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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pasar 

Pasar merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang memang di 

bangun untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pasar menjadi sarana 

kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 

Pasar adalah suatu tempat atau daerah dimana para calon pembeli dan calon penjual 

secara langsung atau tidak langsung dari berbagai tingkatan saling berhubungan 

untuk melaksanakan pertukaran, baik berupa barang maupun jasa [4]. Untuk 

pembeli pasar merupakan tempat untuk mendapatkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara menukarkan uang dengan barang 

atau jasa tersebut. sedangkan untuk penjual, pasar merupakan tempat menjual dan 

menawarkan barang atau jasa hasil dari produksinya. 

Pasar merupakan salah satu tempat manusia melakukan interaksi ekonomi. 

Di pasar menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang sehingga 

semua dapat memperoleh beragam kebutuhan dasar yang diperlukan untuk 

konsumsi sehari-hari [5]. Pasar dikategorikan menjadi pasar tradisional dan pasar 

modern. Pasar tradisional sering terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli 

dalam penentuan harga dari barang atau jasa. Pemerintah kota berperan dalam 

mengatur aktivitas pasar agar tetap berlangsung tertib dan berkesinambungan. 

Pemerintah juga melakukan pungutan jasa yang disebut retribusi pasar. 

Bangunan dari pasar tradisional biasanya berupa kios-kios atau gerai, serta dasaran 

terbuka yang dibuka oleh para penjual ataupun dari pengelola pasar [6]. Pasar 

tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan 

pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Pasar tradisonal sebagian besar 

muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk 

menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang 

tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari [7].  Pasar modern untuk harganya telah 

ditetapkan langsung sehingga tidak terjadi tawar menawar antara penjual dan 

pembeli. Untuk lokasi pasar ditentukan sendiri oleh pihak pengembang yang ingin 

membangun lokasi pasar tersebut seperti membangun supermarket, departemen 
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store, mall dan lain-lain. Pasar mempunyai fungsi yang positif bagi peningkatan 

perekonomian daerah menurut [6] sebagai berikut : 

a. Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat. 

b. Pasar sebagai sumber retribusi daerah. 

c. Pasar sebagai tempat pertukaran barang. 

d. Pasar sebagai pusat pertukaran uang daerah. 

e. Pasar sebagai tempat tersedianya lapangan pekerjaan. 

 

2.2 Pelayanan 

Pelayanan didefenisikan sebagai perihal atau cara meladeni dan kemudahan 

yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa [8]. Beberapa 

karakteristik pelayanan antara lain intangibility (tidak berwujud) yaitu tidak dapat 

dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, sebelum ada transaksi, pembeli tidak 

mengetahui dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (service outcome) 

sebelum pelayanan dikonsumsi. Karakteristik berikutnya yaitu inseparability (tidak 

dapat dipisahkan) yaitu dijual lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan 

karena tidak dapat dipisahkan, karena itu konsumen ikut berpartisipasi 

menghasilkan jasa layanan, dengan adanya kehadiran konsumen pemberi layanan 

berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli. Variability 

(berubah-ubah dan bervariasi), yaitu jasa beragam, selalu mengalami perubahan, 

tidak selalu sama kualitasnya bergantung pada siapa yang menyediakannya dan 

kapan serta dimana disediakan. Karakteristik lain yaitu perishability (cepat hilang, 

tidak tahan lama) yaitu jasa tidak dapat disimpan dan permintaannya berfluktuasi, 

daya tahan suatu jasa layanan bergantung pada situasi yang diciptakan oleh 

beberapa faktor [4].  

Pelayanan pada tiap pasar memang tidak terbatas, hal itu tergantung dari 

konsumen tersebut dalam memilih berbelanja di pasar mana saja. Pelayanan yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelayanan dari satu pasar dalam melayani 

pemukiman pada tiap kecamatan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas 

yaitu kelas sempit, kelas sedang dan kelas luas. Pengklasifikasiannya didasarkan 

pada luasan yang diperoleh pada pola yang dihasilkan oleh diagram voronoi 

tersebut. Dimana semakin sempit luas layanan yang diperoleh maka pasar tersebut 
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akan makin banyak dan mengelompok, pada kelas sedang layanan pasar nya lebih 

jauh dari kelas dekat dan pasar nya tidak teratur dan cukup menyebar, dan pada 

kelas luas layanannya terjauh dan pasarnya menyebar. 

 

2.3 Nearest Neighbour Analysis (Analisis Tetangga Terdekat) 

Nearest neighbour analysis (analisis tetangga terdekat) merupakan salah 

satu metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan pola persebaran untuk 

suatu penelitian. Metode analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Clark dan 

Evans menurut mereka nearest neighbour analysis merupakan suatu metode 

analisis kuantitatif geografi yang digunakan untuk menentukan pola persebaran 

permukiman [9]. 

Nearest neighbour analysis merupakan salah satu metode analisis yang 

digunakan untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan 

menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan jarak, jumlah titik lokasi, dan 

luas wilayah pada daerah yang akan kita teliti dengan hasil akhir berupa perhitungan 

indeks yang memiliki rentangan antara 0 – 2,15 [10].  Perhitungan analisa tetangga 

terdekat ditentukan dengan polanya, yaitu pola mengelompok, pola acak dan pola 

seragam. Berikut tiga macam variasi pola persebaran, sebagai berikut [10] : 

a. Pola persebaran mengelompok yaitu jika jarak antara lokasi satu dengan 

lokasi lainnya saling berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-

tempat tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol). 

b. Pola  persebaran  acak (random) yaitu jika jarak antara lokasi satu dengan 

lokasi yang lainnya tidak teratur atau jarak antar titik ada yang terlihat 

mengelompok dan ada juga yang terlihat menyebar dengan nilai indeks 1 

(satu). 

c. Pola persebaran seragam (regular) yaitu jika jarak antara satu lokasi dengan 

lokasi lainnya relatif sama. Maksud sama dalam pengertian ini yaitu jarak 

satu titik dengan titik yang lain hampir sama dan terlihat tidak mengelompok 

atau acak dengan nilai indeks mendekati angka 2,15 (dua koma lima belas). 

Pola persebaran nya dapat dilihat pada gambar 2.1 : 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam nearest neighbour analysis 

dengan menggunakan ArcGIS yang akan dijelaskan dibawah ini adalah sebagai 

berikut [11] : 

1. Menentukan batas wilayah yang akan diteliti. 

2. Mengubah pola penyebaran lokasi tertentu seperti yang terdekat dalam peta 

topografi  menjadi  pola penyebaran titik atau poin dalam format shp. 

3. Berikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah cara 

menganalisisnya. 

4. Menganalisis dengan menggunakan software ArcGIS 10.4 yaitu tool : 

Average Nearest Neighbour. 

5. Menentukan pola penyebaran pasar di Kota Bandar Lampung. 

 

2.4 Diagram voronoi 

Metode voronoi dapat digunakan untuk beberapa bidang keilmuan misalnya 

bidang kesehatan, teknik, geometri dan lain-lain. Diagram voronoi dapat digunakan 

untuk menjawab kebenaran dari hasil nearest neighbour analysis seperti yang 

dilakukan pada penelitian ini. Diagram voronoi dalam hasilnya menunjukkan 

pembagian suatu wilayah tertentu menjadi beberapa bagian yang berisi dari titik-

titik lokasi dan pada tiap titiknya berisi jarak. Diagram voronoi merupakan 

himpunan titik-titik dimana posisi pada tiap titiknya mempunyai jarak yang sama 

terhadap dua atau lebih posisi [9].  

Diagram voronoi merupakan salah satu cara untuk membuat suatu pola yang 

tujuannya untuk membagi pola-pola tersebut dalam suatu luasan. Pola nya tersebut 

merupakan sekumpulan titik-titik yang ingin kita ketahui luasannya. Dimana dari 

Gambar 2. 1 Pola Persebaran [11] 
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setiap titik tersebut akan saling bersinggungan dan membentuk suatu pola dan 

setiap luasannya akan menyesuaikan dari titik yang lainnya.  

Diagram voronoi pertama kali di pikirkan oleh Rene Descartes pada tahun 

1644 dan digunakan oleh dirichlet pada tahun 1850. Kemudian Voronoi pada tahun 

1907 mengembangkannya ke dalam dimesi yang lebih tinggi. Walaupun demikian, 

Voronoi dan Dirichlet adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep 

diagram voronoi secara formal. Mereka menerapkan konsep tersebut dalam kajian 

bentuk kuadrat. Hasil dari studi tersebut kemudian disebut Dirichlet tessellation 

atau Voronoi diagram [18]. Salah satu penggunaan diagram voronoi yang paling 

terkenal digunakan untuk mengetahui menganalisis penyakit kolera yang terjadi 

pada tahun 1854 yang dilakukan oleh John Snow. Pada penelitian nya ia berhasil 

menemukan hubungan yang kuat antara kematian dengan penggunaan air pompa 

yang terinfeksi di Broad Street [12]. Dalam penelitiannya tersebut dia 

mengumpulkan data lokasi orang yang terkena kematian dan juga lokasi pompa air. 

Kemudian ia menggunakan diagram voronoi untuk membatasi jarak menyebarnya 

penyakit kolera tersebut yang berguna untuk mempermudah ia dalam menganalisis 

penyebab dari penyebaran penyakit tersebut.  

2.5 Pola Sebaran 

Pola sebaran digunakan sebagai suatu bentuk yang menggambarkan 

mengenai suatu proses, pola sebaran sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu pola 

mengelompok, acak, dan seragam [9]. Pola persebaran mengelompok dan pola 

persebaran seragam akan lebih mudah diatur dan dikembangkan dibandingkan 

dengan pola acak. Namun, apabila polanya mengelompok pada suatu daerah maka 

 Gambar 2. 2 Diagram Voronoi [11] 
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untuk daerah yang tidak terlayani tersebut tidak adil bagi daerah yang jauh dari 

lokasi mengelompok tersebut. Untuk mengevaluasi pola sebaran tersebut 

menggunakan nearest neighbour analysis.  

Nearest neighbour analysis sering digunakan untuk menganalisis pola 

sebaran tanah longsor, pola penyebaran puskesmas, pola penyebaran sumber-

sumber air dan lain-lain. Namun kesesuaian lokasi pun menjadi pertimbangan 

diantaranya tidak ada hambatan alamiah pada jarak antara dua lokasi yang 

berdekatan misalnya ada jurang, sungai, danau dan lain sebagainya [9]. Apabila 

hambatan-hambatan tersebut tidak ada maka nearest neighbour analysis ini 

mempunyai dampak yang besar. Metode ini juga berguna untuk tata perancangan 

letak dari pusat-pusat pelayanan sosial, pelayanan umum, pendidikan dan lain-lain.  

 

2.6 Sistem informasi Geografis (SIG) 

Definisi Sistem Informasi Geografis belum terdapat definisi yang baku 

dalam penjelasannya. Banyak definisi dari beberapa ahli sehingga banyak 

bermunculan  pendapat mengenai definisi Sistem Informasi Geografis. Sistem 

Informasi Georafis atau Geographic Information Sistem (GIS) merupakan suatu 

sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan 

menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). 

Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa 

dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi.  

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti 

query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik 

yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 

Sistem Informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan 

untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang 

terjadi [13]. 

Pengertian  saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spasial 

atau geografi yang berorientasi pada penggunaan teknologi komputer. Dalam 

hubungannya dengan teknologi komputer. Arronof (1989) dalam Anon (2003) 

mendifinisikan GIS sebagai sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan 

dalam menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data 



12 
 

(penyimpanan dan pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis data, serta 

keluaran sebagai hasil akhir (output) [14].  

Sedangkan Burrough (1986) mendefinisikan sistem informasi geografis sebagai 

sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, 

mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai 

referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan 

perencanaan. Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama ini akan 

menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan Sistem Informasi 

Geografis[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


