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Keberhasilan proyek pembangunan pasar dapat ditinjau dari faktor waktu, mutu atau kualitas dan 
biaya. Terhambatnya pembangunan pasar akan menyebabkan waktu pelaksanaan lebih lama, kualitas 
bangunan yang rendah dan membengkaknya biaya proyek. Perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-
faktor yang menghambat pembangunan pasar agar manfaat proyek lebih nyata bagi pengguna pasar. 
Penelitian ini mengambil topik Analisis Faktor-faktor yang Menghambat Pembangunan Pasar (Studi 
Kasus Pasar-pasar di Kabupaten Pati).. 

Populasi penelitian adalah pembangunan pasar di Kabupaten Pati meliputi Pasar Juwana Baru, 
Pasar Sleko I, Pasar Puri Baru, Pasar Hewan Winong dan Pasar Bulumanis. Sampel penelitian adalah 
pimpinan dan staf kantor pengelola pasar Kabupaten Pati dan pemilik Kios yang mempunyai tingkat 
pendidikan minimal SLTA. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Pengujian hipotesis menggunakan analisis faktor dengan rotasi varimax. 

Hasil validitas memberikan nilai r hitung antara 0,659 - 0,976 (> r tabel 0,279) yang 
menunjukkan bahwa kuesioner yang dipergunakan adalah valid. Uji reliabilitas memberikan nilai 
Alpha Cronbach antara 0,7303 - 0,9376 (> 0,6) yang menunjukkan bahwa rangkaian kuesioner adalah 
reliabel. Uji kelayakan memberikan nilai adequacy KMO sebesar 0,533 di atas 0,5 yang menunjukkan 
bahwa distribusi data layak dianalisis dengan analisis faktor. Analisis Total Variance Explained 
mereduksi ke-37 indikator yang dipergunakan menjadi 9 kelompok saja yang mampu menjelaskan total 
hambatan pembangunan pasar sebesar 79,417%, sehingga informasi yang hilang hanya 20,503%. 
Pengelompokan ke-37 indikator ke dalam 9 komponen tidak konsisten, sehingga dilakukan rotasi 
varimax. Dengan rotasi varimax, maka ke-37 indikator mengelompok secara konsisten ke dalam 9 
komponen yaitu faktor situasi (13,369%), faktor pekerja (13,335%), faktor perubahan (9,89%), faktor 
bahan (9,737%) faktor keuangan (8,944%), faktor waktu dan kontrol (6,429%), fakfor hubungan 
dengan pemerintah (6,381%), faktor peralatan (5,808%) dan faktor kontrak (5,524%). Hasil penelitian 
ini dapat dijadikan rujukan untuk mengeliminir hambatan pembangunan pasar dengan memprioritaskan 
pada faktor yang memberikan kontribusi hambatan terbesar, yaitu faktor situasi dan faktor pekerja. 
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