta mempunyai 98 padukuhan, 209 

Rukun Warga (RW), 471 Rukun Tetangga. 

Letak Pasar Tempel berada di Dusun Ngepos Lumbungrejo 

Tempel Kabupaten Sleman, berada di wilayah strategis karena 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang yang hanya 

dibatasi oleh Sungai Krasak. Letak lokasi Pasar Tempel dapat dilihat 

pada peta berikut ini: 
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Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Tempel 
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b. Tata Guna Lahan di Kecamatan Tempel 

Tata guna lahan di suatu daerah selalu mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu. Tata guna lahan pada suatu daerah itu dapat 

mencerminkan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan jumlah 

penduduk, keadaan fisik dan jenis usaha. 

Penggunan lahan di Kecamatan Tempel terdiri atas lahan 

kering dan lahan basah. Lahan kering dimanfaatkan untuk 

pekarangan, permukiman, tegalan, ladang, hutan dan tanah untuk 

kepentingan fasilitas umum, sedangkan lahan basah dimanfaatkan 

untuk tanah sawah, tambak, dan kolam. Penggunaan lahan di 

Kecamatan Tempel ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

3: 

Tabel 3 . Tata  Guna Lahan di Kecamatan Tempel 

No. Tata Guna Lahan Luas (Ha) Persentase  

1 Tanah Sawah 1.567 63,91 

2 Pekarangan/permukiman 493 20,11 

3 Tegal/kebun 35 1,43 

4  Tanah Kering 244 9,95 

5 Tanah Umum 43 1,75 

6 Hutan Rakyat 3 0,12 

7 Lain-lain 67 2,73 

 Jumlah 2.452 100 

Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 3 maka dapat diketahui bahwa luas lahan 

yang ada di Kecamatan Tempel  yaitu 2.452 Ha. Penggunaan lahan 

yang paling banyak di Kecamatan Tempel yaitu berupa tanah sawah 

seluas 1.565 Ha (63,83%), penggunaan lahan untuk pekarangan atau 
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permukiman  seluas 493 Ha (20,11%), penggunaan lahan untuk 

tegalan/kebun seluas 35 Ha (1,43%), dan penggunaan lahan untuk 

fasilitas umum seluas 43 Ha (1,75%), seperti lapangan sepak bola, 

pasar dan lain sebagainya. 

c. Topografi 

Topografi merupakan tinggi rendah suatu tempat terhadap 

permukaan laut. Berdasarkan topografinya, Kecamatan Tempel 

terletak 320 m dpl. Bentangan wilayah di Kecamatan Tempel 100% 

berupa daerah yang datar sampai berombak.  

Pada wilayah yang datar sangat mendukung bagi 

pemanfaatan lahan yang berupa permukiman dan pertanian. Lahan 

pertanian yang paling dominan dikembangkan di daerah penelitan 

adalah berupa lahan sawah. Sedangkan pada wilayah berombak 

didominasi oleh lahan tegal atau kebun, pada umumnya ditanami 

dengan tanaman buah salak pondoh. 

2. Kondisi Demografis 

Kondisi demografis suatu wilayah berkaitan dengan beberapa unsur 

kependudukan, antara lain jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan 

komposisi penduduk. yang terdiri dari kelompok menurut umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Melalui data 

kependudukan monografi Kecamatan Tempel, berbagai informasi mengenai 

peristiwa kependudukan dapat diketahui seperti sex ratio, komposisi 

penduduk  dan lain sebagainya. 
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a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan salah satu bagian 

yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, 

terutama bagi pemerintah, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, 

maupun propinsi. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tempel 

tahun 2012 jumlah penduduk di Kecamatan Tempel adalah 52.343 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 25.882 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 26.461 jiwa yang terbagi dalam 

16.468 kepala keluarga. 

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk per 

satuan unit wilayah. Dan dapat pula dikatakan kepdatan penduduk 

adalah perbandingan antara jumlah penduduk suatu wilayah dengan 

luas wilayah (Ida Bagoes Mantra, 2003: 192). Berdasarkan data 

monografi jumlah penduduk Kecamatan Tempel tahun 2012 

sebanyak 52.343 jiwa dengan luas wilayah 2.452 Ha atau 24,52 

Km², maka besar kepadatan penduduk di Kecamatan Tempel dapat 

dihitung dengan rumus:  

Kepadatan Penduduk  

   × Km² 

 = 2.134,70 jiwa/Km² 
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Jadi besarnya angka kepadatan penduduk di Kecamatan Tempel 

tahun 2012 adalah 2.134, 70 jiwa/Km² atau 2.135 jiwa/Km². 

b. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk ini akan menggambarkan susunan 

penduduk yang dilihat berdasasrkan penduduk menurut 

karakteristik-karakteristiknya yang sama (Ida Bagus Mantra, 2003: 

31). Ada beberapa macam komposisi penduduk yang dapat dibuat 

misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. 

1) Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan 

mengenai pertumbuhan penduduk, besarnya penduduk usia kerja 

dan beban ketergantungan. Komposisi penduduk menurut umur 

dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu , fertilitas, migrasi dan 

mortalitas. Data tentang komposisi penduduk menurut umur dan 

jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin. 

No Kelompok 

umur 

(tahun) 

Penduduk Jumlah Persentase  

 L 

(jiwa) 

P 

(jiwa) 

1 0-4 1530 1542 3072 5,87 

2 5-9 1935 1942 3877 7,41 

3 10-14 1955 1984 3939 7,52 

4 15-19 2019 2040 4059 7,75 

5 20-24 1986 1997 3983 7,62 

6 25-29 1810 1850 3660 6,99 

7 30-34 1847 1847 3694 7,06 

8 35-39 2186 2309 4495 8.57 

9 40-44 2003 2205 4208 8.04 

10 45-49 1876 2064 3967 7,58 

11 50-54 1873 1885 3758 7,18 

12 55-59 1570 1580 3150 6,02 

13 60-64 1679 1675 3354 6,41 

14 65+ 1586 1541 3127 5,98 

 Jumlah 25.882 26.461 52.343 100 

Sumber: Data Monografi  Kecamatan Tempel 2012 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan 

di Kecamatan Tempel lebih besar daripada jumlah penduduk laki-

laki. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan 

jumlah penduduk perempuan dinyatakan dalam sex ratio atau 

banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. 

Data dari Tabel 4 dapat digunakan untuk menghitung sex 

ratio. Sex ratio di Kecamatan Tempel adalah 

Sex Ratio  

 

= 97,81 
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= 98 

Sex ratio penduduk di Kecamatan Tempel pada tahun 2012 

sebesar 98. Kondisi ini dapat diartikan bahwa setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 98  penduduk laki-laki.  

Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk 

mengetahui kelompok umur  yaitu kelompok umur belum 

produktif (0-14 tahun),  kelompok umur produktif (15-64 tahun) 

dan kelompok umur tidak produktif (65 tahun ke atas), dapat 

dilihat pada tabel 5. 

  Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia 

belum produktif di Kecamatan Tempel pada tahun 2012 sebesar 

20,80%. Jumlah penduduk usia produktif sebesar 73,23 %, 

sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 5,97 %. 

Penduduk di Kecamatan Tempel pada tahun 2012 dapat 

No Kelompok Umur Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Belum produktif   

(0-14 tahun) 

10.888 20,80 

2 Produktif 

(15-64 tahun) 

38.328 73,23 

3 Tidak produktif 

(65 tahun ke atas) 

3.127 5,97 

Jumlah 52.343 100 
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dimasukkan ke dalam karakteristik penduduk tipe konstruktif 

karena penduduk yang berada dalam kelompok umur termuda 

jumlahnya sedikit dan termasuk dalam struktur penduduk umur tua 

karena penduduk pada kelompok umur dibawah 15 tahun (usia 

belum produktif) jumlahnya kecil yaitu sebesar 20,80 % atau 

kurang dari 40% dari seluruh penduduk, dan jumlah penduduk 

kelompok umur 65 tahun ke atas (usia tidak produktif) sebesar 

5,97%. 

Dari tabel 5 dapat digunakan untuk mengetahui besarnya 

angka ketergantungan . Angka ketergantugan (Dependency Ratio), 

yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya 

penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun) dan non 

produktif (umur di bawah 15 tahun ditambah umur 65 tahun ke 

atas). Angka ketergantungan dapat diketahui dengan rumus sebagai 

berikut: 

Dependency Ratio =  × 100 

Angka ketergantungan di Kecamatan Tempel adalah 

sebagai berikut 

Dependency Ratio =  
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= 36,56 

= 37 

Hasil dari perhitungan di atas, diketahui angka 

ketergantungan penduduk Kecamatan Tempel  dsebesar 37 orang. 

Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk kelompok usia 

produktif harus menanggung beban 37 orang  penduduk 

kelompok usia belum produktif.  

2) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  

 Pendidikan merupakan unsur utama yang berperan dalam 

kemajuan bangsa. Terlebih dalam hal menyiapkan sumber daya 

manusia yang siap bersaing di bidang lain, seperti lapangan 

pekerjaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang di jaman globalisasi sekarang ini. Komposisi 

penduduk di suatu wilayah dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat pendidikan penduduk serta dapat 

menggambarkan tingkat kemajuan di wilayah tertentu. Tingkat 

pendidikan di Kecamatan Tempel dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di 

Kecamatan Tempel 2012 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

(jiwa)  

Persentase 

 

1 Buta huruf 268 1,07 

2 Belum sekolah 1.847 7,37 

3 Tidak tamat SD 1.591 6,35 

4 Tamat SD 7.299 29,14 

5 Tamat SMP 5.535 22,09 

6 Tamat SMA 6.924 27,64 

7 Tamat D1, D2, D3 749 2,99 

8 Tamat PT (S1,S2) 838 3,35 

 Jumlah 25.051 100 

Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 

Berdasarkan data dari Tabel 6 menunjukkan bahwa 

pendidikan penduduk Kecamatan Tempel sudah cukup baik. 

Penduduk dengan  tingkat pendidikan tamat SD merupakan jumlah  

terbanyak yaitu sebesar 29,14%, disusul oleh penduduk  yang 

tamat SMA sebesar 27,67% dan tamat SMP 22,09%. Sedangkan 

jumlah persentase terendah adalah buta huruf yaitu sebesar 1,07%.  

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan 

Tempel yang telah tamat SMA jumlahnya lebih besar 

dibandingkan dengan yang tamat SMP. Hal ini menandakan bahwa 

penduduk Kecamatan Tempel sudah sadar akan pentingnya 

pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah yaitu wajib belajar 

sembilan tahun. Tingkat pendidikan penduduk seperti ini dapat 
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menggambarkan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi penduduk 

Kecamatan Tempel. 

3) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk  suatu daerah merupakan 

aktivitas penduduk guna mempertahankan hidupnya untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak. Komposisi penduduk 

menurut mata pencaharian merupakan salah satu indikator yang 

dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah. Melalui data 

komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat mengetahui 

jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh penduduk di suatu 

daerah. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tempel disajikan 

dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di 

Kecamatan Tempel Tahun 2012 

No Mata Pencaharian Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Petani 17134 46,82 

2 Buruh tani 6272 17, 14 

3 Pengusaha sedang/besar 37 0,10 

4 Buruh industri/bangunan/ 

pertambangan/perkebunan 

4946 13,52 

5 Pedagang 1973 5,40 

6 Pengangkutan/sopir 482 1,32 

7 PNS 1009 2,76 

8 TNI/POLRI 221 0,60 

9 Pensiunan 384 1,05 

10 Peternak 3281 8,96 

11 Pengrajin/industri kecil 402 1,10 

12 Lain-lain 454 1,23 

 Jumlah 36595 100 

                       Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 
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Data dari Tabel 7. menunjukkan bahwa penduduk 

Kecamatan Tempel mayoritas bekerja sebagai petani, yaitu sebesar 

46,82%, sedangkan sebesar 17,14% penduduk berkerja sebagai 

buruh tani. Hal tersebut didukung dengan topografi daerah 

penelitian yang berupa dataran dengan penggunaan lahan 

terbesarnya adalah sawah. Adapun penduduk yang bekerja diluar 

sektor pertanian, paling banyak bekerja sebagai buruh yaitu sebesar 

13,52 persen. Ada sebesar 5,40% penduduk Kecamatan Tempel 

yang bekerja sebagai pedagang, hal itu didukung dengan 

keberadaan Pasar Tempel yang dianggap mampu dijadikan tempat 

untuk mencari nafkah dan menopang hidup masyarakat sekitar. 

3. Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah Penelitian 

Sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah sarana dan 

prasarana yang mendukung keberadaan Pasar Tempel yang terletak di 

Kecamatan Tempel. Secara umum kondisi sarana dan prasarana dalam 

kondisi baik dan sudah tersebar merata. Sarana dan prasarana ini meliputi: 

a. Fasilitas perdagangan dan jasa 

Fasilitas perdagangan dan jasa mempunyai peran yang cukup 

penting dalam perkembangan suatu wilayah. Semakin lengkap fasilitas 

perdagangan dan jasa di wilayah tersebut, maka perekonomian wilayah 

tersebut akan semakin maju dan berkembang. Berikut ini merupakan 

fasilitas perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Tempel meliputi: 
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Tabel 8.  Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Tempel 

No Jenis Fasilitas Jumlah 

(buah) 

Persentase 

 

1 Koperasi 121 10,33 

2 Pasar selapan/umum 20 1,71 

3 Pasar bangunan permanen 5 0,43 

4 Pasar tanpa banguan semi 

permanen 

1 0,08 

5 Toko 123 10,51 

6 Kios 196 16,74 

7 Warung 302 25,79 

8 Bank 33 2,82 

9 Lumbung Desa 7 0,60 

10 Stasiun oplet/bemo/taksi 1 0,08 

11 Industri 358 30,57 

12 Telepon umum 4 0,34 

 Jumlah 1171 100 

Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 

 

 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa Kecamatan Tempel terdapat 

kios sebanyak 196 (24,02%), toko sebanyak 123 (15,07%) dan warung 

sebanyak 302 (37%). Adanya industri sebanyak 358 (30,57%) yang 

mendominasi fasilitas perdagangan dan jasa juga sangat mendukung 

perekonomian di Kecamatan Tempel. Industri yang paling banyak 

terdapat di daerah ini adalah industri rumah tangga. Pasar selapan yang 

sebesar 1,71% antara lain terdiri dari Pasar Terminal Tempel, Pasar 

Kadiluwih dan lainnya, sedangkan pasar bangunan permanen salah 

satunya adalah Pasar Tempel. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk 

Kecamatan Tempel dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak mengalami 

kesulitan, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun 

usaha perdagangan. 
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b. Fasilitas Jalan 

Jalan merupakan sarana utama yang dapat mempermudah arus 

pertukaran barang/jasa dan manusia. Jalan juga merupakan salah satu 

sarana dalam usaha mengembangkan suatu wilayah.  Kondisi jalan  yang 

ada di Kecamatan Tempel meliput, Jalan Negara (405,4 Km), Jalan 

Propinsi (411,4 Km), Jalan Kabupaten/Kota (24.037,4 Km) dan jalan 

Desa (41 Km). Secara keseluruhan jalan-jalan yang berada di Kecamatan 

Tempel tersebut sudah tergolong baik dan sudah beraspal, akan tetapi 

jalan desa  sekitar 18 Km masih ada yang kurang layak untuk dilalui dan 

harus dilakukan perbaikan untuk mempermudah aksesibilitas dan 

mobilitas penduduk sekitar.  

c. Fasilitas transportasi 

Berbagai aktivitas pasar sangat didukung oleh ketersediaan sarana 

dan prasarana transportasi. Sarana prasarana yang dimaksud adalah ada 

tidaknya sarana transportasi yang melewati Pasar Tempel. Kendaraan 

sebagai alat transportasi yang digunakan penduduk beragam jenisnya 

meliputi mobil, sepeda motor, dan sepeda. Mobil angkutan  umum juga 

mudah untuk menuju Pasar Tempel, karena terletak di lokasi stategis 

yaitu di jalan utama Yogyakarta-Magelanhg. Adapun untuk lebih 

jelasnya mengenai alat transportasi yang ada di Kecamatan Tempel dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut ini: 
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Tabel 9. Jenis Alat Transportasi di Kecamatan  Tempel 

No Alat Transportasi Jumlah 

(buah) 

Persentase 

 

1 Sepeda 5.652 34,60 

2 Delman/Dokar 3 0,02 

3 Bus Umum 8 0,05 

4 Truk 87 0,53 

5 Sepeda Motor 10.582 64,78 

6 Lain-lain 3 0,02 

 Jumlah 16.335 100 

            Sumber: Data Monografi Kecamatan Tempel Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 9. menunjukkan bahwa alat transportasi 

Kecamatan Tempel ddidominasi oleh kendaraan bermesin yaitu sepeda 

motor sebesar 67,78%. Hal ini dapat memudahkan warga untuk 

melakukan mobilitas. Kondisi demikian erat kaitannya dengan 

aksesibilitas khususnya kemudahan pengunjung dan pedagang Pasar 

Tempel untuk melakukan aktivitas perdagangan, antara lain: 

a) Ada kemudahan pengunjung dan pedagang untuk menjangkau Pasar 

Tempel. 

b) Ada kemudahan transportasi untuk pemasaran dan penambahan 

barang dagangan. 

B. Profil Pasar Tempel 

Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Sleman mempunyai 

keunggulan berupa lokasinya yang strategis dan sangat mudah dijangkau 

masyarakat. Hal ini didukung oleh jalur transportasi diruas-ruas jalan utama 

menuju pasar. Berikut ini pasar tradisional dengan lokasi yang strategis antara 

lain, Pasar Prambanan, Pasar Gamping dan Pasar Tempel. 
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Pasar Tempel terletak di jalur utama menuju  Candi Borobudur, berada 

di wilayah perbatasan antara Propinsi DIY dengan Propinsi Jawa Tengah. 

Tepatnya berlokasi di Jalan Magelang Km 18, Ngepos Lumbungrejo Tempel 

Sleman. Pasar ini menjadi andalan bagi masyarakat perbatasan Kabupaten 

Sleman dan Kabupaten Magelang untuk memasarkan dagangan maupun untuk 

mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Pasar Tempel terbagi menjadi dua tempat yaitu pasar induk dan pasar 

hasil bumi. Pasar induk ini terletak di sisi utara Jembatan Krasak yang 

merupakan cikal bakal berdirinya Pasar Tempel. Di pasar induk tersebut para 

pedagang banyak memasarkan barang dagangannya yang berupa pakaian, 

sepatu/sandal, sayuran, buah, sembako (kelontong), alat rumah tangga, emas, 

sepeda dan lain sebagainya. Pasar hasil bumi terletak di sisi selatan Jembatan 

Krasak, pasar ini lebih utama dalam memasarkan hasil bumi khas daerah 

Tempel yaitu salak pondoh. Pedagang pasar hasil bumi ini sudah mulai 

beroperasi mulai pukul 03.00 dini hari sampai jam 10.00, sedangkan pedagang  

pasar induk mulai beroperasi dari pukul 06.00 sampai 14.00. 

Pedagang Pasar Tempel tidak hanya berasal dari wilayah Tempel saja, 

akan tetapi juga dari wilayah sekitar Kecamatan Tempel, antara lain, berasal 

dari Kecamatan Sleman, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem (Kabupaten 

Sleman). Ada juga pedagang yang berasal dari Kabupaten Magelang antara 

lain dari Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Ngluwar dan 

Kecamatan Muntilan. 



71 
 

 
 

Pasar Tempel ini merupakan pasar harian yang setiap hari buka dan 

memiliki hari pasaran jawa pada wage dan legi. Pasar ini termasuk kedalam 

tipe pasar B dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut: 

1. Keramaian pasar tergolong ramai 

2. Luas pasar >1000m 

3. Sarana dan prasarana pasar yang memadai 

4. Termasuk dalam pasar harian 

Sumber: Kantor Pengelola Pasar Tempel 2013. 

Sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Tempel sudah cukup 

memadai dan lengkap, antara lain: 

1. Mushola, ada 2  lokasi (di pasar induk dan di pasar hasil bumi) 

2. Lahan parkir, ada 3 lokasi 

3. Tempat Pembuangan Sampah 

4. WC umum (MCK), ada 3 lokasi (2 di pasar induk dan 1 di pasar hasil bumi) 

5. Los pasar, ada 53  buah ( 32 buah di pasar induk dan 21 buah di pasar hasil 

bumi) 

6. Kios, ada 128 buah (72 buah di pasar induk dan 56 buah di pasar hasil 

bumi) 

7. Kantor pengelola Pasar Tempel 

8. Kantor penjaga keamanan (satpam) 

Sumber: Kantor Pengelola Pasar Tempel 2013. 
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Pedagang Pasar Tempel setiap hari juga dikenai biaya retribusi dengan 

kisaran yang bervariasi tergantung dari golongan jenis dagangan yang dijual, 

tempat dasaran berdagang, letak kios maupun los yang digunakan oleh 

pedagang. Besarnya tarif retribusi pasar yang juga diberlakukan di Pasar 

Tempel dapat dilihat pada tabel 10 : 

    Tabel 10. Tarif Retribusi Pasar Per m
2
 

Tipe 

Pasar 

Gol. Jenis 

Dagangan 

Kios 

Hadap 

Luar 

(Rp.) 

Kios 

Hadapa 

Dalam 

(Rp.) 

Los 

dengan 

Sekat 

(Rp.) 

Los 

tanpa 

Sekat 

(Rp.) 

Los 

Sementara 

(Rp.) 

Pelataran 

(Rp.) 

A I 1.000 800 700 600 600 500 

II 800 600 550 500 500 400 

III 550 450 400 300 300 250 

B I 700 550 500 400 400 350 

II 550 450 400 300 300 250 

III 400 300 250 200 200 200 

C I 500 400 350 300 300 250 

II 400 300 300 250 250 200 

III 300 200 200 150 150 150 

D I 300 250 200 200 200 150 

II 250 200 150 150 150 150 

III 150 150 100 100 100 100 

 Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Sleman Tahun 2012 

 Keterangan: 

 Golongan Jenis Dagangan: 

1. Golongan I, antara lain:  

Logam mulia, batu mulia, sepeda motor, mebel, agen tiket, money charger, 

keuangan dan perkantoran. 

2. Golongan II, antara lain: 

Handphone, elektronik, kerajinan perak, material bangunan, besi/kaca, 

apotek, toko obat, sepeda dan onderdil. 
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3. Golongan III, antara lain: 

Pakaian (sandang), sandal (sepatu), pupuk dan obat-obatan, alat rumah 

tanngga, kelontong (sembako), sayur mayur, buah, daging dan lain 

sebagainya. 

Pasar Tempel yang mempunyai tipe pasar B sehingga biaya retribusi 

yang dikenakan kepada pedagang dapat dilihat pada Tabel 10. Menunjukkan 

jika golongan jenis dagangan III dengan kios menghadap luar maka akan 

terkena biaya retribusi sebesar Rp 400,00/m
2
 dan lain sebagainya sepertinya 

yang tertera di tabel tersebut. 

Pembangunan pasar selama lima tahun terakhir ini hanya terjadi dua 

kali renovasi. Yang pertama pada tahun 2009 yaitu merenovasi sebanyak 12 

kios yang berada dipinggir jalan. Pada tahun 2012  pemerintah merenovasi 

sebagian los di Pasar Tempel bagian pasar induk untuk dijadikan los khusus 

daging. Dari dua kali renovasi dalam kurun waktu lima tahun terkhir ini 

menunjukkan bahwa perkembanagan Pasar Tempel kurang pesat atau tetap. 

Pembangunan pasar yang dilakukan pemerintah bisa dipastikan belum bisa 

memadai seluruh pedagang yang ada di Pasar Tempel untuk mendapatkan 

lokasi berdagang yang layak. 

C. Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah pedagang yang 

menggantungkan hidupnya bekerja sebagai pedagang di Pasar Tempel. Jumlah 

pedagang yang menjadi responden dalam penelitian ini ada 158 orang. 
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1. Umur Responden 

Umur merupakan unsur demografi yang cukup penting dalam 

fenomena kependudukan. Umur yang dimaksud disini adalah usia 

pedagang yang menjadi subyek penelitian. Lebih jelas berikut adalah 

distribusi umur responden:   

     Tabel 11. Distribusi Umur Responden 

No Umur Responden 

(tahun) 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 <30 4 2,53 

2 30-39 39 24,70 

3 40-49 65 41,12 

4 50-60 35 22,15 

5 >60 15 9,50 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

 Tabel 11. menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling 

banyak adalah pada umur 40-49 tahun sebesar 41,12%, diikuti dengan 

umur 30-39 tahun sebesar 24,70%. Jumlah responden terkecil adalah 

pada umur <30 tahun sebesar 2,53% dari 158 responden. Umur termuda 

dari total keseluruhan responden  adalah 23 tahun dan umur tertua 

adalah 75 tahun. Dari tabel tersebut dapat mengetahui bahwa pedagang 

di Pasar Tempel tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun), yang 

memiliki produktivitas tergolong tinggi.  
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2. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 12. Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No Jenis kelamin responden Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 29 18,35 

2 Perempuan 129 81,65 

 Jumlah 158 100 

             Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 12. menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 

perempuan, yaitu sebesar 81,65%, sedangkan responden laki-laki sebesar 

18,35%. Banyaknya pedagang yang berjenis kelamin perempuan karena 

seorang perempuan itu dinilai lebih teliti atau telaten dalam hal jual beli 

terlebih lagi pengunjung pasar kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. 

3. Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan 

kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian pendidikan 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kualitas 

tersebut tidak hanya terkait dengan kecakapan akademik saja, namun 

terkait pula dengan kemampuan seseorang dalam merespon perubahan 

yang ada di sekelilingnya.  

Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa responden juga 

memperoleh pendidikan nonformal yang berupa pelatihan keterampilan 

yang diberikan oleh pemerintah, kursus di lembaga-lembaga 

keterampilan misalnya kursus menjahit dan lainnya. Untuk lebih 

jelasnya karakteristik responden  berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada Tabel 13.  
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    Tabel 13. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Tidak Tamat SD 13 8,23 

2 Tamat SD 73 46,20 

3 Tamat SMP 47 29,75 

4 Tamat SMA 20 12,66 

5 D3/S1 5 3,16 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

 Dari Tabel 13 menunjukkan bahwa sebesar 46,20% responden 

tamat SD, disusul oleh responden yang tamat Sekolah Menengah 

Pertama sebesar 29,75% dan tamat Sekolah Menengah Atas sebesar 

12,66% . Hal ini menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Tempel belum 

semua dapat mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun karena 

kebanyakan hanya tamat SD. 

4. Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden 

Jumlah anggota rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah jumlah keseluruhan anggota rumah tangga yang mendiami 

dalam satu rumah dan makan dari satu dapur. Jumlah rumah tangga 

merupakan variabel penting dalam membahas kondisi sosial ekonomi 

rumah tangga pedagang terhadap tingkat pendapatan rumah tangga 

tersebut. Adapun jumlah anggota rumah tangga dapat berpengaruh 

postif maupun negatif. Pengaruh positif terjadi apabila jumlah anggota 

rumah tangga yang besar terdiri dari anggota rumah tangga yang 

produktif (bekerja). Berikut ini gambaran tentang jumlah anggota 

rumah tangga responden adalah sebagai berikut: 
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              Tabel 14. Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden 

No Jumlah Anggota Rumah 

Tangga (jiwa) 

Frekuensi (jiwa) Persentase  

1 1 0 0 

2 2 37 23,42 

3 3 42 26,58 

4 4 54 34,18 

5 5 20 12,66 

6 6 5 3,16 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 14 menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga 

yang paling besar dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang yaitu 

sebesar 34,18%, disusul oleh jumlah anggota sebanyak 3 orang sebesar 

26,58% dan 2 orang sebesar 23,42%. Satu rumah tangga bisa terdiri 

dari suami, istri,  dua anak, tiga anak dan lebih. Jumlah anggota rumah 

tangga akan berpengaruh terhadap beban hidup yang harus ditanggung 

dalam suatu rumah tangga, misalnya dalam urusan jumlah makanan 

yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan makan anggota 

rumah tangga. 

5. Sebaran Daerah Asal Pedagang di Pasar Tempel (Responden) 

Sebaran daerah domisili pedagang atau sebaran tempat tinggal 

pedagang. Daerah asal pedagang dapat dilihat pada tabel 15. 
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              Tabel 15. Daerah Asal Pedagang Pasar Tempel 

No Daerah Asal 

(Kecamatan) 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Tempel 95 60,13 

2 Turi 7 4,43 

3 Sleman 7 4,43 

4 Pakem 1 0,63 

5 Salam 25 15,82 

6 Muntilan 10 6,33 

7 Ngluwar  4 2,53 

8 Srumbung 9 5,70 

 Jumlah 158 100 

Sumber: Data Primer 2013 

 

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa daerah asal responden 

(pedagang) terbesar berasal dari Kecamatan Tempel yaitu sebesar 

60,13%. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tempel 

banyak yang menggantungkan hidupnya berprofesi sebagai pedagang di 

Pasar Tempel. Responden yang berasal dari Kecamatan Salam 

Kabupaten Magelang terdapat sebesar 15,82%, menandakan bahwa 

pedagang Pasar Tempel tidak hanya berasal dari wilayah Tempel saja 

akan tetapi ada dari luar kecamatan bahkan luar Kabupaten Sleman. 

Rincian sebaran daerah asal pedagang di Pasar Tempel untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada peta persebaran dibawah ini: 
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Gambar 4. Peta Sebaran Daerah Asal Pedagang Pasar Tempel 
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6. Jenis Barang Dagangan Responden 

Di Pasar Tempel para pedagang memiliki bermacam-macam 

jenis barang dagangan yang berbeda satu sama lain. Jenis barang yang 

diperjual belikan itu antara lain, sayuran, buah, sembako (kelontong), 

sandang (pakaian, sepatu, sandal), perabot rumah tangga, dan lain-lain 

(daging, makanan, emas, sepeda dan sebagainya). Pada tabel 16 dapat 

dilihat jenis barang dagangan yang dijual oleh responden. 

              Tabel 16. Jenis Barang yang Diperdagangkan 

No Jenis Barang Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Sayuran 22 14 

2 Buah 21 13 

3 Sembako 

(Kelontong) 

29 18 

4 Perabot Rumah 

Tangga 

14 9 

5 Sandang 25 16 

6 Daging 17 11 

7 Makanan 19 12 

8 Emas 1 0,6 

9 Sepeda  1 0,6 

10 Elektronik  3 2 

11 Mebel 1 0,6 

12 Obat-obatan (jamu) 3 2 

13 Bahan bangunan 1 0,6 

14 Lain-lain 1 0,6 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

 Data dari tabel 16 diketahui bahwa jenis barang yang 

diperdagangkan responden sebesar 18% adalah sembako (kelontong). 

Disusul dengan  pedagang sandang yaitu sebesar 16%.  
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7. Modal 

Pedagang  yang ada di Pasar Tempel dalam memulai usahanya 

memerlukan modal sebagai daya dukung kelancaran usahanya. Suatu 

usaha yang berhubungan dengan barang yang bernilai ekonomi 

besarnya tidak terlepas dari modal, begitu juga dengan pedagang Pasar 

Tempel. Asal modal dan kesulitan modal dapat dilihat di tabel 17 dan 

tabel 18 . 

     Tabel 17. Asal Modal Pedagang 

No Asal Modal Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Sendiri 105 66,46 

2 Pinjaman (bank, 

pemerintah, dll) 

22 13,92 

3 Lainnya 31 19,62 

 Jumlah 158 100 

    Sumber: Data Primer 2013 

Dari data tabel 17 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden mendapatkan modal usahanya dari modal sendiri yaitu 

sebesar 66,46%, disusul oleh pedagang yang mendapatkan modal 

usahanya dari lainnya sebesar 19,62%. Modal lainnya ini biasanya 

pedagang menjual barang yang berasal dari titipan orang lain sehingga 

mendapat bagi untung. Asal modal usaha pedagang terendah yaitu 

sebesar 13,92 adalah dari pinjaman. Modal pinjaman ini biasanya 

berasal dari pinjaman bank, koperasi dan lainnya. Peagang juga ada 

yang mengalami kesulitan dalam modal, pendapat pedagang bisa dilihat 

padat tabel 18. 
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Tabel 18. Kesulitan Modal  

No Kesulitan Modal Frekuensi  

(jiwa) 

Persentase  

 

1 Ya 81 51,27 

2 Tidak 77 48,73 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Dilihat dari data tabel 18 menunjukkan bahwa masih terdapat 

pedagang yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal yaitu 

sebesar 51,27%, sedangkan sebesar 48,73% tidak mengalami kesulitan 

dalam memperoleh modal usaha. Hal ini menandakan bahwa pedagang 

masih kesulitan dalam memperoleh modal usahanya, kendalanya pun 

bermacam-macam antara lain: dalam proses jual beli pedagang tidak 

mendapatkan untung untuk balik modal, penurunan jumlah pembeli, 

naiknya harga jenis barang yang diperjual belikan sehingga sering rugi 

karena memperoleh untung yang lebih sedikit. 

8. Jenis Tempat Dasaran Responden 

Dalam aktivitas jual belinya pedagang di Pasar Tempel 

membutuhkan tempat untuk memasarkan barang dagangannya. Di 

lokasi Pasar Tempel sudah dilengkapi kios, los, los sementara yang 

dapat digunakan pedagang untuk usahanya  dan sebagian dari pedagang 

menggelar dagangannya dengan tlasaran dipinggir-pinggir pasar 

tersebut. Jenis tempat usaha yang digunakan pedagang dapat dilihat 

pada tabel 19. 
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Tabel 19. Jenis Tempat Dasaran Pedagang 

No Jenis tempat dasaran Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Kios 55 34,81 

2 Los 66 41,77 

3 Los sementara 6 3,80 

4 Tlasaran 31 19,62 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 19 menunjukkan bahwa sebesar 41,77% pedagang Pasar 

Tempel berjualan di Los-los. Jumlah pedagang yang berjualan di kios-

kios sebesar 34,8%, sedangkan yang berada di los sementara sebesar 

3,80%. Dan pedagang yang memasarkan barang dagangannya dengan 

tlasaran sebesar 19,62%. 

Dari tabel 19 dapat dilihat bahwa Pasar Tempel lebih banyak 

terdapat Los dari pada kios. Ketersediaan kios dan los tersebut belum 

bisa mencukupi tempat dasaran untuk berdagang yang dibutuhkan 

pedagang, sehingga banyak dari mereka yang menggelar dagangannya 

dengan tlasaran atau berjualan di pinggir jalan atau emperan kios-kios. 

Dan ada beberapa pedagang yang memasarkan barang dagangannya di 

los sementara atau bango, yaitu berjualan dilorong-lorong jalan masuk 

pasar. 

9. Lama Kerja Responden 

Lama kerja pedagang dapat memberikan gambaran mengenai 

pola pemikiran, perilaku, pengalaman, dan tingkat keterampilan 

pedagang dalam melakukan usahanya. Pada penelitian ini, lama kerja 
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berdasarkan jumlah tahun dari saat memulai usaha dagang di Pasar 

Tempel sampai penelitian ini dilakukan dihitung dalam dalam satuan 

tahun. Berikut ini gambaran lama kerja pedagang dapa dilihat pada 

tabel 20. 

Tabel 20. Lama Kerja Responden  

No Lama Berdagang 

(tahun) 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 6-10 74 46,84 

2 11-15 47 29,75 

3 >15 37 23,41 

 Jumlah 158 100 

         Sumber: Data Primer 2013 

 Dari Tabel 20 didapatkan hasil bahwa responden yang bekerja 

antara 6-10 tahun adalah yang tertinggi yaitu sebesar 46,84%, disusul 

dengan yang bekerja antara 11-14 tahun yaitu sebesar 29,75%. 

Sedangkan pedagang yang bekerja lebih dari 15 tahun adalah sebesar 

23,41%.  

10. Jam Kerja Responden 

Seorang pedagang akan mengatur bagaimana curahan jam kerja 

untuk menjalankan usaha dagangnya dalam sehari dari mulai buka 

sampai tutup agar dapat menghasilkan pendapatan agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jam kerja pedagang dapat 

dilihat pada tabel 21. 
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              Tabel 21. Jam Kerja Responden (perhari) 

No Jam kerja (perhari) Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 <6 jam 20 12,66 

2 6 jam 60 37,97 

3 7 jam 50 31,65 

4 >7 jam 28 17,72 

 Jumlah 158 100 

         Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa sebesar 37,97% responden 

berdagang di Pasar Tempel dalam sehari selama 6 jam dengan kurun 

waktu antara 06.00-12.00.  Sedangkan sebesar 31,65% responden 

berdagang selama 7jam dalam sehari. Dan yang terendah sebesar 

12,66% dengan berdagang selama kurang dari 6 jam perhari. 

Responden yang bekerja selama 6 jam perhari didominasi oleh 

pedagang sayur karena barang dagangannya biasanya laku di pagi hari 

sehingga sebelum siang hari barang sudah habis. Pedagang dengan jam 

kerja kurang dari 6 jam perhari kebanyakan adalah pedagang buah 

khususnya buah salak dikarenakan mereka sudah menggelar 

dagangannya mulai pukul 03.00 untuk melayani pembeli. Dan 

pedagang yang bekerja selama 7 jam atau lebih dari 7 jam biasanya 

adalah pedagang sembako, sandang dan perabotan rumah tangga. 

11. Alasan Responden Berdagang 

Responden dalam berdagang pasti mempunyai alasan memlilih 

profesi untuk menjadi pedagang. Alasan tersebut dapat dilihat pada  

tabel 22. 
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              Tabel 22. Alasan Responden Berdagang 

No Alasan berdagang Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Pekerjaan pokok 127 80,38 

2 Meneruskan usaha 31 19,62 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 22 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memilih profesi sebagai pedagang untuk dijadikan pekerjaan pokok 

yaitu sebesar 80,38%. Sebagian lainnya memilih profesi berdagang itu 

untuk meneruskan usaha yang telah dirintis oleh orang tua maupun 

saudara dengan jumlah sebesar 19,62%. Dan tidak ada satu pun 

responden yang menjadikan profesi pedagang sebagai pekerjaan 

sampingan. 

12. Perkembangan Usaha Dagang Responden 

Gambaran tentang perkembangan uasaha dagang responden 

dapat dilihat pada tabel 23. 

    Tabel 23. Perkembangan Usaha Dagang 

No Perkembangan 

usaha 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Naik 9 5,70 

2 Tetap 69 43,67 

3 Menurun 80 50,63 

 Jumlah 158 100 

    Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 23 dapat diketahui bahwa perkembangan usaha 

dagang responden sebagian besar mengalami penurunan yaitu sebesar 

50,63%, sedangkan yang tetap ada sebesar 43,67%. Responden yang 
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mengalami kenaikan perkembangan usaha hanya sebesar 5,70%. 

Perkembangan usaha itu dapat dilihat dari jenis dagangan yang dijual, 

jam kerja dan pendapatan responden. Sebagian pedagang yang 

menyatakan mengalami penurunan usaha dagang itu bermasalah di 

pendapatan, pada tahun 2008 responden memilki hasil sebesar            

Rp. 600.000 dan pada tahun 2013 mengalami penyusutan menjadi      

Rp. 450.000.  

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Tempel 

hampir sebagian besar mengalami penurunan perkembangan usaha 

dagang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat 

perkembangan usaha mereka, antara lain berdirinya toko modern atau 

minimarket yang berlokasi berdekatan dengan Pasar Tempel, dan 

adanya kebijakan pemerintah yang memasang pembatas jalan di 

sepanjang jalan raya Yogyakarta sampai Magelang (dari perempatamn 

Tempel sampai Jembatan Krasak). Faktor-faktor penghambat itu dapat 

dilihat dari pemaparan tabel 24, 25, 26 dan 27. 

Berdirinya toko modern yang berlokasi berdekatan dengan pasar 

mempengaruhi perkembangan usaha dagang responden. Pengaruhnya 

dapat dilihat pada tabel 24. 
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              Tabel 24. Faktor Penghambat (Toko Modern atau Minimarket) 

No Pengaruh Frekuensi Persentase 

1 Ya 89 56,33 

2 Tidak 41 25,95 

3 Tidak tahu 28 17,72 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 24 dapat diketahui bahwa berdirinya toko modern 

atau minimarket sangat mempengaruhi usaha dagang mereka  yaitu 

sebesar 56,33% responden merasa terpengaruh. Pedagang yang 

terpengaruh dengan keberadaan toko modern didominasi oleh pedagang 

sembako dan sandang. Pendapat responden tentang faktor-faktor 

penghambat terhadap perkembangan usaha dagang lima tahun terakhir 

mereka dapat dilihat pada tabel 25. 

     Tabel 25. Pengaruh Berdirinya Toko Modern 

No Parameter Frekuensi Persentase 

1 Pasar sepi 34 38,21 

2 Omzet penjualan menurun 37 41,57 

3 Nominal pendapatan menurun 18 20,22 

 Jumlah 89 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

a. Berdirinya toko modern menyebabkan pasar semakin sepi dengan 

kisaran sebesar 38,21%. 

b. Berdirinya toko  modern menyebabkan omzet penjualan pedagang 

menurun yaitu 41,57 %. 

c. Berdirinya toko modern juga menyebakan nominal pendapatan 

pedagang menurun yaitu sebesar 20,22%. 
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Tabel 25 juga menunjukkan bahwa sebesar 25,95% atau 41 

pedagang tidak merasa terpengaruh dengan berdirinya toko modern 

yang berlokasi berdekatan dengan Pasar Tempel. Sedangkan sebesar 

17,72% atau 28 pedagang tidak tahu pengaruh yang ditimbulkan dari 

berdirinya toko modern tersebut. 

Faktor pengahambat lainnya adalah kebijakan pemerintah dalam 

pemasangan pembatas jalan di sepanjang Jalan Magelang Km17-18. 

Pengaruh yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel 26. 

              Tabel 26. Faktor Penghambat (pemasangan pembatas jalan) 

No Pengaruh Frekuensi Persentase 

1 Ada 55 34,81 

2 Tidak ada 55 34,81 

3 Tidak tahu 48 30,38 

 Jumlah 158 100 

              Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 26 dapat mengetahui bahwa kebijakan pemerintah 

dalam pemasangan pembatas jalan di sekitar Jalan Magelang Km 17-18 

juga mempengaruhi usaha dagang responden yaitu sebesar 34,81% atau 

55 pedagang. Pendapat responden tentang faktor penghambat di atas 

dapat dilihat pada tabel 27. 

              Tabel 27. Pengaruh Pemasangan Pembatas Jalan) 

No Parameter Frekuensi Persentase 

1 Pasar sepi 26 47,26 

2 Omzet penjualan menurun 19 34,54 

3 Nominal pendapatan menurun 10 18,30 

 Jumlah 55 100 

              Sumber: Data Primer 2013 
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a. Kebijakan pemerintah dalam pemasangan pembatas jalan 

mempengaruhi keberadaan pasar yang semakin sepi yaitu sebesar 

47,26%. 

b. Kebijakan pemerintah dalam pemasangan pembatas jalan 

menyebabkan omzet penjualan responden menurun sebesar 

34,54%. 

c. Kebijakana pemerintah dalam pemasangan pembatas jalan juga 

menyebabkan nominal pendapatan pedagang menurun yaitu 

sebesar 18,20%. 

Tabel 27 juga menunjukkan bahwa sebesar 34,81% atau 55 

responden  merasa tidak ada kendala dengan adanya kebijakan 

pemerintah tersebut. Sedangkan sebesar 30,38% atau 38 responden 

tidak mengetahui keberadaan kebijakan pemerintah dalam pemasangan 

pembatas jalan.  

D. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Perkembangan Fisik Pasar Tempel Lima Tahun Terakhir 

Perkembangan fisik Pasar Tempel ini dilihat dari beberapa indikator 

antara lain: luas areal pasar, sarana prasarana (fasilitas umum) dan jumlah 

pedagang. Perkembangan fisik ini akan mempengaruhi perkembangan usaha 

dagang responden.  
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a. Luas Areal Pasar 

Pasar Tempel yang berlokasi di Jalan Magelang Km.18 ini 

mempunyai luas areal sebesar 15.400m dari  tahun 2008-2013 tidak 

mengalami perluasan lahan (Dinas Pasar Tahun 2013). 

b. Sarana Prasarana (Fasilitas Umum) 

Saran prasarana yang ada di Pasar Tempel antara lain kios, los 

pasar, mushola, kamar mandi/WC, tempat pembuangan sampah (TPS), 

lahan parkir, kantor pengelola pasar, kantor penjaga keamanan (satpam). 

Fasilitas umum yang ada ini akan dilihat perkembangannya selama lima 

tahun terakhir yaitu pada tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 28. 

 Tabel 28. Sarana Prasarana Pasar Tempel Pada Tahun 2008-2013 

No Sarana Prasarana Tahun 2008 Tahun 2013 Keterangan 

Jumlah Jumlah (+/-) Jumlah 

1 Kios 108 128 + 20 

2 Los 45 53 + 8 

3 Mushola 2 2 _____ _____ 

4 Kamar Mandi (WC) 3 3 _____ _____ 

5 Tempat Pembuangan 

Sampah 

1 1 _____ _____ 

6 Lahan Parkir 3 3 _____ _____ 

7 Kantor Pengelola 

Pasar 

1 1 _____ _____ 

8 Kantor Satpam - 1 + 1 

 Sumber: Disperindagkop  Kabupaten Sleman Tahun 2013. 

Dari tabel 28 perkembangan sarana prasarana di Pasar Tempel pada 

tahun 2008-2013 tidak cukup banyak perubahan hanya terjadi pada 

penambahan toko yaitu sebanyak 20 buah, los sebanyak 8 los dan di 

didirikannya kantor satpam. 



92 
 

 
 

c. Jumlah Pedagang 

Jumlah pedagang di suatu pasar juga akan mempengaruhi 

perkembangan pasar tersebut. Pengaruh itu dapat dilihat dari penambahan 

atau penyusutan jumlah pedagang. Dalam penelitian ini akan melihat 

jumlah pedagang Pasar Tempel dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

Akan tetapi data yang didapatkan hanya tahun 2010 dan tahun 2013 maka 

akan dilihat dari data tahun tersebut. 

Pedagang Pasar Tempel dibagi menjadi 4 bagian antara lain: 

pedagang kios, pedagang los, pedagang los sementara, pedagang tlasaran. 

Data jumlah pedagang Pasar Tempel dapat dilihat pada tabel 29. 

   Tabel 29. Jumlah Pedagang Lima Tahun Terakhir 

No Jenis Pedagang Tahun 

2010 

Tahun 

2013 

Keterangan 

Jumlah Jumlah (+/-) Jumlah 

1 Pedagang Kios 193 203 + 10 

2 Pedagang Los 625 613 - 12 

3 Pedagang Los 

Sementara 

(Bango) 

213 208 - 5 

4 Pedagang Tlasaran 293 354 + 61 

 Jumlah 1324 1378 + 54 

    Sumber: Disperindagkop Kabupaten Sleman Tahun 2013 

Jumlah pedagang dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami 

penambahan sebesar 54 pedagang dapat dikatakan bahwa pedagang Pasar 

Tempel tidak mengalami penambahan pedagang secara signifikan. 
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2. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Responden 

Penelitian ini menjelaskan kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

responden. Responden dalam penelitian ini merupakan pedagang  di Pasar 

Tempel yang berjumlah 158 jiwa. 

a. Kondisi Sosial Rumah Tangga Responden 

1) Pendidikan Anggota Rumah Tangga Responden 

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kondisi pendidikan anggota rumah tangga responden yang masih 

berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Kondisi pendidikan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki anggota 

rumah tangga yang masih mengenyam bangku pendidikan dan 

hambatan yang dihadapi oleh responden untuk memberikan fasilitas 

pendidikan bagi anak-anaknya. Pelajar dalam penelitian ini adalah 

pelajar dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan mahasiswa Perguruan Tinggi.  

Dalam penelitian ini ada sebanyak 113 responden  yang 

mempunyai anggota rumah tangga yang masih bersekolah. Ada dan 

tidaknya hambatan yang dihadapi oleh responden untuk pendidikan 

anaknya dapat dilihat di Tabel 30. 

Tabel 30. Hambatan Pendidikan Anggota Rumah Tangga Responden 

No Hambatan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Ada hambatan 76 67,26 

2 Tidak ada hambatan 37 32,74 

 Jumlah 113 100 

Sumber: Data Primer 2013 
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Tabel 30 menunjukkan bahwa responden yang mengalami 

hambatan dalam pendidikan anggota rumah tangganya  sebesar 

67,26% dan sebesar 32,74% responden tidak mengalami hambatan 

dalam memberikan pendidikan untuk anggota rumah tangganya. 

Hambatan-hambatan yang dialami oleh responden antara lain: biaya 

sekolah dan jarak sekolah dari rumah (aksesibilitas). Parameter 

hambatan tersebut dapat dilihat pada tabel 31. 

         Tabel 31. Parameter Hambatan Pendidikan Anggota Rumah Tangga 

No Parameter Hambatan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Biaya sekolah 63 82,89 

2 Aksesibilitas 13 17,11 

 Jumlah 76 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 31 dapat diketahui bahwa sebagian besar  yaitu 

82,89% responden mengalami hambatan dalam pendidikan anggota 

rumah tangganya dalam hal biaya sekolah. Disusul parameter 

aksesibilitas sebesar 17,11%. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang mengalami hambatan dalam pendidikan anggota rumah 

tangganya sebagian besar mengenai biaya sekolah anak.  Biaya 

pendidikan yang cukup tinggi bisa menjadikan hambatan utama 

dalam bidang kemajuan kecerdasan anak bangsa. 

2) Kondisi Perumahan Responden 

Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator dari 

tingkat  sosial dan ekonomi penduduk . Hal tersebut dapat dilihat 
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secara sekilas yang tercemin dari luas rumah, status kepemilikan 

rumah, dari kondisi fisik rumah yaitu kondisi atap, dinding, lantai 

serta ketersediaan ruangan-ruangan sebagaimana fungsinya. 

Ketersediaan kamar mandi dan sumber air bersih juga menjadi 

indikator sosial ekonomi seseorang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial 

ekonomi rumah tangga respoden dapat dilihat dari kondisi 

perumahan dan ketersediaan kamar mandi, hasilnya tertera pada 

tabel 32. 

Tabel 32. Luas Rumah Responden 

No Luas rumah 

(m
2
) 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 <100 m
2
 103 65,19 

2 100-500m
2
 53 33,54 

3 >500m
2
 2 1,27 

 Jumlah 158 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Data tabel 32 menunjukkan bahwa 65,19% responden 

memiliki luas rumah kurang dari 100m
2
. Responden yang memiliki 

luas lahan 100-500m
2
 sebesar 33,54%. Dan yang terendah adalah 

kepemilikan luas rumah lebih dari 500m
2
 yaitu sebesar 1,27%. Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki 

luas rumah dibawah 100m
2
. 

Status kepemilkan rumah responden juga mempunyai 

beberapa parameter antara lain, sewa, tanah negara, warisan, milik 
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sendiri. Parameter status kepemilikan rumah ini dapat dilihat dari 

tabel 33. 

                  Tabel 33. Status Kepemilikan Rumah 

No Status Kepemilikan Rumah Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Sewa 20 12,66 

2 Warisan/Milik sendiri 138 87,34 

 Jumlah 158 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 33 menunjukkan bahwa  sebesar 87,34% status 

kepemilikan rumah responden merupakan warisan/milik sendiri. 

Disusul dengan status kepemilkan rumah sewa yaitu sebesar 12,66%.  

Kondisi fisik rumah responden juga dijadikan parameter 

untuk mengukur kondisi perumahan responden. Salah satunya adalah 

kondisi atap rumah dapat dilihat pada tabel 34. 

                  Tabel 34. Kondisi Atap Rumah Responden 

No Kondisi Atap Frekuensi (jiwa) Persentase  

1 Genteng 149 94,30 

2 Seng 9 5,70 

 Jumlah 158 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 34 dapat diketahui bahwa hampir seluruh 

responden kondisi atap rumahnya sudah berupa genteng yaitu 

sebesar 94,30%. Kondisi atap rumah responden yang berupa seng 

sebesar 5,70%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian 

responden sudah cukup baik, karena mampu membuat rumah dengan 

atap berbahan genteng.  
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Kondisi fisik rumah berikutnya yang dijadikan parameter 

adalah kondisi dinding rumah. Berikut ini adalah tabel mengenai 

kondisi dinding rumah. 

                  Tabel 35. Kondisi Dinding Rumah Responden  

No Kondisi Dinding Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Tembok 154 97,46 

2 Bambu 4 2,54 

 Jumlah 158 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 35 menunjukkan bahwa sebesar 97,46% responden 

memiliki kondisi dinding rumah berupa tembok. Jumlah terendah 

sebesar 2,54 adalah responden yang memiliki dinding rumah berupa 

bambu. Dapat dikatakan kondisi diding rumah responden sudah 

layak. 

Kondisi perekonomian seseorang tidak hanya tercermin dari 

kondisi atap dan dinding rumah, tetapi juga dari kondisi lantai 

rumah. Lantai rumah yang sudah keramik menandakan seseorang 

memiliki tingkat ekonomi yang baik, sedangkan lantai rumah yang 

masih berupa tanah menunjukkan bahwa seseorang tersebut 

mempunyai tingkat ekonomi rendah. Berikut merupakan tabel 

mengenai kondisi lantai rumah responden. 
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                   Tabel 36. Kondisi Lantai Rumah Responden 

No Kondisi Lantai Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase  

1 Keramik 66 41,77 

2 Ubin 71 44,94 

3 Semen 21 13,29 

4 Tanah 0 0 

 Jumlah 158 100 

                        Sumber: Data Primer 2013 

Data dari tabel 36 menunjukkan bahwa kondisi lantai rumah 

responden sebesar 44,49% terbuat dari ubin. Diikuti oleh lantai 

rumah responden yang terbuat dari keramik sebesar 41,77%. 

Sedangkan kondisi lantai rumah responden yang terbuat dari semen 

hanya sebesar 13,29 dan tidak ada lantai rumah responden yang 

terbuat dari tanah. 

Adapun indikator-indikator lain dari tingkat ekonomi dan 

sosial seseorang dapat ditunjukkan dari kepemilikan kamar mandi 

(WC) dan sumber air  bersih. Kepemilikan kamar mandi (WC) dan 

sumber air bersih juga eemenjadi indikator-indikator status sosial 

ekonomi pedagang di Pasar Tempel. 

      Tabel 37. Kepemilikian Kamar Mandi (WC) Responden 

No Kondisi Kamar Mandi 

(WC) 

Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase  

 

1 Memiliki 154 97,47 

2 Tidak memiliki 4 2,53 

 Jumlah 158 100 

                  Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 37 memperlihatkan bahwa kesadaran responden akan 

sanitasi sidah cukup tinggi, sebesar 97,47% responden sudah 
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memiliki kamar mandi (WC), sedangkan sebesar 2,53% responden 

belum memiliki kamar mandi (WC). Kepemilikan kamar mandi 

(WC) tidak terlepas dari ketersediaan  sumber air, dapat dilihat pada 

tabel 38. 

                    Tabel 38. Ketersediaan Sumber Air 

No Sumber Air  Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

1 PAM 12 7,79 

2 Sumur 128 83,12 

3 Aliran sumber mata air  14 9,09 

 Jumlah 154 100 

                    Sumber: Data Primer 2013 

Dari data tabel 38 menunjukkan bahwa dari 154 responden 

yang memiliki kamar mandi (WC), sebesar 83% responden 

menggunakan air sumur untuk ketersediaan sumber air. Sedangkan 

sebesar 9,09% responden menggunakan mata air dan sebesar 7,79% 

responden menggunakan air PAM untuk mencukupi kebutuhan air. 

b. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden 

1) Mata Pencaharian Responden 

Mata pencaharian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mata pencaharian pokok  dan sampingan responden. Karena dalam 

penelitian ini semua responden berprofesi sebagai pedagang di Pasar 

Tempel maka seluruh responden sebesar 158 orang mempunyai mata 

pencaharian sebagai pedagang. Dari 158 responden tersebut hanya 

13 responden yang memiliki mata pencaharian sampingan yaitu 

sebagai petani. 
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Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden hanya 

memiliki mata pencaharian pokok yaitu sebagai pedagang di Pasar 

Tempel untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. 

2) Pendapatan Rumah Tangga Responden 

Dalam penelitian ini pendapatan responden yang akan dikaji 

antara lain pendapatan dari pekerjaan pokok dan sampingan dan total 

pendapatan rumah tangga responden. Pendapatan rumah tangga 

berasal dari semua anggota rumah tangga yang sudah bekerja dan 

berpenghasilan. Jumlah pendapatan rumah tangga terdiri atas 

pendapatan responden dari berdagang, pendapatan dari pekerjaan 

sampingan serta anggota rumah tangga yang sudah bekerja.  

a) Pendapatan Responden dari Usaha Berdagang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan responden 

dari pekerjaan pokonya yaitu sebagai pedagang dalam setiap 

bulannya yang terendah adalah Rp.450.000,00 dan yang tertinggi 

Rp.3000.000,00. Tingkat pendapatan tersebut dapat dibuat tiga 

kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi dapat dilihat pada tabel 

39. 

                         Tabel 39. Pendapatan Responden dari Berdagang 

No Pendapatan (Rp.)/bulan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 450.000 – 1.300.00 (rendah) 145 91,77 

2 <1.300.000 – 2.150.000 

(sedang) 

11 6,96 

3 <2.150.000 – 3.000.000 (tinggi) 2 1,27 

 Jumlah 158 100 
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                          Sumber: Data Primer 2013 

Dari tabel 39 dapat diketahui bahwa pendapatan pedagang      

sebulan berada pada kisaran Rp 450.000 – Rp 1.300.000 yaitu 

sebesar 91,77%. Sedangkan sebesar 6,96% pedagang mempunyai 

pendapatan antara Rp 1.300.000 – Rp 2.150.000 dan sebesar 

1,27% mempunyai pendapatan Rp 2.150.000 – Rp 3.000.000. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pendapatan responden dari 

berdagang tergolong rendah.  

b) Pendapatan Responden dari Pekerjaan Sampingan 

Pendapatan pedagang dari pekerjaan sampingan adalah 

pendapatan yang diperoleh dari luar pekerjaannya sebagai 

pedagang. Ada 13 responden yang memiliki pekerjaan sampingan 

di luar berdagang, keseluruhan dari mereka memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai petani yang dihitung dalam kurun waktu satu 

bulan yang terendah sebesar Rp 100.000 dan tertinggi Rp 

400.000. Pendapatan sampingan responden dpat dilihat pada tabel 

40. 

                         Tabel 40. Pendapatan Responden Dari Pekerjaan Sampingan (Non              

Dagang) 

No Pendapatan (Rp.)/bulan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 100.000 – 200.00 (rendah) 4 30,77 

2 <200.000 – 300.000 (sedang) 5 38,46 

3 <300.000 – 400.000 (tinggi) 4 30,77 

 Jumlah 13 100 

                          Sumber: Data Primer 2013 



102 
 

 
 

Dari tabel 40 menunjukkan bahwa hanya 13 responden dari 

158 responden yang memiliki pekerjaan sampingan. Pendapatan 

pedagang dari pekerjaan sampingan sebesar 38,46% berada pada 

kisaran Rp 200.000 – 300.000, dan masing-masing sebesar 

30,77% dengan kisaran Rp 100.000 – Rp.200.000 dan Rp 300.000 

– Rp 400.000. 

c) Pendapatan dari Anggota Rumah Tangga  

Selain pendapatan dari responden baik itu dari pekerjaan 

pokok sebagai pedagang maupun dari pekerjaan sampingannya, 

rumah tangga responden juga memiliki penghasilan dari anggota 

rumah tangga yang tinggal dirumah dan makan satu dapur. 

Misalnya terdiri dari istri atau suami, anak, oramg tua dan 

lainnya. Besar kecilnya pendapatan anggota rumah tangga 

dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga yang telah bekerja 

dan jenis pekerjaan. Pendapatan anggota rumah tangga responden 

terendah adalah Rp 500.000 sedangkan tertinggi adalah Rp 

3.500.000. Besarnya pendapatan anggota rumah tangga responden 

dapat dilihat pada tabel 41. 
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                         Tabel 41. Pendapatan dari Anggota Rumah Tangga  

No Pendapatan (Rp.)/bulan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 500.000 – 1.500.00 (rendah) 83 75,45 

2 1.500.000 – 2.500.000 (sedang) 21 19,90 

3 2.150.000 – 3.500.000 (tinggi) 6 5,45 

 Jumlah 158 100 

                          Sumber: Data Primer 2013 

Data tabel 41 dapat mengetahui sebesar 75,45% anggota 

rumah tangga responden memiliki pendapatan sebesar Rp 

500.000 – Rp 1.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan 

dari anggota rumah tangga responden masih rendah, karena yang 

memiliki pendapatan tinggi pada kisaran Rp 2.150.000 – Rp 

3.500.000 hanya sebesar 5,46%. 

d) Total Pendapatan Rumah Tangga Responden 

Pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini merupakan  

keseluruhan atau gabungan pendapatan yang dihasilkan satu 

rumah tangga yang berasal dari pendapatan responden dan 

anggota rumah tangga lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa total pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga 

responden terendah sebesar Rp 700.000 dan tertinggi Rp 

4.000.000. Total pendapatan rumah tangga responden dapat 

dilihat pada tabel 42. 

 

 

                         Tabel 42. Total Pendapatan Rumah Tangga Responden 
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No Pendapatan (Rp.)/bulan Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 700.000 – 1.800.00 (rendah) 103 65,19 

2 1.800.000 – 2.90.000 (sedang) 41 25,95 

3 2.900.000 – 4.000.000 (tinggi) 14 18,86 

 Jumlah 158 100 

                         Sumber: Data Primer 2013 

Data pada tabel 42 menunjukkan bahwa total pendapatan 

rumah tangga  dalam kurun waktu satu bulan, sebesar 65,19% 

responden mempunyai pendapatan Rp 700.000 – Rp 1.800.000, 

sebesar 25,95% berada pada kisaran Rp 1.8000.000 – Rp 

2.900.000, sedangkan 18,86% berada diantara Rp 2.900.000 – Rp 

4.000.000. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

total pendapatan rumah tangga responden terbesar ada pada 

kategori rendah yaitu sebesar 103 responden. 

Pendapatan rumah tangga ini berasal dari responden baik 

sebagai pedagang maupun pekerjaan sampingan yang dimiliki 

pedagang serta pendapatan dari seluruh anggota rumah tangga 

yang telah bekerja. Pekerjaan anggota rumah tangga pun 

bermacam-macam, antara lain PNS, karyawan, buruh, petani, 

tukang ojek, sopir, wiraswasta dan lain sebagainya. 
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3) Kepemilikan Barang Berharga Responden 

a) Kepemilikan Barang Berharga Responden 

Barang berharga menjadi salah satu tolak ukur dari 

kekayaan seseorang. Kepemilikan barang berharga mencerminkan 

pula bagaimana tingkat perekonomian suatu rumah tangga. 

Barang-barang yang dikatakan barang berharga dalam penelitian 

ini meliputi: mobil (kendaraan roda empat), sepeda motor, televisi 

atau radio atau tape, komputer atau laptop, alat komuniksi 

(handphone) dan perhiasan (emas). Berikut ini distribusi 

kepemilikan barang berharga responden dapat dilihat pada tabel 

43. 

                        Tabel 43. Kepemilikan Barang Berharga Responden 

No Jenis Barang Berharga Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Mobil/kendaran roda 

empat 

50 31,65 

2 Sepeda motor 140 82,27 

3 TV/radio/tape 144 91,14 

4 Komputer/laptop 38 24,05 

5 Alat komnikasi 

(handphone) 

144 91,14 

6 Perhiasan (emas) 100 63,30 

                         Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 43 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga 

pedagang memiliki alat komunikasi dan fasilitas hiburan berupa 

TV/radio/tape sebesar 91,14% responden. Sebanyak 82,27% 

respoden memiliki sepeda motor untuk mempermudah aktivitas 

sehari-hari dan mempelancar pekerjaannya sebagai pedagang. 
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Dalam rumah tangga pedagang yang memiliki perhiasan 

sebanyak 63,30%, karena sebagian pedagang membeli emas 

untuk dijadikan investasi jika sewaktu-waktu memerlukan dana 

terlebih untuk modal usahanya.  

Dari data tabel 43 hanya sebesar 31,65% rumah tangga 

responden yang memiliki mobil atau kendaraan roda empat. 

Sedangkan rumah tangga respoden yang memiliki 

komputer/laptop hanya sebesar 24,05%. Hal tersebut dikarenakan 

para pedagang tidak memerlukan barang tersebut untuk 

mendukung usahanya, sebagian dari respoden mempunyai 

komputer/laptop untuk menunjang pendidikan anak-anaknya. 

b) Kepemilikan Lahan Responden 

Keberadaan lahan banyak dimanfaatkan untuk menunjang 

kehidupan masyarakat yang bermatapencaharian di bidang 

pertanian, baik sebagai petani pemilik sawah maupun buruh tani. 

Kepemilikan lahan dalam penelitian ini adalah lahan yang berupa 

sawah, tegal/kebun dan pekarangan. Status kepemilikannya antara 

lain adalah lahan milik sendiri, sewa maupun bagi hasil. Ada 

sebesar 42,41% responden yang memiliki lahan sawah sedangkan 

57,59% tidak memiliki lahan sawah. Luas lahan sawah responden 

yang paling sempit seluas 400m
2  

sedangkan lahan sawah yang 
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terluas sebesar 1200m
2. 

Berikut ini status dan luas kepemilikan 

lahan sawah responden:
 

              Tabel 44. Status dan Luas Kepemilikan Lahan Sawah Responden 

No Status 

Kepemilikan 

400-800m
2 

800-1200m
2 

Jumlah 

F % F % F % 

1 Milik sendiri 36 78,25 14 66,67 50 74,62 

2 Bagi hasil/sewa 10 21,35 7 33,33 17 25,38 

 Jumlah 46 100 21 100 67 100 

                Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 44 menunjukkan bahwa sebesar 67 responden 

mempunyai lahan sawah, adapun rincian status kepemilikannya 

sebagai berikut, sebesar 74,62% merupakan milik sendiri, sebesar 

25,38% status lahannya adalah bagi hasil/sewa. Oleh karena itu 

responden memilih untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai 

pedagang 

Responden yang memiliki lahan tegal/kebun ada sebesar 

34,18% dan sebesar 65,82% tidak memiliki. Luas kepemilikan 

lahan tegal/kebun itu bermacam-macam mulai dari 50m
2
 hingga 

500m
2
, status kepemilikannya juga beragam mulai dari milik 

sendiri, bagi hasil dan menyewa. Status dan luas kepemilikan 

lahan dapat dilihat pada tabel 45. 
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                      Tabel 45. Status dan Luas Kepemilikan Lahan Tegal/kebun 

Responden 

No Status Kepemilikan 50-200m
2
 210-350m

2 
360-500m

2 
Jumlah 

F % F % F % F % 

1 Milik sendiri 25 100 15 88,24 5 41,65 45 83,3 

2 Bagi hasil/sewa - - 2 11,76 7 58,35 9 16,7 

 Jumlah 25 100 17 100 12 100 54 100 

                           Sumber: Data Primer 2013 

              

Data dari tabel 45 dapat mengetahui bahwa hanya sebesar 

54 responden yang memiliki  tegal/kebun dengan rincian status 

kepemilikan lahan sebagai berikut sebesar 83,3% adalah milik 

sendiri, sedangkan sebesar 16,7% status kepemilikan lahan 

tegal/kebun adalah bagi hasil/menyewa.  

Dilihat dari luas kepemilikan lahan tegal/kebun ada 25 

responden yang memiliki luas lahan kebun pada kisaran 50-

200m
2
 dengan status milik sendiri, yang memiliki luas lahan 210-

350m
2  

ada sebesar 15 responden dengan status milik sendiri dan 

2 responden dengan status bagi hasil. Dan responden yang 

memilki luas lahan tegal/kebun 360-500m
2
 ada masing-masing 5 

responden dengan status milik sendiri dan bagi hasil, 2 responden 

dengan status kepemilikan menyewa. 

Luas kepemilkan lahan pekarangan juga beragam mulai 

dari >100m
2 

hingga >500m
2
. Status kepemilkan lahan pekarangan 

responden tersebut hanya
 
milik sendiri, tidak ada yang menyewa 

maupun bagi hasil. 
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                      Tabel 46. Luas Kepemilikan Lahan Pekarangan Responden 

No Luas Lahan 

(m
2
) 

Jumlah 

F % 

1 >100 103 65,19 

2 100-500 21 33,54 

3 >500 5 1,27 

 Jumlah 158 100 

                         Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 46 menunjukkan bahwa sebesar 65,19% responden 

memiliki luas lahan pekarangan >100m
2 

, sedangkan sebesar 

33,54% responden memilki lahan seluas 100-500m
2 

dan sisanya 

memiliki lahan seluas >500m
2
 sebesar 1,27%. 

c) Kepemilikan Hewan Ternak Responden 

Kepemilikan hewan ternak juga dijadikan salah satu 

indikator kekayaan seseorang. Kepemilikan hewan ternak yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi hewan ternak kecil seperti 

unggas, perikanan dan kambing. Sedangkan yang termasuk dalam 

hewan ternak besar adalah sapi/kerbau. Berikut ini merupakan 

data mengenai kepemilikan responden. 

                        Tabel 47. Kepemilikan Hewan Responden 

No Jenis Hewan Ternak Frekuensi 

(jiwa) 

Persentase 

 

1 Sapi/kerbau 10 15,63 

2 Kambing 13 20,31 

3 Unggas 41 64,06 

 Jumlah 64 100 

                         Sumber: Data Primer 2013 

Tabel 47 menunjukkan bahwa hewan ternak yang paling 

banyak dimiliki oleh responden adalah unggas yaitu sebesar 
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64,06%. Kepemilikan jenis hewan besar seperti sapi hanya 

sebesar 15,63%. Data dari tabel 47 menunjukkan bahwa hanya 

sebesar 64    respoden dari total 158 responden yang memiliki 

hewan ternak.  

3. Kontribusi Pendapatan Responden Dari Usaha Berdagang Terhadap 

Total Pendapatan Rumah Tangga. 

Kontribusi pendapatan responden dari usaha berdagang terhadap 

total pendapatan rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan perhitungan 

pendapatan responden dari pekerjaan pokok (berdagang) dan total 

pendapatan rumah tangga responden.  

Kontribusi total dari seluruh responden terhadap total pendapatan 

rumah tangga adalah sebesar 51%. Dan kontribusi masing-masing 

responden dapat disajikan pada tabel 48. 

       Tabel 48. Kontribusi Pendapatan Responden (dari berdagang) terhadap Total  

Pendapatan Rumah Tangga  

No Kontribusi (%) Frekuensi Persentase 

1 0-25 8 5,07 

2 26-50 73 46,20 

3 51-75 55 34,81 

4 76-100 22 13,92 

 Jumlah 158 100 

        Sumber: Data Primer 2013 

Data dari tabel 49 dapat mengetahui bahwa persentase terbesar 

yaitu sebesar 46,20% responden menyumbangkan pendapatan dari usaha 

berdagang sebesar 26-50% terhadapa total pendapatan rumah tangga.  
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Hasil ini juga diperkuat dari data tabel 47 bahwa kontribusi 

pendapatan responden dari usaha berdagang sebesar 76-100% hanya 

sebesar 13,92%.  Kontribusi pendapatan responden terhadap total 

pendapatan rumah tangga yang terbesar adalah 100% dan yang terendah 

adalah 17%.    

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Perkembangan fisik Pasar Tempel lima tahun terakhir 

Perkembangan fisik Pasar Tempel dilihat dari beberapa indikator 

antara lain: luas areal pasar, sarana prasarana (fasilitas umum) dan jumlah 

pedagang.  

a. Luas areal Pasar Tempel 

Luas areal Pasar Tempel dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap, 

tidak mengalami perluasan maupun penambahan lahan. Luas lahan yang 

digunakan untuk mendirikan Pasar Tempel seluas 15.400m yang di 

dalamnya terdapat kios-kios, los dan sarana prasarana umum lainnya. 

b. Sarana Prasarana (Fasilitas Umum) Pasar Tempel 

Sarana prasarana yang terdapat di Pasar Tempel antara lain, kios-kios, 

los-los, mushola, kamar mandi/WC, tempat pembuangan sampah (TPS), 

lahan parkir, kantor pengelola pasar, kantor penjaga keamanan pasar. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2013) terjadi penambahan 

jumlah kios sebesar 20 buah dari 108 pada tahun 2008 menjadi 128 pada 

tahun 2013. Los pedagang juga mengalami penambahan sebanyak 8 los 
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dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selama tahun 2008-2013 sarana 

prasarana Pasar Tempel tidak banyak mengalami penambahan dan 

perubahan. Jumlah kios-kios dan los yang tersedia juga belum bisa 

menampung seluruh pedagang yang ada untuk mendapatkan tempat 

berdagang yang layak. 

c. Jumlah Pedagang di Pasar Tempel 

Jumlah pedagang di Pasar Tempel dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir mengalami penambahan sebesar 54 pedagang. Pada tahun 2010 

jumlah pedagang ada sebesar 1324 pedagang dan pada tahun 2013 

bertambah menjadi 1378 pedagang. Penambahan jumlah pedagang dapat 

dipastikan membuat persaingan usaha dagang juga akan semakin ketat 

dan pasti akan mempengaruhi pendapatan pedagang. 

2. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Responden 

a. Kondisi Sosial Rumah Tangga Responden 

1) Kondisi Demografis 

Kondisi demografi dalam penelitian ini melihat dari umur dan 

jenis kelamin pedagang. Umur pedagang menunjukkan bahwa berada 

pada usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 90,50% responden. 

Pedagang di Pasar Tempel didominasi oleh perempuan yaitu  sebesar 

81,56% responden dan sisanya merupakan laki-laki. 
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2) Pendidikan Rumah Tangga Responden 

Ada sebanyak 113 responden yang mempunyai anggota rumah 

tangga yang masih bersekolah. Sebesar 67,26% rumah tangga 

responden mengalami hambatan dalam pendidikan anak-anaknya. 

Hambatan-hambatan yang dialami responden itu terdiri dari biaya 

sekolah dan aksesibilitas.  

Biaya sekolah di Indonesia yang lumayan mahal menyebabkan 

responden harus bekerja keras agar dapat menyekolahkan anak-

anaknya. Disisi lain keterjangkauan lokasi sekolah dengan rumah 

responden juga menjadi hambatan dalam pendidikan anggota rumah 

tangganya, karena sebagian responden lebih memilih anaknya untuk 

bersekolah dekat dengan rumah agar dapat menekan biaya sekolah. 

3) Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Jumlah anggota rumah tangga juga akan mempengaruhi 

keadaan sosial dan ekonomi suatu rumah tangga. Kondisi jumlah 

anggota rumah tangga akan menjadi tanggunggan responden. Sebesar 

34,81% responden memilki jumlah tanggunggan sebanyak 4 orang, 

disusul dengan 42 responden yang mempunyai tanggunggan sebanyak 

3 orang dan 37 responden dengan tanggunggan 2 orang, serta 5 

responden yang memiliki tanggunggan sebesar 2 orang. 
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4) Kondisi Perumahan 

Kondisi perumahan responden juga menjadi tolak ukur untuk 

melihat kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Kondisi 

perumahan dapat dilihat dari luas lahan, status kepemilikan, kondisi 

fisik rumah, ketersediaan kamar mandi (WC) dan sumber air bersih. 

Sebesar 65,19% responden memiliki luas rumah kurang dari 100m
2
 

dan sebesar 87,34% status kepemilikan rumah merupakan milik 

sendiri (warisan). 

Kondisi fisik rumahnya sebagai berikut: hampir seluruh 

responden kondisi atap rumahnya sudah berupa genteng yaitu sebesar 

94,30%, sebanyak 97,46% responden memiliki kondisi dinding rumah 

berupa tembok, kondisi lantai rumah responden sebesar 44,49% 

terbuat dari ubin dan 41,77% dari keramik. Sebanyak 97,47% 

responden sudah memiliki kamar mandi (WC) dan sebesar 83% 

menggunakan air sumur untuk ketersediaan sumber air. Kondisi 

perumahan pedagang sudah dapat dikatakan layak huni. 

b. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Pedagang 

1) Mata pencaharian responden  

Dalam penelitian ini mata pencaharian responden seluruhnya 

berprofesi sebagai pedagang yang dijadikan pekerjaan pokok, 

sedangkan hanya 8,23% responden yang mempunyai pekerjaan 

sampingan  yaitu sebagai petani. 
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2) Pendapatan Rumah Tangga Responden 

Pendapatan rumah tangga responden dilihat dari pendapatan 

responden dari usaha berdagang, pendapatan responden dari pekerjaan 

sampingan, pendapatan anggota rumah tangga lain dan total 

pendapatan rumah tangga responden. Pendapatan tersebut dihitung per 

bulan. 

Pendapatan responden dari usaha dagang sebulan berada pada 

kisaran Rp 450.000 – Rp 1.300.000 yaitu sebesar 91,77% atau dalam 

kategori rendah. Ada sebesar 13 responden yang memiliki pekerjaan 

sampingan, pendapatan pedagang dari pekerjaan sampingan sebesar 

38,46% berada pada kisaran Rp 200.000 – 300.000. Pendapatan 

anggota rumah tangga lain ada sebesar 75,45% anggota rumah tangga 

responden yang memiliki pendapatan sebesar Rp 500.000 – Rp 

1.500.000.  Sedangkan total pendapatan rumah tangga responden 

berada pada kisaran Rp 700.000 – Rp 1.800.000 atau sebesar 65,19% 

dan masuk kedalam kategori pendapatan rendah. 

3)  Kepemilikan Barang Berharga Rumah Tangga Responden  

Kepemilikan barang berharga rumah tangga pedagang sebesar 

91,14% memiliki barang elektronik berupa TV/radio/tape. Sebesar 

82,27% respoden memiliki sepeda motor. Kepemilikan lahan sawah 

rumah tangga pedagang dengan status milik sendiri sebesar 74,62% 

dari 84 responden yang memiliki. Kepemilikan lahan tegal dengan 
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status milik sendiri sebesar 83,3% dari 54 responden. Kepemilikan  

lahan pekarangan  sebesar 65,19% responden memiliki luas lahan 

pekarangan >100m
2 

, sedangkan sebesar 33,54% responden memilki 

lahan seluas 100-500m
2 

dan sisanya memiliki lahan seluas >500m
2
 

sebesar 1,27% responden. Kepemilikan hewan ternak yang paling 

banyak dimiliki oleh responden adalah unggas yaitu sebesar 64,06% 

dari 64 responden yang memiliki. 

3. Kontribusi Pendapatan Responden Dari Usaha Berdagang Terhadap 

Total Pendapatan Rumah Tangga. 

Kontribusi pendapatan responden dari usaha berdagang terhadap 

total pendapatan rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan perhitungan 

pendapatan responden dari pekerjaan pokok (berdagang) dan total 

pendapatan rumah tangga responden. Kontribusi total dari seluruh 

responden terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 51%. 

Dari tabel 48 dapat mengetahui bahwa persentase terbesar yaitu 

sebesar 46,20% responden menyumbangkan pendapatan dari usaha 

berdagang sebesar 26-50% terhadapa total pendapatan rumah tangga. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan responden sebagai 

pedagang terhadap total pendapatan rumah tangga pedagang masih 

tergolong rendah.  

Hasil ini juga diperkuat dari data tabel 48 bahwa kontribusi 

pendapatan responden dari usaha berdagang sebesar 76-100% hanya 
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sebesar 13,92%.  Kontribusi pendapatan responden terhadap total 

pendapatan rumah tangga yang terbesar adalah 100% dan yang terendah 

adalah 17%. Akan tetapi perhitungan kontribusi total dari seluruh 

responden ternyata cukup besar dibandingkan perhitungan kontribusi yang 

diberikan masing-masing responden. Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan kontribusi yang diberikan jika dihitung secara keseluruhan dari 

total responden dan kontribusi masing-masing responden. Rincian data 

pendapatan responden dari usaha berdagang, pendapatan dari pekerjaan 

sampingan, pendapatan anggota rumah tangga lain, dan total pendapatan 

rumah tangga tersaji dalam lampiran. 

 

 

 

 


