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Abstrak

Aktivitas masyarakat pada sektor perdagangan berdampak
pada perkembangan perekonomian kota yang membawa pengaruh
perkembangan kota tersebut menjadi pusat kota perdagangan.
salah satunya yaitu adanya Pasar tiban. Akibat aktivitas
pasar tiban juga menimbulkan permasalahan berupa menganggu
arus lalu lintas serta faslitas umum karena dagangan digelar
dipinggir jalan atau koridor sepanjang dikanan maupun kiri,
sehingga hal ini mengganggu arus lalu lintas. Tujuan
penelitian ini untuk menemukan pola pergerakan pasar tiban
di Kota Pekalongan.

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan
deskriptif kualitatif rasionalistik. Untuk mencapai tujuan
maka dilakukan 3 analisis yaitu analisis pola pergerakan
tidak spasial mencakup waktu pergerakan pasar tiban, moda
pergerakan, dan analisis sistem aktivitas yang terdapat di
pasar tiban, analisis pola pergerakan spasial mencakup
analisis penampang koridor jalan, dimensi lapak, sistem
setting pasar tiban, dan pola pergerakan pasar tiban, dan
analisis faktor yang melatarbelakangi pemilihan lokasi pasar
tiban yaitu jarak lokasi pasar tiban, lokasi pedagang dalam
pasar tiban, kesamaan jenis dagangan, penawaran konsumen,
jumlah pengunjung, dan pola pikir.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka
pola pergerakan pasar tiban di Kota Pekalongan mengikuti
alasan pedagang dalam mengambil lokasi berdagang. Dan pasar
tiban selalu terjadi pada hari yang sama dan lokasi yang
sama. Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini perlu
adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah dalam
aktivitas pasar tiban di Kota Pekalongan guna meminimalkan
masalahan yang d itimbulkan dari aktivitas pasar tiban.
Perlu adanya kesadaran dari pedagang dan pembeli yang
melakukan aktivitas di pasar tiban untuk tetap mengikuti
ketertiban yang berlaku di Kota Pekalongan. Adanya
pengelolaan yang jelas dari paguyuban pasar tiban agar dapat
terorganisir dengan baik dan dapat memaksimalkan manfaat
pasar tiban sebagai hiburan malam bagi warga Kota
Pekalongan.
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