Jurnal Teeknik PWK Volum
me 2 Nomor 3 20
013
Online : http:///ejournal-s1.unddip.ac.id/index.php/pwk
__________________________________________________________________________________________________________________________

P
PENGARUH
DAYA
D
TARIK PASAR TRAD
DISIONAL DA
AN PASAR M
MODERN
TERHADA
AP PREFEREN
NSI KONSUM
MEN
(Studi Komparasi
K
Paasar Karanga
ayu dan Gian
nt Superdom
me)
Ratna
R
Asribeestari¹ dan Ja
awoto Sih Se
etyono²
1

Mahasisw
wa Jurusan Pe
erencanaan W
Wilayah dan Ko
ota, Fakultas Teknik, Univerrsitas Diponeg
goro
2
Dosen Jurusan Perencanaan Wilaayah dan Kota
a, Fakultas Tek
knik, Universittas Diponegorro
email : rratna.asribesttari@gmail.co
om

Abstrak: Perkembangan pasarr moden di KKota Semaran
ng, cukup pe
esat. Muncullnya berbaga
ai jenis pasarr
pat meningka
atkan kompettisi antara pa
asar tradisional dengan paasar modern, seperti yang
g
nontrradisional dap
terjad
di pada Pasarr Karangayu dan
d Giant Supperdome yang
g memiliki lok
kasi yang berrdekatan. Hall ini didukung
g
denga
an adanya peerubahan perrilaku masyarrakat yang kiini semakin modern
m
menggakibatkan ke
ecenderungan
n
perpin
ndahan tempat belanja da
ari pasar tradiisional menujju pasar mode
ern. Dalam m
menarik pengu
unjung, setiap
p
pasarr harus memilliki daya tarikk tersendiri. Peenelitian ini bertujuan
b
untuk mengkaji ppengaruh dayya tarik pasarr
terhad
dap preferenssi konsumen. Pendekatan penelitian ya
ang digunakan
n adalah studdi komparasi antara Pasarr
Karan
ngayu dan Gia
ant Superdom
me. Dalam pennelitian ini yan
ng menjadi ob
bjek adalah kkonsumen yan
ng melakukan
n
belanjja di kedua pasar tersebutt. Hasil analisiis menunjukka
an bahwa terrdapat beberaapa hal yang menjadi
m
daya
a
tarik Pasar Karang
gayu, yaitu va
ariasi barang,
g, harga barang dan fasilittas umum seedangkan dayya tarik Giantt
h kenyamanan
n, variasi baraang, harga ba
arang, kondisii fisik pasar, fa
fasilitas pasarr. Aksesibilitass
Superrdome adalah
menja
adi daya tarikk kedua pasar namun adanyya limitasi berrupa pulau jalan yang mem
misahkan anta
ara lajur jalan
n
meng
gurangi kemud
dahan aksesib
bilitas pasar teerutama bagii konsumen ya
ang berada dii seberang passar. Dari hasill
penelitian dapat ditarik
d
kesim
mpulan bahwaa ada penga
aruh antara daya tarik ppasar terhada
ap preferensii
umen, yaitu Giant Superd
dome lebih disukai darip
pada Pasar Karangayu.
K
RRekomendasi yang dapatt
konsu
dirum
muskan pada penelitian
p
ini adalah
a
penataaan lokasi passar modern de
engan mempeerhatikan passar tradisionall
yang telah ada.
Kunci : Pasar Tradisional, Pasar
P
Modernn, Kompetisi Pasar,
P
Daya Tarik
T
Pasar.
Kata K
Abstract: Modern Markets
M
in Se
emarang deveelops rapidly. The emergence of non tradditional markket varieties iss
mong traditionnal and moderrn market, succh as what haappened on Ka
arangayu and
d
able tto increase competition am
Giant Superdome which
w
are loca
ated nearby. IIt is also being
g influenced by
b any commuunity behavior which makee
munity to chan
nge their shoopping place preference
p
into modern m
market. In casse of increasee
tendeency to comm
costum
mer interest’ss , every markket need to haave their own characteristicc. This research
ch aims to reviiew about thee
impacct on attractiveness of traditional and modern markkets towards consumer preeferences. This research iss
comparing the atttractiveness of the Karanggayu Market and
a the Giant Superdome.. In this stud
dy, Karangayu
u
M
Consum
mer’s becomee the research
h object. The analysis resu
ult shows thatt
Markeet and Giant Superdome Market
severa
al attractiveness of Karang
gayu Market are goods va
ariety, goods price’s,
p
and ppublic facilities. Meanwhilee
attracctiveness of Giant
G
Superdome are comfo
fortability, goo
ods variety, goods price’s, market physiical condition,,
and m
market facilitiees. Accessibility becomes tthe main attra
activeness of both marketss. However th
he emergencee
of lim
mitations whicch is the gree
en lines whichh separating the road lane
e’s reduces thhe ease of acccessibility forr
consu
umers from accross that ma
arket. The connclusion of th
his research iss the markett attractivenesss influencing
g
consu
umers preferen
nces that Gian
nt Superdomee preferred ovver Karangayu
u Market. Thee recomendatiion which can
n
be fo
ormulated fro
om this resea
arch is the zzoning arrang
gements of the modern m
markets need
d to considerr
tradittional market which has bee
en existed.
Keyw
words: Traditio
onal Market, Modern
M
Markket, Market Competition,
C
Market
M
Attracctiveness.

Teknik PWK; Vol. 2; No. 3;; 2013; hal. 539-5448

| 539

Pengaruh Daya Tarik Pasar Tradisional dan Pasar Modern…

PENDAHULUAN
Dewasa ini, perkembangan daerah
identik dengan adanya modernisasi sebagai
dampak dari adanya globablisasi. Bentuk
modernisasi yang banyak terjadi adalah
masuknya investor‐investor asing yang
menanamkan modalnya Indonesia. Salah satu
bentuk investasi adalah munculnya pasar
modern, seperti di Kota Semarang.
Pada perkembangannya, baik pasar
tradisional maupun pasar modern, menjadi
sarana penunjang perekonomian masyarakat
di sektor perdagangan. Semula pasar memiliki
skala pelayanan lingkungan permukiman yang
kemudian berkembang hingga mencapai skala
pelayanan kota dan wilayah. Perkembangan
pasar di Kota Semarang cukup pesat, tidak
hanya pasar tradisional, pertumbuhan pasar
modern di Kota Semarang juga dapat
dikatakan cukup pesat. Data tahun 2010 yang
terdapat pada Masterplan Pola Perpasaran
Kota Semarang menunjukkan jumlah pasar
tradisional di Kota Semarang, baik skala
lingkungan hingga skala kota, adalah 53 pasar
dan jumlah pasar modern di Kota Semarang
berjumlah 724 pasar yang terbagi menjadi
hypermart, supermarket, minimarket dan
pertokoan.
Menurut Fox dan Sethuraman (2006),
munculnya berbagai jenis pasar nontradisional
ini dapat meningkatkan kompetisi antara
pasar tradisional dengan pasar modern.
Kompetisi pasar ini berupa kompetisi dalam
menarik minat pengujung untuk melakukan
berbelanja di pasar tersebut. Bentuk
kompetisi pasar ini juga didukung dengan
adanya perubahan perilaku masyarakat yang
kini
semakin
modern
mengakibatkan
kecenderungan perpindahan tempat belanja
dari pasar tradisional menuju pasar modern.
Salah satu contoh kompetisi pasar
terjadi pada Pasar Karangayu dan Giant
Superdome. Kedua pasar ini terletak di lokasi
yang sama yaitu di Kelurahan Karangayu,
Kecamatan Semarang Barat. Kedua pasar ini
memiliki karateristik yang cukup mirip yaitu
menjual barang kebutuhan harian, terletak
dilokasi yang sama dan memiliki jangkauan
pelayanan Kota Semarang.

Teknik PWK; Vol. 2; No. 3; 2013; hal. 539-548

Ratna Asribestari dan Jawoto Sih Setyono

Munculnya pasar modern menyebabkan
penurunan jumlah konsumen pada pasar
tradisional karena adanya pasar modern
diikuti dengan adanya perubahan preferensi
masyarakat dalam memilih tempat belanja
antara Pasar Tradisional Karangayu dan Pasar
Modern Giant Superdome. Hal ini sesuai
dengan pandangan Kotller bahwa jika di
sekitar lokasi pasar tradisional terdapat
tempat‐tempat yang menawarkan barang
yang sama dengan barang yang ditawarkan di
pasar
tradisional
dapat
menimbulkan
persaingan, mencakup semua tawaran dan
barang pengganti yang bersaing secara aktual
dan potensial, yang bisa dipertimbangkan oleh
pembeli. Baik Pasar Karangayu maupun Giant
Superdome harus memiliki hal‐hal yang dapat
dijadikan daya tarik pasar sehingga mereka
tidak perlu kehilangan konsumennya,
terutama bagi Pasar Karangayu. Daya tarik ini
nantinya akan dibandingkan antara daya tarik
di Pasar Karangayu dengan Giant Superdome.
Lokasi penelitian akan ditunjukkan pada
Gambar 1.
Perlu diketahui pengaruh daya tarik
pasar terhadap preferensi konsumen sehingga
pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah
bagaimana pengaruh daya tarik pasar
terhadap preferensi konsumen atas tempat
belanja. Artikel ini akan mengkaji pengaruh
daya tarik pasar tradisional dan pasar modern
terhadap preferensi konsumen. Pada artikel
ini akan menjelaskan beberapa bagian yang
terdiri dari latar belakang penelitian, kajian
literature sebagai dasar penelitian, metode
penelitian, analisis jangkauan pasar, analisis
persepsi konsumen terhadap daya tarik pasar,
analisis pengaruh daya tarik terhadap
preferensi konsumen serta perumusan
kesimpulan dan rekomendasi.

KAJIAN LITERATUR
Daya Tarik Pasar
Menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia, daya tarik memiliki definisi yaitu
suatu hal yang dapat menarik perhatian.
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Sumbeer: Analisis Penyyusun, 2013
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kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir,
ruang yang nyaman, kemudahan akses dengan
transportasi umum, pemilahan jenis barang,
dan pelayanan dari pramuniaga yang sangat
memanjakan konsumen.
Diungkapkan oleh Thanga dan Tanb
(2003) hal yang dapat mempengaruhi perilaku
konsumen adalah citra toko, antara lain
merchandise, suasana toko, pelayanan dalam
toko, aksesibilitas, promosi, reputasi, fasilitas
pendukung dan layanan setelah transaksi. Hal
ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung
yang terdapat di pasar adalah penting.
Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen terbagi menjadi dua,
yaitu persepsi sebagai bentuk penafsiran
objek dan preferensi sebagai kecenderungan
pilihan pada suatu hal. Dalam melakukan
pemilihan, terdapat hal‐hal yang menjadi
pertimbangan. Menurut Salvatore (2006),
preferensi konsumen diungkapkan atas
beberapa asumsi yang digunakan sebagai
dasaran dalam preferensi konsumen adalah
sebagai berikut:
1. Cita rasa seorang individu tidak berubah
selama periode tertentu.
2. Adanya
konsistensi,
yaitu
apabila
konsumen yang diamati lebih menyukai
objek A daripada objek B maka konsumen
ini tidak akan pernah menyukai objek B
daripada objek A.
3. Adanya transitivitas, yaitu jika A lebih
disukai daripada B dan B lebih disukai
daripada C, maka A lebih disukai daripada
C.
4. Konsumen dapat didorong untuk membeli
kombinasi barang yang manapun jika
harganya dibuat cukup menarik.
Lokasi Pasar
Lokasi pasar, menurut Fox dan
Sethuraman (2006), merupakan salah satu hal
yang dianggap para pedagang sebagai
penyebab terjadinya kompetisi pasar. Lokasi
pasar berhubungan dengan kenyamanan
konsumen, dan jarak pasar yang berada dekat
dengan konsumen dianggap lebih nyaman
bagi konsumen. Jarak antara toko tradisional
dan lokasi toko modern yang berada dalam
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satu
jangkauan
pelayanan
akan
mempengaruhi preferensi konsumen dalam
menentukan tempat berbelanja.
Terdapat dua faktor potensial yang
dapat mempengaruhi pemilihan lokasi
belanja, yaitu ukuran toko serta jarak antara
lokasi toko rumah konsumen. Hal ini
mendukung pernyataan Melvin Grennhut
yang berpendapat bahwa bila elastisitas harga
pemintaan tak terhingga, pasar cenderung
berlokasi di tempat konsumen (Djojodipuro,
1992).
Sintesis Literatur
Berdasarkan kajian literatur yang ada,
maka dapat diidentifikasikan beberapa
variabel penelitian yang diharapkan dapat
menunjang penelitian. Variabel ini merupakan
daya tarik yang terdapat dikedua pasar, yaitu
aksesibilitas, kenyamanan, variasi barang,
harga barang, kondisi fisik pasar dan
ketersediaan fasilitas umum.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan
pendekatan studi kasus, yaitu Pasar Karangayu
dan Giant Superdome yang terdapat di
Kecamatan Semarang Barat. Pada pendekatan
studi kasus, menurut Yunus (2010), anggota
populasi yang diteliti tidak diharapkan akan
memberikan gambaran mengenai keseluruhan
anggota populasi. Hasil penelitian bersifat
khusus yang hanya berlaku pada objek yang
bersangkutan saja. Objek penelitian pada
pendekatan ini hanya mencitrakan dirinya
sendiri secara mendalam yang nantinya akan
memperoleh gambaran yang utuh dari objek
tersebut.
Pada pengumpulan sampel digunakan
teknik pengambilan sampel insidental. Jenis
pengambilan sampel ini digunakan apabila
peneliti tidak mengetahui batasan sampel dan
sulit menemukan anggota populasi yang dapat
dijadikan sampel penelitian. Menurut Joseph
F. Hair (1998) untuk populasi yang tidak
diketahui jumlahnya maka jumlah sampel
yang dianjurkan adalah lebih dari 30 sampel.
Sampel yang berjumlah lebih dari 30 dapat
dikatakan sebagai sampel besar. Hal ini sesuai
dengan pendapat Yunus (2010) bahwa
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besarnya sampel yang mengacu pada batasan
jumlah 30 anggota sampel dimana untuk
jumlah di bawah 30 dikatakan sebagai sampel
kecil dan di atas 30 dianggap sampel besar.
Oleh karena itu, pada penelitian ini
mengambil sebanyak 35 konsumen yang akan
dijadikan sampel. Adapun kriteria dari
konsumen yang akan dijadikan sampel adalah
konsumen melakukan aktivitas belanja di
kedua pasar tersebut serta bertempat tinggal
di sekitar pasar.
Jenis analisis yang digunakan dalam
penelitian, untuk menjawab pertanyaan dan
mencapai tujuan penelitian sesuai dengan
sasaran penelitian yang akan dicapai yaitu:
Analisis Jangkauan Pasar yang menggunakan
teknik analisis deskriptif. Analisis ini untuk
mengetahui jangkauan pelayanan Pasar
Karangayu dan Giant Superdome.
Analisis Persepsi Konsumen terhadap Pasar
Karangayu dan Giant Superdome. Analisis ini
juga menggunakan teknik analisis deksriptif.
Hasil analisis ini menggambarkan karakteristik
pasar tradisional dan pasar modern menurut
pandangan konsumen.
Analisis Pengaruh Daya Tarik Pasar Karangayu
dan Giant Superdome. Pada analisis ini akan
menggunakan teknik analisi skoring, yaitu
memberikan penilaian pada indikator yang
telah ditentukan pada setiap variabel. Pada
setiap variabel terdapat indikator yang
penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel I.1.
TABEL I.1
INDIKATOR VARIABEL DAYA TARIK PASAR
No Variabel
Indikator
1. Sulit
2. Cukup Sulit
Aksesibilitas
1.
3. Cukup Mudah
Pasar
4. Mudah
5. Sangat Mudah
1. Tidak Nyaman
Kenyamanan
2.
2. Cukup Nyaman
Pasar
3. Nyaman
1. Tidak Lengkap
3.
Variasi Barang
2. Cukup Lengkap
3. Lengkap
1. Mahal
4.
Harga Barang
2. Cukup Murah
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No

Variabel

Indikator
3. Murah
1. Tidak Layak
Kondisi Fisik
5.
2. Cukup Layak
Pasar
3. Layak
1. Tidak Cukup
6.
Fasilitas Umum
2. Cukup
3. Sangat Cukup
Sumber: Analisis Penyusun, 2013

Analisis skoring ini menggunakan beberapa
kriteria, yaitu rata‐rata nilai variabel dan
jumlah responden yang memilih variabel
tersebut. Penetuan kriteria skoring ini
berdasarkan asumsi pribadi dimana rata‐rata
nilai yang dihasilkan menunjukkan nilai
terbaik. Adapun kriteria analisis skoring yang
digunakan ditunjukkan pada Tabel I.2.
TABEL I.2
KRITERIA ANALISIS SKORING DAYA TARIK PASAR
Kriteria
No
Variabel
Rata‐rata
Jumlah
nilai
Responden
Aksesibilitas
≥3
≥ 50%
1. Pasar
Kenyamanan
≥2
≥ 50%
2. Pasar
Variasi
≥2
≥ 50%
3. Barang
≥2
≥ 50%
4.
Harga Barang
Kondisi Fisik
≥2
≥ 50%
5. Pasar
Fasilitas
≥2
≥ 50%
6. Umum
Sumber: Analisis Penyusun, 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jangkauan
Pasar,
identik
dengan
jangkauan pelayanan dari pusat perbelanjaan
tersebut, yaitu Pasar Karangayu dan Giant
Superdome. Tempat pusat pada teori lokasi
berperan sebagai pusat penyedia pelayanan
sehingga Pasar Karangayu dan Giant
Superdome memiliki perananan sebagai
penyedia barang kebutuhan masyarakat
sekitarnya.
Pasar Karangayu memiliki skala pelayanan
kota dan memiliki perananan untuk
menyediakan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat Kota Semarang pada umumnya
dan masyarakat Kecamatan Semarang Barat
pada khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa
jangkauan pelayanan dari Pasar Karangayu
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adalaah ke seluruh Kota Semarang.
S
Sama
halnyya dengan Giant Su
uperdome yang
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memudahkkan konsum
men dalam menjangkau
u
pasar.
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ar sehinggaa
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n
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n
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Sumber: Ana
alisis Penyusun, 2013

AR 2
GAMBA
PULAU JALAN
J
DI SEPPANJANG JA
ALAN JENDER
RAL SUDIRM
MAN
Peersepsi Kon
nsumen, akan dibandinngkan
dengan akssesibilitas paasar, kenyam
manan pasar,,
antarra Pasar Karangayu dengan Giant
variasi ba
arang dagaangan, harga barang,,
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Pasar Karangayu lebih disukai adalah variasi
barang, harga barang dan fasilitas pasar
sedangkan daya tarik menjadikan Giant
Superdome lebih disukai adalah kenyamanan,
variasi barang, harga barang, kondisi fisik
pasar serta fasilitas umum. Pada analisis
aksesibilitas sebagai daya tarik pasar terdapat
perbedaan antara aksesibilitas pasar di
belakang (sebelah utara) pasar dengan
aksesibilitas di seberang (sebelah selatan)
pasar. Dari hasil analisis diketahui bahwa
aksesibilitas, bagi konsumen di seberang
pasar, menjadikan Pasar Karangayu dan Giant
Superdome tidak disukai. Hal ini dikarenakan
adanya limitasi berupa pulau jalan yang
memisahkan lajur Jalan Jenderal Sudirman
sehingga
mengurangi
kemudahan
aksesibilitas. Para konsumen yang berada di
seberang pasar, terutama yang menggunakan
kendaraan pribadi, harus menempuh jarak
yang lebih jauh karena harus berputar terlebih
dahulu.

Daya Tarik Pasar, merupakan hal‐hal yang
dapat menarik konsumen untuk berbelanja di
pasar tersebut sehingga akan menghasilkan
keuntungan. Pada penelitian ini akan
diketahui daya tarik apa yang terdapat di
Pasar Karangayu dan Giant Superdome
sehingga dapat mempengaruhi konsumen
dalam menentukan pilihan tempat berbelanja.
Daya tarik pasar yang akan dianalisis terdiri
dari aksesibilitas pasar, kenyamanan pasar,
variasi barang, harga barang, kondisi fisik
pasar dan fasilitas umum pasar. Analisis yang
digunakan pada daya tarik pasar adalah
dengan menggunakan analisis skoring yaitu
dengan melihat rata‐rata nilai pada setiap
variabel. Selain rata‐rata nilai, jumlah
responden yang sesuai dengan kriteria
tersebut berjumlah ≥ 50%. Hasil analisis daya
tarik ditunjukkan pada Tabel I.3.
Dari hasil analisis daya tarik tersebut,
diketahui bahwa ada perbedaan daya tarik
antara Pasar Karangayu dengan Giant
Superdome. Daya Tarik yang menjadikan

TABEL IV.8
REKAPITULASI ANALISIS SKORING DAYA TARIK PASAR
No

Variabel
Preferensi

Pasar Tradisional dan Pasar Modern
Pasar Karangayu

Keterangan

Giant Superdome

Aksesibilitas
Belakang Pasar

3,55

3

Seberang Pasar

1,92

1,79

Kenyamanan

1,8

2,66

1

2

3

Variasi Barang

2,29

2,49

4

Harga Barang

2,49

2,23
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Pada variabel aksesibilitas, kedua pasar disukai
oleh konsumen yang berada di belakang pasar
sedangkan bagi konsumen di seberang pasar,
aksesibilitas menjadikan kedua pasar kurang
disukai.
Pada variabel kenyamanan diketahui bahwa
Giant Superdome lebih disukai dibandingkan
Pasar Karangayu
Baik Pasar Karangayu maupun Giant
Superdome disukai oleh konsumen, namun
hasil analisis skoring menunjukkan bahwa
Giant Superdome memiliki nilai skoring yang
lebih tinggi sehingga pasar ini lebih disukai
daripada Pasar Karangayu. Hal ini dikarenakan
Giant Superdome memiliki beberapa variasi
barang yang tidak terdapat di Pasar Karangayu.
Pada variabel harga barang, diketahui bahwa
kedua pasar disukai oleh konsumen namun
hasil analisis menunjukkan bahwa Pasar
Karangayu memiliki nilai skoring yang lebih
tinggi dari pada Giant Superdome sehingga
pasar ini lebih disukai. Hal ini dikarenakan
harga barang di Pasar Karangayu lebih murah
daripada Giant Superdome.
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No

Variabel
Preferensi
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Pasar Tradisional dan Pasar Modern
Pasar Karangayu

Keterangan

Giant Superdome

5

Kondisi Fisik
Pasar

1,77

2,83

6

Fasilitas Umum

2,4

2,91

Giant Superdome merupakan pasar modern
yang dibangun pada tahun 2011 secara megah
dan modern sehingga pasar ini lebih disukai
daripada bangunan Pasar Karangayu yang
didirikan pada tahun 1981.
Pada varriabel ketersediaan fasilitas umum,
kedua pasar ini disukai oleh konsumen namun
dari hasil analisis skoring Giant Superdome
memiliki nilai skoring yang lebih tinggi daripada
Pasar Karangayu sehingga pasar ini lebih
disukai.

Sumber: Analisis Penyusun, 2013
Berdasarkan dari hasil uraian diatas
maka dapat di ketahui bahwa Pasar Karangayu
dan Giant Superdome memiliki karakteristik
yang hampir sama, yaitu berada di lokasi yang
sama, menyediakan kebutuhan harian dan
memiliki jangkauan ke seluruh Kota Semarang.
KESIMPULAN & REKOMENDASI
Kesimpulan
Pasar Karangayu dan Giant Superdome
memiliki karakteristik yang hampir sama.
Kedua pasar ini berada di lokasi yang sama,
menyediakan kebutuhan harian dan memiliki
jangkauan ke seluruh Kota Semarang.
Aksesibilitas merupakan hal yang cukup
mempengaruhi persepsi dan preferensi
konsumen terhadap Pasar Karangayu dan
Giant Superdome. Aksesibilitas dilihat dari
jarak antara rumah dengan pasar, pemilihan
moda transportasi dan biaya transportasi.
Diketahui bahwa adanya limitasi berupa pulau
jalan
dapat
mengurangi
kemudahan
aksesibilitas, terutama bagi konsumen yang
berada di seberang pasar. Hal ini dikarenakan
mereka harus memilih jalan berputar dan
menumouh jarak yang lebih jauh saat menuju
pasar.
Daya Tarik yang menjadikan Pasar
Karangayu lebih disukai adalah variasi barang,
harga barang dan fasilitas pasar sedangkan
daya tarik menjadikan Giant Superdome lebih
disukai adalah kenyamanan, variasi barang,
harga barang, kondisi fisik pasar serta fasilitas
umum. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa daya tarik dapat
mempengaruhi preferensi konsumen. Adanya
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daya tarik pasar menunjukkan bahwa Giant
Superdome lebih disukai daripada Pasar
Karangayu.
Rekomendasi
Rekomendasi pada penelitian ini adalah
dibutuhkannya kebijakan terkait dengan
zonasi serta penataan lokasi pasar tradisional
dan pasar modern secara rinci. Dengan
adanya kebijakan tersebut, diharapkan pasar
tradisional dan pasar modern dapat
berkembangan secara seimbang tanpa
menimbulkan
kekhawatiran
akan
kebertahanan pasar tradisional yang telah ada
sebelumnya.
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