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Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 
ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 
ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los 
dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 
Pasar Kliwon Temanggung merupakan salah satu pasar yang terkena kebakaran 
pasar pada akhir tahun 2008 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar setelah kebakaran 
pasar Kliwon Temanggung, dimana variabel independentnya meliputi jam 
berdagang, modal berdagang dan tempat atau kios-kios darurat. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang 
bertujuan menguji pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Sedangkan 
untuk menganalisis pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebasnya 
digunakan alat analisis koefisien determinasi (R-square) dan untuk menguji 
tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi menggunakan uji t-test 
dan pengujian secara serempak menggunakan uji F-statistik. Selain itu juga 
dilakukan uji asumsi klasik dimana semua pengujian diatas menggunakan 
perhitungan progam SPSS 16.0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jam berdagang, modal berdagang dan 
tempat atau kios-kios berdagang secara serentak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar. Hal ini ditunjukan oleh F-hitung 
67,018 > F-tabel 2,81, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai R squared sebesar 
0.817, ini menunjukan bahwa menjelaskan variasi pendapatan pedagang Pasar 
Kliwon Temanggung setelah kebakaran sebesar 81,7 % sedangkan sisanya 18,3 % 
dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya bagi pemerintah 
daerah agar dapat membantu menyediakan dana atau modal bagi yang ingin 
mengembangkan usahanya dengan bunga yang rendah dengan jangka waktu 
pengembalian yang sesuai dengan kemampuan pedagang, serta bagi para 
pedagang hendaknya dapat menambah modal dagang karena modal sangat 
berpengaruh terhadap pendapatan guna memajukan usaha dalam berdagang 
barang dagangannya, sehingga kontinuitas barang terjamin dan variasi barang 
dagangan dapat lebih banyak, sehingga diharapkan pendapatan dapat meningkat. 

 
 




