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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas Penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang dengan 

Menggabungkan Konsep Pasar Modern dan Konsep Pasar Tradisional. Wilayah 

studi penelitian ini hanya mencakup Pasar Tradisional Gudang Lelang. Latar 

belakang penelitian ini yaitu adanya arahan dari RDTRK Bandar Lampung untuk 

membenahi pasar tradisional dan adanya urgensi untuk mengubah pandangan 

buruk masyarakat terhadap pasar tradisional dan terdapat masalah di Pasar 

Gudang Lelang. Tujuan dari studi ini adalah menata kawasan Pasar Tradisional 

Gudang Lelang dengan menggabungkan konsep pasar modern dan konsep pasar 

tradisional. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui 

observasi, kuesioner ke pengunjung pasar, dan wawancara ke Dinas Pasar dan 

pihak swasta dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif dan analisis tapak serta menggunakan software SketchUp 

untuk mendesain penataan Pasar Gudang Lelang. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menemukan penyebab permasalahan lingkungan yang kotor, aksesibilitas keluar 

masuk kendaraan yang buruk di Pasar Tradisional Gudang Lelang serta menyusun 

guideline penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang melalui desain site plan 

dengan menggabungkan konsep pasar modern dan konsep pasar tradisional. 

 

Kata Kunci: desain site plan, konsep pasar tradisional, konsep pasar modern, 

analisis tapak, SketchUp. 
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I. PENDAHULUAN 

Kota merupakan tempat terkonsentrasinya kehidupan manusia dengan segala jenis 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai macam kegiatan yang ada 

sangat beragam mulai dari kegiatan perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga, 

pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Salah satu tempat yang aktivitasnya selalu 

dipenuhi oleh manusia setiap hari yaitu pasar. Pasar merupakan ruang publik yang 

merupakan tempat terjadinya kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli 

berupa barang, makanan, minuman, serta jasa. Seiring dengan berkembangnya 

zaman, fungsi pasar tidak hanya menjadi sebagai tempat jual beli saja, melainkan 

pasar juga menjadi salah satu sarana penggerak perekonomian daerah. Pada saat ini 

pasar juga memegang peranan penting dalam mendistribusikan sumber daya alam 

bagi seluruh masyarakat di dalam suatu kota tersebut (Watiah, 2011). 

Kota Bandar Lampung memiliki pasar tradisional dan pasar modern yang lokasinya 

tersebar di tiap Bagian Wilayah Kecamatan (BWK). Penyebaran lokasi pasar 

tradisional ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat-

tempat berbeda, sehingga jumlah konsumen tidak menumpuk di satu lokasi pasar 

saja. Berikut daftar nama pasar tradisional di Kota Bandar Lampung pada tabel 1.1:  

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Daftar nama pasar 

tradisional di Kota Bandar Lampung 
No Nama Pasar Alamat 

1 Pasar Bambu Kuning Jl. R.A Kartini, Tanjung Karang Pusat 

2 Pasar Gudang Lelang Jl. Ikan Bawal, Teluk Betung Selatan 

3 Pasar Kangkung/ Mambo Jl. Hasanudin, Teluk Betung Selatan 

4 Pasar Pasir Gintung Jl. Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat 

5 Pasar Cimeng Jl. RE. Martadinata, Teluk Betung Selatan 

6 Pasar Way Kandis Jl. Ratu Dibalau, Tanjung Senang 

7 Pasar Panjang Jl. Laks. Yos Sudarso, Panjang 

8 Pasar Tamin Jl. Tamin, Tanjung Karang Pusat 

9 Pasar Tugu Jl. Hayam Wuruk, Tanjung Karang Timur 

10 Pasar Way Halim Jl. Raja Basa Raya, Kedaton 

11 Pasar Bawah Jl. Radin Intan, Tanjung Karang Pusat 

12 Pasar Kemiling Jl. Teuku Cik Ditiro, Kemiling 

13 Pasar Smep Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang Pusat 

Sumber : Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung 

Pasar tradisonal yang ada di Bandar Lampung tentu sudah berkembang dalam 

jangka waktu yang lama, salah satu contohnya yaitu Pasar Tradisional Gudang 

Lelang yang sudah berkembang sejak tahun 80-an. Di Pasar Gudang Lelang 



perkembangan yang terjadi meliputi aspek fisik serta komoditas/ barang yang 

diperjualbelikan. Saat ini perubahan signifikan yang terjadi di Pasar Gudang Lelang 

yaitu pasar ini sekarang sudah berubah menjadi salah satu pasar tradisional dengan 

konsep modern di Kota Bandar Lampung.  

Selama ini, pasar tradisional dicitrakan sebagai tempat yang kumuh, kotor, becek, 

dan tidak terawat (S.Ekomadyo & Hidayatsyah, 2012). Pasar Gudang Lelang selain 

mengalami perkembangan, juga terdapat masalah yang terjadi di pasar tradisional 

pada umumnya yaitu lingkungan di pasar yang masih kotor, macet, adanya 

pedagang liar di luar pasar, kondisi TPS yang tidak terurus, tidak ada sarana pejalan 

kaki, vegetasi/ pepohonan yang kurang, tidak ada lahan parkir, tidak ada area 

khusus bongkar-muat barang dan penataan pasar yang kurang sesuai dan 

ditambahnya pasar modern yang terus bertambah tentu saja bisa membuat 

eksistensi pasar tradisional bisa menurun. Permasalahan yang ada terjadi di Pasar 

Gudang Lelang cukup banyak, tetapi yang menjadi urgensi yaitu masalah 

lingkungan dan aksesibilitas kendaraan di Pasar Gudang Lelang. 

Permasalahan yang masih ada di tiap pasar tradisional Kota Bandar Lampung 

membuat pemerintah merencanakan arahan di dalam RDTRK Bandar Lampung 

yang tertera di dalam arahan pemanfaatan ruang: 

 Melakukan penataan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan toko-toko 

modern (minimarket dan supermarket). 

 Peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki system sanitasi 

lingkungan (persampahan), ruang parkir, dan ruang terbuka hijau. 

 Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan 

jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi. 

 Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat 

(higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

 Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima 

disekitar pasar, agar tidak menggangu kenyamanan dalam berbelanja. 

Berdasarkan adanya permasalahan yang terjadi di Pasar Tradisional Gudang 

Lelang, bertambahnya pasar modern di Kota Bandar Lampung, dan arahan dari 

RDTRK Bandar Lampung untuk membenahi pasar tradisional dan pertimbangan 



lokasi penelitian, maka perlu adanya penataan pasar tradisional dengan 

menggabungkan konsep pasar modern dan konsep pasar tradisional dengan harapan 

dapat pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern dan kondisi di Pasar 

Gudang Lelang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul 

“Penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang dengan menggabungkan Konsep Pasar 

Modern dan Konsep Pasar Tradisional”. 

 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari studi ini adalah menata kawasan Pasar Tradisional Gudang Lelang 

dengan menggabungkan konsep pasar modern dan konsep pasar tradisional. 

Adapun sasaran dari penelitian untuk mencapai tujuan, antara lain: 

 Teridentifikasinya penyebab permasalahan lingkungan yang kotor dan 

aksesibilitas keluar masuk kendaraan yang buruk di Pasar Tradisional 

Gudang Lelang. 

 Tersusunnya guideline penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang melalui 

desain site plan dengan menggabungkan konsep pasar modern dan konsep 

pasar tradisional. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metodologi pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan 

cara membagikan kuesioner, observasi dan wawancara. Data sekunder didapat dari 

studi literatur yang terkait dengan penataan pasar tradisional, jurnal, peraturan-

peraturan yang terkait serta instansi Dinas Pasar Kota Bandar Lampung. 

Observasi akan dilakukan di kawasan Pasar Tradisional Gudang Lelang, Bandar 

Lampung. Observasi ini dilakukan untuk melihat karakteristik dan kondisi terkini 

Pasar Tradisional Gudang Lelang. Sampel wawancara di dalam penelitian ini yaitu 

Kepala Dinas Pasar selaku instansi pemerintah Kota Bandar Lampung yang 

mengelola pasar-pasar di Kota Bandar Lampung dan pihak ke-3 yaitu swasta yang 

terlibat juga di dalam pengelolaan Pasar Tradisional Gudang Lelang. Dari hasil 



wawancara ini diharapkan menghasilkan informasi yang lebih banyak mengenai 

Pasar Gudang Lelang serta sudut pandang dari pemerintah dan swasta mengenai 

Pasar Tradisional Gudang Lelang. Kuesioner digunakan untuk menggali 

karakteristik konsumen, prefensi konsumen terhadap Pasar Tradisional Gudang 

Lelang. Untuk orang yang akan dibagikan kuesioner menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu teknik accidental. Teknik accidental ini adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ 

insidental bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 

2011). Teknik accidental ini dipakai karena konsumen Pasar Tradisional Gudang 

Lelang tidak tentu jumlahnya setiap hari, maka yang akan dijadikan sampel yaitu 

pembeli/ konsumen yang kebetulan sedang berbelanja dan bersedia dijadikan 

sampel (Sadino & Syahbana, 2014). 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

Metodologi analisis yang digunakan yaitu metodologi deskriptif-analitik. Metode 

ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan kondisi tapak 

yang dimunculkan dengan cara mendata, menganalisis, dan menghasilkan solusi 

desain sesuai dengan kondisi eksisting (Satuhu, Nugroho, & Wulandari, 2014). 

Metode deskriptif lebih mengarah kepada penggambaran kondisi yang terjadi di 

lapangan sesuai fakta, permasalahan yang muncul di Pasar Gudang Lelang hingga 

solusi pemecahan masalah.  

Untuk melengkapi metode analisis deskriptif-analitik, digunakan analisis tapak. 

Analisis tapak merupakan proses pemahaman kualitas tapak dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi karakter tapak serta maksud 

dan kategori dalam perancangan. Untuk meletakkan bangunan atau kelompok 

bangunan pada tapak yang ditentukan dengan tepat, maka diperlukan analisis 

terhadap kondisi eksisting tapak, kelebihan dan kelemahannya. Setelah melakukan 

analisis tapak maka dapat teridentifikasi respons ataupun tanggapan perancang 

untuk dapat meletakkan bangunan dengan tepat (White, 1985). Analisis tapak yang 

dilakukan yaitu analisis tapak eksternal dan analisis tapak internal. Analisis 

eksternal tapak meliputi lokasi tapak dan tinjauan terhadap tata ruang (peruntukkan 

lahan, KDB, KLB, dll). Untuk analisis internalnya meliputi aspek lingkungan, air 



bersih, drainase, vegetasi, sirkulasi kendaraan, pejalan kaki, dan barang, 

kebersihan, dan zonasi di dalam pasar. Berikut proses analisis penelitan ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil desain penataan Pasar Gudang Lelang yang akan dibuat meliputi:  

1. Hasil desain untuk masalah lingkungan di Pasar Gudang Lelang. 

2. Hasil desain untuk masalah aksesibilitas kendaraan di Pasar Gudang Lelang. 

3. Hasil desain untuk Pasar Gudang Lelang secara keseluruhan. 

Untuk desain Pasar Gudang Lelang secara keseluruhan mencakup penambahan 

fasilitas dan sarana pendukung pasar yang belum ada dan mengikuti standar SNI 

Peraturan, literatur, 

penelitian terkait, 

dan internet 

Proses Analisis 

Pengumpulan Data 

Data Primer Data Sekunder 

Wawancara Observasi Kuesioner 

Analisis Deskriptif-Analitik 

dan Analisis Tapak 

Output Analisis: 

 Pemecahan masalah 

 Persoalan tapak 
 

Desain site plan penataan Pasar 

Tradisonal dengan menggabungkan 

Konsep Pasar Modern dan Konsep 

Pasar Tradisional 

Software SketchUp untuk membuat 

desain site plan penataan Pasar 

Tradisional Gudang Lelang 



8152:2015 tentang Pasar Rakyat. Penambahan fasilitas dan sarana pendukung yang 

ditambahkan di dalam Penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang yaitu: 

 

1. Area parkir kendaraan (mobil dan motor) 

2. Area khusus bongkar muat-barang 

3. Penamaan nama Pasar Gudang Lelang di bangunan pasar 

4. Penanaman vegetasi/ pepohonan di sekitar pasar 

5. Pembuatan sarana untuk pejalan kaki 

6. Penambahan tempat sampah di dalam dan di luar Pasar Gudang Lelang 

7. Peningkatan kualitas bangunan untuk Pasar Gudang Lelang dan bangunan 

di sekitarnya 

8. Pemberian penunjuk arah dan nama ruko terhadap barang jualan di dalam 

Pasar Gudang Lelang agar terlihat seperti di Pasar Modern 

9. Perbaikan tempat TPS Pasar Gudang Lelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    



 

 

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan terkait penelitian ini dapat dilihat melalui hal-hal berikut ini: 

Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini yaitu permasalahan lingkungan 

yang kotor dan aksesibilitas keluar masuk kendaraan yang buruk di Pasar 

Tradisional Gudang Lelang.  

1. Penyebab permasalahan lingkungan yang kotor di Pasar Tradisional Gudang 

Lelang  

Lingkungan yang bersih menjadi gambaran mengenai area tersebut sehat atau tidak. 

Kebanyakan orang yang baru pertama kali berbelanja atau yang sudah sering 

berbelanja di Pasar Gudang Lelang merasa lingkungannya masih kotor. Hasil 

observasi menemukan penyebab permasalahan lingkungan yang kotor adalah:  

 Kurangnya jumlah tempat sampah yang tersedia di dalam maupun di sekitar 

Pasar Tradisional Gudang Lelang.  

 Bentuk tempat sampah yang tidak permanen membuat pedagang dengan 

mudah memindahkan tempat sampah tersebut sehingga banyak pengunjung 

buang sampah sembarangan.  

 Sampah buangan dari pasar dan dari lingkungan sekitar (rumah, toko, 

warung, dll) mencampur jadi satu di TPS Pasar Gudang Lelang sehingga 

membuat sampah menjadi menumpuk begitu banyak.  

 Tidak terurusnya tempat TPS di lokasi Pasar Tradisional Gudang Lelang.  

 

2. Penyebab permasalahan aksesibilitas keluar masuk kendaraan yang buruk di 

Pasar Tradisional Gudang Lelang  

Permasalahan kedua yang terjadi di Pasar Gudang Lelang yaitu mengenai 

aksesibilitas keluar-masuk kendaraan. Jalan Ikan Bawal yang merupakan satu-

satunya akses untuk masuk dan keluar kendaraan membuat jalan tersebut menjadi 

macet terutama ketika jam operasional Pasar Gudang Lelang berlangsung yaitu dari 



jam 5 pagi sampai 12 siang. Penelitian ini menemukan beberapa penyebab 

permasalahan aksesibilitas kendaraan yang buruk yaitu:  

 

 Banyaknya kendaraan pribadi yang mengunjungi pasar.  

 Badan jalan digunakan sebagai parkir kendaraan pribadi (mobil dan motor).  

 Tidak tertatanya parkir kendaraan di Pasar Gudang Lelang.  

 Tidak ada fasilitas untuk parkir kendaraan (mobil dan motor) yaitu area khusus 

parkir.  

Kesimpulan selanjutnya yaitu menyusun guideline melalui site plan penataan Pasar 

Tradisional Gudang Lelang dengan menggabungkan konsep pasar modern dan 

konsep pasar tradisional. Langkah-langkah di dalam menyusun guideline penataan 

Pasar Tradisional Gudang Lelang yaitu:  

1. Observasi lapangan secara langsung, lokasi tapak yaitu Pasar Tradisional 

Gudang Lelang.  

2. Mengumpulkan data-data lapangan dan menginput ke dalam excel dan 

word.  

2. Melakukan analisis tapak (analisis tapak eksternal dan analisis tapak 

internal).  

3. Analisis tapak eksternal menekankan terhadap analisis dokumen-dokumen 

tata ruang yaitu RTRW Kota Bandar Lampung dan RDTR Kota Bandar 

Lampung, terkait lokasi tapak, lahan peruntukkan, KDB, KLB, dan KDH. 

Analisis eksternal lebih makro dibanding analisis tapak internal.  

4. Analisis tapak internal menekankan terhadap kondisi lingkungan sekitar 

pasar dan kondisi di dalam pasar.  

5. Hasil dari observasi lapangan dan analisis tapak kemudian diterapkan ke 

dalam perencanaan tapak melalui site plan.  

6. Site plan disusun mengikuti pedoman yang terkait dan menerapkan contoh 

Pasar Tradisional Modern yang telah berhasil di Indonesia.  

7. Penataan yang dilakukan di Pasar Tradisional Gudang Lelang yaitu tidak 

menghilangkan ciri utama pasar tradisional dan menambahkan kriteria dan 

ciri-ciri pasar modern ke dalam Pasar Tradisional Gudang Lelang. Agar 



pasar terlihat modern visualisasi bangunan diperbaiki dan ditingkatkan 

kualitas bangunannya agar terlihat lebih bagus dan menarik.  

8. Penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana yang belum tersedia di Pasar 

Tradisional Gudang Lelang.  

9. Tersusunnya site plan Pasar Tradisional Gudang Lelang dengan 

menggabungkan konsep pasar tradisional dan konsep pasar modern. 
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