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Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi 
penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Secara keseluruhan 
manajemen proyek pembangunan pasar pada saat persiapan, perencanaan, saat pelaksanaan dan 
pengawasan konstruksi memerlukan alat kontrol dalam upaya mendekati pencapaian tepat mutu, 
tepat waktu, dan tepat biaya. Sehingga perlu diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang 
menghambat pembangunan pasar agar lebih cepat dapat dimanfaatkan. Penelitian ini mengambil 
topik Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar 
Jrakah Kota Semarang). 
Populasi dari peneliti ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Pasar Jrakah. 
Sampel penelitian adalah para pengelola atau orang yang terkait dalam pembangunan Pasar 
Jrakah, baik dari Dinas Pasar selaku pemilik proyek, Konsultan Perencana, Kontraktor yang 
menangani dan Konsultan Pengawas, Data yang diperoleh dari kuesioner tahap kedua diolah 
dengan menggunakan program SPSS, untuk menganalisis dan membuat sesuai dengan tujuan 
penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan Pasar Jrakah Kota 
Semarang dilakukan dengan memberi skor yang kemudian dihitung rata-rata dan simpangan 
bakunya, menggunakan analisis descriptive statistics. Hasil yang didapat dari analisis adalah 
variable-variabel atau faktor-faktor yang dianggap paling mempengaruhi terhambatnya 
Pembangunan Pasar Jrakah di Kota Semarang. 
Hasil validitas memberikan nilai r hitung antara 0.745 - 0.893 (> r tabel 0.197) yang 
menunjukkan bahwa kuesioner yang dipergunakan adalah valid. Uji realibilitas memberikan nilai 
Alpha Cronbach antara 0.847 - 0.949 (> 0.6) yang menunjukkan bahwa rangkaian kuesioner 
adalah reliable. Uji kelayakan member nilai adequacy KMO sebesar 0.597 di atas 0.5 yang 
menunjukkan bahwa hasil ekstraksi faktor yang memuaskan dan dinyatakan memiliki jumlah 
sampling yang cukup untuk dilakukan analisis faktor. Analisis total Variance Explained 
mereduksi ke 29 indikator yang di pergunakan menjadi 4 kelompok saja yang mampu 
menjelaskan total hambatan pembangunan pasar sebesar 72.315%, sehingga informasi yang 
hilang hanya 27.685%. pengelompokan ke 29 indikator kedalam 4 komponen yaitu faktor 
persiapan (19.301%), faktor perencanaan (16.242%), faktor Pelaksanaan (26.011%), faktor 
pengawasan (10.761%). Sehingga faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pelaksanaan 
sebesar 26.011 % 
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