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Pasar Klewer adalah salah satu ciri khas serta identitas bagi Kota 

Surakarta, karena kekhasannya dan aktivitasnya. Kekhasan tersebut 
adalah karena Pasar Klewer merupakan pasar tradisional kain batik, 
terutama untuk jenis pakaian batiknya, yang mempunyai ciri khusus yang 
tetap bertahan serta mampu mempertahankan eksistensinya, walau telah 
mengalami perubahan dan pembaharuan dari segi fisik dan sistimnya 
bahkan sebelum krisis melanda Indonesia, pasar Klewer Solo merupakan 
bursa pasar kain yang cukup besar. Aktivitas perdagangan di pasar 
tersebut mempunyai omset penjualan dan tingkat perputaran penjualan 
yang tinggi. Berdasarkan data empiris, omset penjualan per harinya rata-
tata mencapai 4 sampai 7 milyar rupiah. (Bapeda Surakarta,2003) 

Dari gambaran omset per hari di pasar Klewer dapat dilihat bahwa 
bisnis di pasar Klewer  mampu memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan daerah maupun perdagangan industri tekstil/pakaian pada 
umumnya. Hal ini juga menggambarkan kinerja pedagang di pasar Klewer 
sangat baik. Dengan kinerja yang tinggi maka  masing-masing pedagang 
pengecer di pasar Klewer dapat mempertahankan eksistensinya sebagai 
pasar tradisional dengan mempertahankan siklus bisnis di tengah-tengah 
kompetisi antar sesama pedagang pengecer maupun pedagang lainnya.  

Dalam manajemen strategi perlu adanya penilaian kinerja untuk 
memberikan suatu keputusan strategi.  Penilaian kinerja biasanya 
dilakukan dalam suatu perusahaan yang besar. Penelitian ini mencoba 
menerapkan teori kinerja manajemen strategi dengan obyek penelitian 
yang diteliti bukanlah suatu perusahaan besar melainkan pedagang batik 
berkios dan masuk dalam golongan Usaha Kecil Menengah (UKM).  Rata-
rata pedagang batik berkios dalam menjalankan usahanya secara 
perseorangan maupun kekeluargaan. Penulis tertarik meneliti kinerja 
pedagang pasar Klewer  berdasarkan teori kinerja manajemen strategi, 
biasanya teori ini hanya diterapkan ke dalam perusahaan-perusahaan 
yang telah memiliki manajemen yang teratur. Penulis tertarik untuk 
meneliti sejauh mana kinerja para pedagang pasar Klewer dan faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pedagang batik sehingga 
sejauh ini mereka bisa memperoleh kinerja yang cukup tinggi di tengah 
perkembangan industri tekstil/pakaian yang pasang surut. Penelitian ini 
juga mencoba menganalisis apakah terdapat pengelompokan pedagang di 
dalam pasar Klewer. Dengan menganalisis pengelompokan tersebut 
diharapkan dapat mengetahui ciri-ciri kelompok pedagang sehingga dapat 
digunakan sebagai alat untuk menentukan keputusan strategi bagi 
kelompok pedagang yang kinerjanya rendah. 



Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 
faktor-faktor yang memepngaruhi kinerja atau dalam hal ini sering disebut 
dengan variabel-variabel keputusan. Variabel keputusan merupakan 
variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu kinerja pedagang 
berkios/bertoko. Variabel terikat ini adalah kinerja pedagang kios/toko 
batik di pasar Klewer dan dapat dilihat berdasarkan tiga variabel yaitu: 1) 
jumlah penjualan (sales volume), 2) Pendapatan bersih yang diperoleh 
(contribution income) dan 3) Tingkat pengembalian asset (return on 
asset). Penentuan variabel-variabel bebas maupun terikat diambil 
berdasarkan literatur-literatur dan dijelaskan dalam bab berikutnya. 
Literatur yang dipakai sebagai pembanding adalah literatur yang memiliki 
tujuan yang sama terhadap penulisan ini, yaitu pengukuran tentang kinerja 
pedagang. Dengan demikian hasilnya diharapkan memberikan informasi 
tentang variabel-variabel keputusan apa saja yang mempengaruhi kinerja 
pedagang batik di pasar Klewer, sehingga dalam mengambil keputusan 
tidak hanya berdasarkan intuisi semata, tetapi mendasarkan pada studi 
empiris.  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka cara yang 
dilakukan dengan memberikan kuosioner kepada responden dalam hal ini 
pedagang batik di Pasar Klewer. Adapun teknik pengambilan responden 
dengan “random sampling”.  Populasi dalam penelitian ini hanyalah 
pedagang batik bertoko/berkios di Pasar Klewer Surakarta dimana 
menurut data resmi dari Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK, 2003) 
hanya terdapat 367 pedagang batik kios. Dari 367 pedagang batik kios 
tersebut diambil sampel sebanyak 100 pedagang batik kios dengan teknik 
penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Taro Yamane dengan 
presisi 10 persen. Sedangkan jumlah seluruh pedagang  yang berdagang 
di Pasar Klewer yang tercatat di HPPK (Himpunan Pedagang Pasar 
Klewer, 2003) adalah 1467 orang, baik yang berdagang batik maupun 
pedagang lainnya. Jumlah kios tahun 1971 adalah 1370 kios, sedangkan 
jumlah kios sekarang adalah 2064 kios. Dengan luas per kios berkisar 4 
meter persegi. Data di atas belum termasuk jumlah “oprokan” (kios liar) 
yang berkisar antara 700 – 750. Dimana kondisi ideal jumlah pedagang 
oprokan di Pasar Klewer menurut HPPK hanyalah berkisar 400 oprokan. 
Hal ini berarti sekarang terjadi overload pedagang di Pasar Klewer.  

Di dalam analisis regresi berganda yang dinamakan variabel 
dependen (tidak bebas) adalah tingkat kinerja yang diukur dalam tiga 
pendekatan yaitu: tingkat penjualan, kontribusi pendapatan, dan tingkat 
pengembalian asset (Return on Asset). Sedangkan variabel independen 
(bebas) yaitu untuk mendapatkan data faktor-faktor yang menentukan 
kinerja pedagang, dimana terdapat 12 variabel keputusan yaitu umur, 
kompetitor primer, kompetitor sekunder, status perkawinan, jumlah anak, 
tingkat pendidikan, jumlah jam kerja, lama usaha, asset tetap, ukuran 
toko, tingkat persediaan, jumlah tenaga kerja.  Dari data yang berhasil 
dihimpun melalui kuosioner maka dilakukan analisis cluster untuk 
mengelompokkan pedagang berdasarkan kinerja mereka. Analisis cluster 



dilakukan berdasar pada ukuran kemiripan (similiaritties) atau 
ketidakmiripan (dissimilaritties).  

Berdasarkan analisis cluster dengan program SPSS 11.5 Windows 
yang dilakukan terhadap para Pedagang Pasar Klewer, didapatkan bahwa 
pedagang tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. 
Pengelompokkan ini berdasarkan tiga faktor kinerja dari tiap pedagang di 
Pasar Klewer Surakarta. Ketiga faktor kinerja ini adalah tingkat penjualan, 
kontribusi pendapatan, dan tingkat pengembalian asset. Tiap kelompok 
yang terjadi, tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 

Tiga kelompok yang didapatkan dari analisis cluster kemudian 
diberi nama sesuai dengan tingkat kinerja kelompok tersebut. Ketiga 
kelompok tersebut adalah: (1) Kelompok dengan tingkat kinerja 
rendah, bila kelompok tersebut mempunyai nilai kinerja (tingkat penjualan, 
tingkat kontribusi, dan tingkat pengembalian asset/ROA) jauh dibawah 
nilai rata-rata pedagang. (2) Kelompok dengan tingkat kinerja sedang, 
bila kelompok tersebut minimal mempunyai satu nilai kinerja dibawah nilai 
rata-rata pedagang. (3) Kelompok dengan tingkat kinerja tinggi, bila 
kelompok tersebut mempunyai nilai kinerja (tingkat penjualan, tingkat 
kontribusi, dan tingkat pengembalian asset/ROA) jauh diatas nilai rata-rata 
pedagang.  Kelompok yang mempunyai tingkat kinerja tertinggi adalah 
kelompok tiga, dengan jumlah responden sebanyak enam pedagang. 
Kelompok dengan tingkat kinerja terendah adalah kelompok satu, jumlah 
responden sebanyak 84 pedagang. Tingkat penjualan kelompok ini hanya 
mencapai Rp.3.647.600 per hari, kontribusi pendapatannya hanya 
Rp.881.000 per hari, dan tingkat pengembalian assetnya sekitar 40,07 % 
per tahun. Dalam menghitung kinerja pedagang Batik Pasar Klewer dapat 
dengan mempergunakan tingkat penjualan, kontribusi pendapatan dan 
tingkat pengembalian asset (ROA). Namun pengukuran  dengan 
menggunakan ROA kurang sesuai bagi pedagang, hal ini dikarenakan 
penghitungan asset pedagang yang tidak konsekuen, dimana asset untuk 
usaha masih bercampur dengan asset lain atau kekayaan lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif tingkat penjualan 
pedagang adalah umur, status perkawinan,  dan jumlah tenaga kerja. 
Sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif, sebagian besar 
pedagang yang tingkat penjualannya tinggi adalah lulusan sekolah tingkat 
atas. Untuk indikator kontribusi pendapatan, hanya faktor status 
pernikahan yang mempengaruhi secara positif kinerja pedagang. 
Sedangkan untuk indikator tingkat pengembalian asset (ROA), terdapat 
empat  faktor yang mempengaruhinya secara positif yaitu umur, status 
pernikahan, tingkat persediaan, dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan 
faktor asset tetap berpengaruh secara negatif.  
Untuk meningkatkan kinerja pedagang tersebut, maka beberapa strategi 
yang dilakukan disetiap tingkat kinerja adalah : Menggunakan karyawan-
karyawan yang kelihatan lebih tua dan berpengalaman dibidang usaha 
Batik dalam kegiatan penjualan secara langsung di toko; Memperbanyak 
jumlah karyawan di bagian toko, hal ini dapat mengurangi tingkat antrian 



konsumen sehingga konsumen tidak mudah berpindah tempat karena 
kurangnya pelayanan; Melakukan manajemen persediaan barang dagang, 
seperti membuat catatan mengenai kain batik/pakaian yang paling banyak 
dipesan dan mengatur jadwal pemesanannya; Menyimpan persediaan 
batik yang cukup besar di toko. Hal ini dimaksudkan agar toko tidak 
mengalami kekosongan persediaan batik, ketika ada permintaan; 
Mengurangi pembelian asset tetap yang sifatnya bukan kebutuhan utama. 
Hal ini disebabkan faktor ini hanya mengurangi tingkat pengembalian 
asset pedagang; Menjalin kerjasama dengan para pemasar, terutama 
dengan para eksportir tekstil dan dinas pariwisata. Sedangkan saran untuk 
pengelola Pasar Klewer Surakarta adalah: Memperbaiki sarana dan 
prasarana Pasar Klewer yang lebih baik. Hal ini disebabkan kondisi pasar 
sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk menambah jumlah pedagang. 
Pemerintah sebaiknya juga melakukan penertiban pedagang liar yang 
beroperasi tanpa ijin.  

 
Kata kunci: Kinerja Pedagang, Tingkat Penjualan,  Kontribusi Pendapatan,   
                  Tingkat  Pengembalian  Asset,   Variabel  Keputusan.  
 

 




