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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui latar belakang berdirinya 
Pusat Pasar di kota Medan (2) Mengetahui fungsi Pusat Pasar di kota Medan (3) 
Mengetahui perkembangan Pusat Pasar di kota Medan dari tahun 1970-2013 (4) 
Mengetahui dampak Pusat Pasar terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Peneliti 
melakukan penelitian lapangan (field research) guna mencari dan mengumpulkan 
data sebanyak-banyaknya yang ada di lapangan. Di dalam penelitian ini penulis 
melakukannya langsung di Pusat Pasar, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan 
Kota, Provinsi Sumatera Utara. Peneliti juga menggunakan penelitian pustaka 
(library research), dengan cara menelaah buku atau dokumen yang relevan 
terhadap masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka yang berkaitan 
dengan tujuan penelitian. Teknik analisa data yaitu dengan mengumpulkan data, 
melakukan interpretasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah: Pada tanggal 29 April 1929 dalam sidangnya 
Gemeenteraad mengusulkan pembangunan sebuah pasar di atas tanah bekas 
pacuan kuda, yang oleh masyarakat disebut Pasar Lomba, pembangunannya 
dimulai pada tanggal 2 April 1931 dan selesai pada tanggal 31 Desember 1932. 
Pada awalnya pasar ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya pedagang kecil 
pada hari-hari pasar, akan tetapi dengan semakin banyaknya jumlah pedagang 
yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan menyebabkan kondisi pasar 
semrawut, untuk mengatasinya dilakukanlah perluasan pasar. Hal ini ditandai 
dengan dibangunnya sarana infrastruktur pasar dan jalan. Pasar secara resmi 
digunakan pada tanggal 1 Maret 1933 dan sejak saat itu disebut Pusat Pasar. 
Adapun perkembangan yang terjadi tahun 1970-2013 yaitu terjadinya kebakaran 
pada tahun 1971 yang menghanguskan dua dari empat bangunan yang ada , pada 
tahun 1978 terjadi kebakaran besar di Pusat Pasar yang menghanguskan 2 
bangunan yang tersisa, adanya pergantian kepengurusan pasar yaitu dari Dinas 
Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar, sarana dan prasarana yang ada di Pusat 
Pasar, dan jenis barang dagangan yang ada di Pusat Pasar. 




