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Abstrak 

 

Skripsi ini berjudul “Perkembangan Pasar Ibuh Kota Payakumbuh 

tahun 1985 – 2013” Penulisan dari skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan 

yang terjadi di Pasar Ibuh, yang mana perkembangan ini juga dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Payakumbuh, baik itu dalam 

pemerintahan dan pembangunan.  

Kota Payakumbuh selain sebagai pusat pemerintahan, juga memiliki 

peranan penting sebagai pusat kegiatan ekonomi dari dua daerah yaitu Kota 

Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai Pasar Konsumsi untuk 

Kota Payakumbuh, Pasar Ibuh mulai didirikan tahun 1983 dan selesainya tahun 

1985 dengan didanai Inpres Pasar No. 7 dan No.10 Tahun 1983. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas 

empat tahapan. Pertama, heuristik yaitu mencari, menggali dan mengumpulkan 

bahan-bahan sumber. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sumber primer (arsip, wawancara dengan narasumber yang berkompeten, koran 

sezaman), dan sumber sekunder (buku, skripsi, dan laporan penelitian). Tahapan 

kedua, kritikmenguji akurasi dan keabsahan sumber sejarah berdasarkan 

penganalisaan yang mendalam. Kritik dibagi pula menjadi dua yaitu kritk intern 

dan ekstern. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi informasi dari sumber 

tersebut. Kritik ekstern yaitu pengujian terhadap materi sumber tersebut. Tahapan 

ketiga, interpretasi yaitu menetapkan makna dan saling keterkaitan hubungan dari 

fakta yang telah diperoleh. Tahapan keempat, historiografi yaitu penulisan 

sejarah. 

Perkembangan Pasar Ibuh tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sistem 

pengelolaan tetapi juga karena kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kawasan Ibuh. Berdasarkan dari semua 

perubahan-perubahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh 

terhadap Pasar Ibuh, membuat Pasar Ibuh dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, baik itu dalam jumlah pedagang maupun pengunjung. Selain itu, 

Pasar Ibuh juga menjadi ladang perekonomian bagi masyarakat Kota 

Payakumbuh.Perubahan-perubahan yang terjadi di pasar Ibuh serta perkembangan 

Pasar Ibuh memberikan dampak terhadap masyarakat Kelurahan Ibuh dan 

sekitarnya. Perubahan ini dapat dilihat dari sektor pembangunan fisik, sosial-

ekonomi. Perubahan pada pembangunan fisik di pasar Ibuh dapat dilihat dari 

banyaknya pembangunan terhadap Pasar Ibuh dan terlaksananya pembangunan V 

tahap yang direncanakan Pemerintah. Untuk sektor sosial-ekonomi terjadinya 

perubahan mata pencaharian masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya dari 

berprofesi sebagai petani menjadi pedagang dan juga memunculkan mata 

pencaharian baru seperti penyewaan toko atau kios, kuli angkat, tukang parkir, 

tukang ojek dan juga sebagai keamanan di Pasar Ibuh. Sedangkan untuk sektor 

sosial perubahan terjadi pada bidang pendidikan, terciptanya masyarakat majemuk 

dan terjadinya perubahan tingkah laku serta gaya hidup masyarakat Kota 

Payakumbuh dan sekitarnya. 


