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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Dalam kurun waktu terakhir ini, pekerjaan sektor informal di 

Indonesia menunjukan pertumbuhan yang pesat, terutama di daerah 

perkotaan. Akibat terbatasnya kesempatan kerja di luar pertanian di 

pedesaan maka arus migrasi desa-kota semakin meningkat, sedangkan 

sektor pertanian sendiri sudah mulai menurun kemampuannya dalam 

menyerap tenaga kerja.  

Sektor informal yang sering dianggap sebagai sektor yang tidak di 

harapkan, padahal kenyataanya sektor ini merupakan anak sah yang lahir 

dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di 

negara-negara yang sedang berkembang. Sebab berdatangannya para 

pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali ketrampilan dan 

pendidikan yang cukup, mau tidak mau menumbuhkan suatu masyarakat 

lapisan bawah yang umumnya berkecimpung disektor informal ( Herlianto, 

1986 ) 

Keadaan ketenagakerjaan pada wilayah perkotaan di Indonesia 

biasanya dikaitkan dengan gejala pokok yaitu: tingkat pengangguran terbuka 

yang relative tinggi dan membengkaknya sektor informal yang ditandai 

dengan produktivitas dan penghasilan yang rendah. Pertumbuhan sektor 

informal juga disebabkan ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih 

banyak tenaga kerja. Namun diduga bahwa banyak tenaga kerja masuk 

sektor ini karena terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah 

di desa, dan sedikit diantarany pindah ke kota dengan harapan mendapat gaji 

yang relatif tinggi di sektor formal. Para pekerja di sektor informal memiliki 

ciri yang berbeda dengan pengangguran, banyak diantaranya berasal dari 

desa, berpendidikan rendah dan cukup banyak diantara mereka yang berusia 

relatif tua serta sudah berkeluarga ( Manning, 1991 ). 

Hasil penelitian Sakernas 1998 menunjukkan bahwa sebagian yang 

berhenti bekerja karena dampak krisis, terserap pada sektor informal. 
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Persentase pekerja sektor informal di perkotaan dan di pedesaan meningkat, 

peningkatan di perkotaan lebih besar dari pada di pedesaan. Pekerjaan 

informal di perkotaan meningkat sebesar 2,92 persen, dari sebesar 42,99 

persen pada tahun 1977 meningkat menjadi 45,91 persen pada tahun 1998. 

Peningkatan tersebut  di perkotaan lebih besar dari pada di pedesaan, sebesar 

2,5 persen. Sektor informal mempunyai peranan yang sangat berarti dalam 

menyerap angkatan kerja. Pada hasil sensus 1971 sekitar 25 persen angkatan 

kerja perkotaan terlibat dalam kegiatan sektor informal. Angka tersebut naik 

menjadi sekitar 35 persen pada tahun 1980 dan 39 persen pada tahun 1990 ( 

Effendi, 1997 ). 

Ilmu geografi mempunyai unsur-unsur dalam pembatasannya 

antara lain membahas tentang letak, luas, bentuk, batas, dan persebaran. 

Dengan demikian penekanan kajian geografi adalah didasarkan pada 

pendekatan keruangan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada obyek 

keruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari obyek 

permukaan bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan 

lingkungan dalam konteks keruangan. Lingkungan yang dimaksud disini 

adalah lingkungan total. Lingkungan total adalah lingkungan geografi yang 

mencakup lingkungan fisikal atau lingkungan sosial ( Bintarto, 1968 ). 

Dimana dalam lingkungan geografi mencakup aspek-aspek:  

- Topologi, mencakup unsur-unsur letak, bentuk dan batas. 

- Biotis, yang meliputi unsur-unsur manusia, hewan dan tumbuhan. 

- Abiotik, meliputi unsur-unsur tanah, air dan iklim. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa di dalam 

mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan secara 

keseluruhan tersebut tidak dapat hanya menekankan salah satu aspek saja 

melainkan seluruh aspek. Penekanan terhadap seluruh aspek itu harus 

diutamakan, khususnya jika mempelajari hubungan timbal balik antara 

penduduk untuk menyesuaikan dan menguasai lingkungan dalam mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan 
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konsep Geografi Sosial yang dikemukakan Bintarto ( 1968 ), bahwa 

geografi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia 

dengan lingkungan totalnya. 

  Sektor informal khususnya pedagang kaki lima, sangat membantu 

pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang 

berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan 

menambah kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu sektor informal 

memiliki berbagai segi positif seperti produk setempat, peningkatan 

pendapatan rendah dan penyediaan barang yang terjangkau masyarakat.  

  Di perkirakan jumlah pedagang kaki lima terutama di kota-kota 

besar akan terus bertambah karena selain dituntut persyaratan yang cukup 

fleksibel sektor ini tidak menuntut ketrampilan tertentu, modal usaha yang 

relative kecil serta variasi yang cukup luas. Pedagang kaki lima di sisi lain 

mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana terutama bagi 

kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah dan lebih 

dari itu pedagang kaki lima mampu memberikan lapangan kerja, menunjang 

ekonomi penduduk, pemerataan kesejahteraan sebagian besar anggota 

masyarakat. 

Stadion Manahan merupakan salah satu pusat kegiatan yang ramai 

di Surakarta. Setiap hari jumlah pedagang dan pengunjung di stadion 

manahan cukup besar. Letaknya yang strategis yaitu pinggir jalur 

transportasi utama, terminal tirtonadi sebelah timur stadion Manahan yang 

berjarak 1 Km, Solo Grand Mall disebelah selatan yang berjarak 500 m, 

rumah sakit Brayat Minulyo disebelah timur stadion manahan yang berjarak 

300 m, serta Bale Kambang utara stadion Manahan dengan jarak 500 m. Hal 

ini sedikit banyak memberikan pengaruh pada intensitas pengunjung 

pedagang kaki lima ini. Dengan jenis dagangan yang beraneka ragam (es, 

mie ayam, nasi, pakaian, mainan anak-anak, dll) merupakan sebab lain 

mengapa pedagang kaki lima ini banyak dikunjungi oleh pengunjung yang 

berasal dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota Surakarta maupun dari 

luar kota. Dengan banyaknya pengunjung kurang lebih 200 sampai dengan 
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300 orang pada jam 07.00-13.00 wib pada hari-hari biasa, dan pada hari 

minggu bisa lebih banyak karena serta didukung dengan lokasi yang 

strategis merupakan satu potensi yang cukup besar dalam menyerap para 

penganggur atau pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan untuk 

mencoba mendapatkan penghasilan dari hasil usaha berdagang. 

Terjadinya transaksi jual beli dagangan pedagang kaki lima 

menunjukkan adanya interaksi ekonomis yang terjadi antara penjual dan 

pembeli. Jika kita melihatnya berdasarkan pada asal barang dagangan, 

pembeli maupun asal dari pedagang maka terdapat adanya aliran barang dan 

manusia dari daerah satu (daerah asal barang, pembeli, pedagang) kedaerah 

yang lain yaitu pedagang kaki lima di Solo yang berarti terdapat interaksi 

antar wilayah. Bahwa pedagang kaki lima manahan dekat dengan jalur 

utama transportasi, terminal, rumah sakit dan stadion manahan. 

Pedagang kaki lima sekitar Stadion Manahan adalah pedagang kaki 

lima yang cukup besar. Berdasarkan sejarahnya para pedagang kaki lima 

berada di sekeliling stadion Manahan. Para pedagang tersebut menempati  

pada trotoar dan juga badan jalan, sehingga sangat mengganggu lalu lintas. 

Hari minggu para pedagang neningkat beberapa kali lipat dari hari biasanya  

karena para pengunjung juga sangat banyaksehinnga dapat membuat jalan 

macet. Tempat-tempat yang dipakai pedagang menggunakan tenda-tenda 

yang dibuat para pedagang, sehingga kelihatan kurang rapi. Setelah adanya 

program pemerintah kota Surakarta dalam penataan kota maka para 

pedagang di relokasi sebelah barat dan utara stadion Manahan.  Para 

pedagang dibuatkan selter-selter oleh pemerintah kota, dengan tujuan para 

pedagang dapat tertata rapi dan juga tidak mengganggu jalan utama di depan 

atau sebelah selatan stadion Manahan. Sekarang para pedagang setiap hari 

minggu juga di relokasi di dalam komplek stadion Manahan, sehinnga tidak 

mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Lokasi pedagang kaki lima yang 

strategis ini yaitu berada di dekat dengan lokasi- lokasi seperti yang telah 

disebutkan diatas merupakan sisi positif yang dapat mendorong 

berkembangnya pedagang kaki lima ini. 
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1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi relokasi pedagang kaki lima di sekitar komplek 

Stadion Manahan sebelum dan sesudah relokasi ? 

2. Bagaimanakah persebaran daerah asal dagangan serta adakah 

pengelompokan-pengelompokan tertentu untuk jenis dagangan tertentu 

dari daerah tertentu ? 

3. Bagaimanakah persebaran daerah asal pembeli pedagang kaki lima di 

sekitar Stadion Manahan dan jenis hubungan antara jenis dagangan yang 

dibeli dengan tingkat pendapatan pedagang ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui potensi relokasi pedagang kaki lima di sekitar stadion 

Manahan sebelum dan sesudah relokasi. 

2. Mengetahui persebaran daerah asal dagangan serta mengetahui adakah 

pengelompokan-pengelompokan tertentu untuk jenis dagangan tertentu 

dari daerah tertentu. 

3. Mengetahui persebaran daerah asal pembeli di pedagang kaki lima 

sekitar stadion manahan dan hubungan antara jenis dagangan yang dibeli 

dengan tingkat pendapatan pedagang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai prasyarat akademis untuk menempuh gelar sarjana Strata-1 di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai satu masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam 

pengambilan kebijakan terkait dengan pekerja sektor informal 

khususnya pedagang kaki lima di sekitar stadion Manahan 

3. Sebagai tambahan bahan referensi di Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan 

kenampakan yang ada di permukaan bumi, hubungan antara manusia 

dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya baik bersifat 

fisikal maupun menyangkut makhluk hidup lainnya, berserta 

permasalahannya atau mempelajari wilayah (space) dengan segala isi dan 

aspek-aspeknya.geografi tidak dapat dengan elemen-elemen secara terpisah, 

oleh karena itu dalam Geografi Terpadu (Integreted Geography) untuk 

memecahkan berbagai masalah geografi digunakan beberapa pendekatan 

yaitu dengan menggunakan analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa 

wilayah. Pada hakekatnya metode penyampaian data dipengaruhi oleh 

dimensi data, apabila akan menyampaikan data yang menunjukan distribusi 

keruangan atau lokasi dan  sifat-sifatnya, maka hendaknya informasi data 

tersebut diterjemahkan dalam bentuk peta (Bintarto dan Surastopo, 1979)  

Spatial Interaction (Interaksi Keruangan) sebagai istilah, diciptakan 

oleh E.L. Hillman untuk menentukan interdependensi antar wilayah 

geografis. Ia mlihat interaksi spatial sebagai focus utama dalam kajian 

geografis. Didalamnya tercakup gerakan barang, migran, uang, penumpang, 

informasi, gagasan dan sebagainya antar wilayah. Konsep interaksi spatial 

itu sebenarnya sama dengan geography of circulation yang ada di perancis 

awal abad ke-20. 

Dalam pendekatan keruangan seseorang ahli geografi tidak akan 

mengabaikan unsur-unsur :  

1. Spatial Pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan 

2. Spatial System, yang memperhatikan hubungan timbal balik, interaksi 

dan integritas 

3. Spatial Proses, yang memperhatikan proses dinamik baik secara antar 

wilayah maupun dalam wilayah sendiri dan ini berarti memperhatikan 

tahap-tahap perkembangan  

Disamping pendekatan keruangan, maka pendekatan disiplin ilmu 

geografi yang lain adalah pendekatan ekologi dan pendekatan kompleks 



 7 

wilayah. Pendekatan ekologi menitik-beratkan pada keterkaitan atau 

interaksi antar manusia dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem pada 

wilayah tertentu. Mengamati permasalahan dari sisi pendekatan ekologi 

lebih banyak mengamati, mengkaji dan menganalisis fenomena atas dasar 

pola, dan sifat-sifatnya untuk kemudian dicari kaitannya antara pengaruh 

lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan munculnya fenomena tertentu. 

Pendekatan kompleks wilayah adalah kombinasi antara pendekatan 

keruangan dan pendekatan ekologi. Beberapa wilayah didekatkan dengan 

konsep perbedaan wilayah. ( Bintarto dan Surastopo, 1979 ) pada analisa ini 

ada suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena 

pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain, oleh karena 

terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pada analisa ini 

diperhatiakan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu ( analisa 

keruangan ) dan interaksi antar varibel manusia dan lingkungannya, 

kemudian dipelajari kaitannya ( analisa geografi ). 

Manusia mempunayi ciri bergerak, hal ini  tidaklah disebabkan 

karena ia dengan kemauannya sendiri dapat pergi ketempat lain secara sadar 

saja, tetapi juga karena ia mampu menggerakkan (memindahkan berbagai 

barang dan gagasan ke alamat lain). Ia pun mampu menerima pemindahan 

barang dan gagasan (informasi) yang diperlukannya. Segala bentuk 

perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dapat dikelompokkan menjadi 

tiga : 

1. Migrasi, jika menyangkut manusia. 

2. Komunikasi, jika menyangkut gerakan atau perpindahan gagasan dan 

informasi. 

3. Transportasi, jika menyangkut materi dan energi. 

Dalam hal ini, Edward Ullman telah mensistemasikan pengertian 

interaksi keruangan yang didasarkan atas tiga faktor : 

1. Region yang saling melengkapi (region complementary), yaitu  adanya 

region yang berbeda kemampuan sumber dayanya, satu pihak surplus di 

lain pihak minus. Kondisi ini memberikan kemungkinan terjadinya 
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pengaliran yang besar dan membangkitkan interaksi keruangan yang 

tinggi intensitasnya. 

2. Kesempatan berinfestasi (intervening opportunity), yaitu adanya 

kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. 

Adanya daerah yang dapat berintervensi terhadap dua daerah yang 

kemungkinan dapat berinteraksi, yang dapat menghambat proses 

interaksi keruangan kedua daerah yang disebut terakhir. Adanya 

alternatif sumberdaya yang menghalangi atau menghambat arus 

komoditi diantara dua daerah yang berinteraksi (perdagangan), 

kesempatan intervensi ini dapat menghambat interaksi keruangan. 

3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (spatial tranfer ability), 

yaitu kemudahan transfer dalam ruang ini adalah fungsi jarak yang 

diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk karakteristik 

yang khusus dari barang yang ditransfer. Komoditi tertentu yang 

dibutuhkan suatu daerah dari daerah lain yang tertentu pula memiliki 

daya transfer yang tinggi. Jarak yang ditempuh, biaya angkut yang 

memadai, dan transportasi yang lancar, merupakan kemudahan transfer 

dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi. 

Perubahan  herarki pusat pelayanan umumnya selalu berpijak pada 

teori Central Place Theory menurut Christaller dan Losch serta para 

pendukungnya. Christaller mengemukakan konsep tentang pemikiran tempat 

atau lokasi pusat (Central Place). Selanjutnya Christaller mengemukakan 

dua konsep untuk menerangkan teori pusat tersebut, yaitu: 

1. Jarak jangkauan barang (the range of good), yaitu jarak tempuh yang 

dapat ditolerir suatu jenis barang atau pelayanan tertentu disamping 

unsur jarak, penentuan pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh jenis, 

kualitas dan harga barang atau pelayanan tertentu. 

2. Nilai ambang (threshold value), yaitu jumlah penduduk atau sumber 

daya minimum yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan barang 

atau pelayanan tertentu. 
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Sifat ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang dilayani, dan 

ketersediaan sumber daya yang mendukungnya. Penduduk yang dilayani 

tidak harus dari pusat itu sendiri, tapi juga hinterlandnya. Menurut Glasson 

(dalam Daljoeni, 1997), dari banyaknya model mengenai struktur spatial, 

teori Central Place merupakan teori terkenal dan paling banyak diteliti. 

Teori tersebut bermaksud menghubungkan tempat-tempat sentral sebagai 

suatu pemukiman yang menyediakan jasa atau pelayanan bagi penduduk 

hiterlandnya, sehingga dikatakan Christaller lebih menjelaskan unsur jasa 

dalam struktur tata ruang. 

Fasilitas sosial ekonomi sebagai fasilitas pelayanan masyarakat 

harus tersedia dan memenuhi kondisi penduduk yang ada serta 

memperhatikan faktor aksesibilitasnya. Untuk itulah diperlukan sarana dan 

prasarana (infrastructure) dalam mendukung perkembangan wilayah 

terutama menyangkut kegiatan sosial ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Dalam menganalisis interaksi antar wilayah digunakan analisis 

peta. Penyajian peta menurut International Cartography Association (ICA) 

adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak, 

yaitu dipilih dipermukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan 

bumi atau benda-benda angkasa dan pada umumnya digambarkan pada 

suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan (Agus Dwi Martono, 

1998). 

Peta mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan manusia, 

dewasa ini kebutuhan akan peta lebih besar dari sebelumnya. Peta 

diperlukan diberbagai bidang kerekayasaan, perencanaan perkotaan dan 

regional, manajemen lingkungan, konservasi, konstruksi, pertanian, operasi 

militer dan lain sebagainya. Dengan menggunakan bantuan peta akan lebih 

mudah dan cepat untuk mengetahui persebaran, macam dan nilai datanya 

dibandingkan dengan hanya menggunakan angka-angka. Hal ini sesuai 

dengan pendapat I Made Sandy (1972), dalam bukunya yang berjudul “ 

Esensi Kartografi ”, yaitu menyajiakan data dalam suatu peta, maka si 
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penerima ide atau informasi dengan mudah dan cepat untuk memahami dan 

memperoleh gambaran yang luas dari apa yang disajikan.   

Biarchi Agustina Pubasari, 2004 hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa sebagian besar wisatawan tertarik berkunjung ke lokasi obyek wisata 

tersebut karena adanya daya tarik yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut 

dan sebagian besar wisatawan yang datang ke obyek wisata tersebut yaitu 

sebesar 70,9 % datang untuk rekreasi sedangkan untuk motivasi berdagang 

ditempat tersebut, karena dekat dengan tempat tinggal mereka dengan 

presentase sebesar 44,6 %. Hasil penelitian juga menunjukan karateristik 

wisatawan antara lain : sebagian wisatawan berumur 35,44 tahun, berjenis 

kelamin perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi SLTA dengan 

presentase 44,7%. Daerah asal dari wisatawan paling banyak dari satu 

propinsi beda kabupaten, antara lain : Sragen, Karanganyar, Boyolali, 

Sukoharjo dan Klaten. Sedangkan karakteristik pedagang berumur 25 

sampai 34 tahun, berstatus kawin berjenis kelamin perempuan, 32,7% 

pedagang berpendidikan sedang yaitu SLTP, sebagian besar dari daerah 

sekitar yaitu Jebres, jenis barang dagang sebagian besar adalah makanan dan 

minuman. Dari daerah asal wisatawan dan pedagang diketahui bahwa pola 

persebaran daerah asal wisatawan berpola menyebar karena tidak dari satu 

daerah saja. Untuk pola persebaran daerah asal berpola mengelompok 

karena sebagian besar pedagang dari daerah sekitar yaitu Jebres. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Daerah asal yaitu 1) pedagang, 2) pembeli, 3) asal barang dagangan 

yang beraneka ragam, dan keanekaragaman daerah asal ketiganya inilah 

yang akan menggambarkan keterkaitan antar wilayah atas keberadaan 

pedagang kaki lima .  

Pemanfaatan ruang disuatu bagian wilayah bisa berpengaruh 

terhadap atau berkaitan dengan pemanfaatan ruang bagian wilayah lain. 

Besar kecilnya keterkaitan tersebut biasanya tergantung pada macam dan 

besarnya kegiatan, serta jarak diantaranya. Keberadaan pedagang kaki lima 
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Manahan yang menempati lokasi sekarang ini dengan jumlah pedagang dan 

banyaknya pembeli serta keberanekaragaman barang dagangan (soto, bubur, 

mie ayam dll) keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ruang-ruang lokasi 

disekitarnya. Atau dapat dikatakan bahwa  perkembangan pedagang kaki 

lima ini dipengaruhi oleh lokasinya, yang berkaitan dengan kompleksitas 

ruang disekitarnya. 

Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

 
Sumber: penulis, 2008 

PKL 
Manahan 

Barang Dagangan 
Pedagang 

Pembeli 

Karakteristik 
Barang Dagangan 
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Jenis Barang  
Yang Dibeli 

Analisa Pedagang Kaki Lima 
Manahan 

Potensi 
Lokasi 
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1.7 Hipotesa 

Untuk dapat merumuskan tujuan penelitian, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Relokasi pedagang kaki lima berpengaruh langsung terhadap tingkat 

pendapatan pedagang kaki lima. 

2. Daerah asal dagangan sebagian besar berasal dari daerah penelitian 

dan terdapat pengelompokan tertentu untuk barang dagangan dari 

daerah tertentu. 

3. Daerah asal pembeli sebagian besar berasal dari luar daerah 

penelitian dan jenis barang dagangan yang dibeli berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima. 

  

1.8 Metode Penelitian  

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus, dimana informasi yang dikumpulkan dari responden seluruh 

populasi dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan melakukan 

wawancara langsung dilapangan. Adapun langkah- langkah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.8.1 Penetuan Daerah Penelitian  

Penelitian daerah dilakukan secara purposive yaitu dasar bahwa 

didaerah tersebut objek yang akan diteliti benar-benar ada. Objek yang 

dimaksud adalah pedagang kaki lima yang berada di sekitar  stadion 

Manahan. Stadion Manahan dipilih sebagai daerah penelitian karena 

pertimbangan- pertimbangan : 

a. Adanya program pemerintah kota dalam relokasi pedagang kaki lima 

sekitar stadion manahan sehingga secara langsung akan berpengaruh 

terhadap pedagang kaki lima itu sendiri dari segi pendapatannya. 

b. Letak yang strategis dan pusat sarana olah raga yang cukup besar dan 

cukup nyaman sehingga juga dapat menjadi sarana bermain/rekreasi 

keluarga. 
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1.8.2  Penentuan Responden 

Responden diambil dari seluruh pedagang kaki lima yang berada 

sekitar stadion Manahan. Dari penelitian yang dikumpulkan bahwa yang 

melakukan kegaiatannya menjadi pedagang kaki lima kurang lebih 100 

orang.  Sehingga responden yang diambil adalah keseluruhan populasi 

dengan jumlah pedagang sebanyak 100 orang 

1.8.3 Pengumpulan Data 

a. Data Primer  

Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara langsung 

dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan 

tujuan penelitian. Data primer meliputi : 

1) Data demogrfi : umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan 

keluarga. 

2) Data Sosek : pendapatan, pendidikan,. 

3) Faktor-faktor mempengaruhi mobilitas dan alasan memilih mobilitas 

sirkuler : faktor pendorong melakukan mobilitas, alasan memilih 

mobilitas sirkuler, pemilikan lahan pertanian, alasan memilih sekitar 

stadion Manahan. 

4) Daerah asal : daerah asal migran, lama perjalanan, alat transportasi, isi 

informasi. 

5) Mobilitas usaha : lokasi usaha, sumber modal, besar modal awal, jam 

kerja, lama usaha, jenis barang dagangan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder ini diperoleh dari tidak langsung dari responden, 

melainkan dari catatan, arsip, dan data statistic yang ada pada instansi-

instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi : 

1) luas, letak batas daerah penelitian 

2) jumlah, komposisi, penduduk menurut umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, peta administrasi 
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1.8.4 Analisa Data   

 Penetapan pengujian hipotesa adalah penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinprestasikan. Dalam proses ini 

sering digunakan statistik termasuk teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini, karena salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data. Soffyan 

Effendi dan Cris Manning (1981), menjelaskan bahwa teknik statistik yang 

digunakan tergantung datanya. Disamping itu teknik statistik ini walaupun 

sederhana tetapi memiliki kemampuan besar untuk mengungkapkan yang 

hendak diteliti. Table frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk 

mengetahui karakteristik dan distribusi 1 variabel untuk membuktikan 

hipotesa 1, 2 dan 3. 

 

1.9   Batasan Operasional 

Analisis adalah penyediaan suatu peristiwa untuk mengetahui 

penyebarannya dan juga duduk dari perkara yang sesungguhnya 

(  Suwarjoko Warapani, 1977 ) 

Bekerja adalah melakukan atau menghasilkan atau membantu menghasilkan 

uang atau barang dalam kurun waktu tertentu (Matra,1985). 

Karena dalam penelitian ini tentang pedagang kaki lima maka 

bekerja adalah untuk menhasilkan uang 

Difusi adalah penyebaran, pemencaran, penjalaran sebagai contoh 

penyebaran berita dari mulut ke mulut (Nursid Sumaatmaja, 

1981) 

Pedagang kaki lima adlah pedagang yang bermodal kecil, cenderung 

berpendapatanrendah dan berjualan ditempat umum seperti 

depan toko, dekat terminal, tepi jalan baik menetap maupun 

keliling (Tadjuddin Noer Effendi,1997) 

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh selama bekerja dalam 

batas kurun waktu tertentu (Tadjuddin Noer Effendi, 1997) 

Interaksi adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang 

dapat menimbulkan gejala atau masalah baru( Bintarto, 1979)  
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Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan selain pekerjaan 

pokok (Tadjudin Noer Effendi, 1997) 

Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana individu atau masyarakat 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya minimal 

kebutuhan pokok misalnya pakaian, tempat tinggal, rumah. 

(Darodjatun Kuntjoro Jakti, 1986) 

Daerah asal adalah daerah dimana seseorang bertempat tinggal (Titus, 1982) 

Jam kerja adalah waktu yang digunakan tiap hari oleh pekerja, mulai dari 

meninggalkan rumah sampai meninggalkan rumah (BPS, 1983) 

Peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan 

abstrak, yaitu dipilih dipermukaan bumi atau yang ada kaitannya 

dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan pada 

umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil 

atau diskalakan (Agus Dwi Martono, 1998) 

 

Potensi adalah yang meliputi sumber-sumber alami dan sumber manusiawi 

baik itu sudah terwujud maupun belum dan dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai macam kebutuhan warga masyarakat. Dan untuk 

memenuhi kesejahteraaan dalam arti luas ( Dahroni, 1997 )   

Kota adalah dapat diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala 

pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan 

yang besifat heterogen dan materalistis dibandingkan dengan 

daerah belakangnya ( Bintarto, 1977 ). 

Analisa keruangan adalah mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat 

penting atau seri sifat-sifat penting (Hagget, 1972) 

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang 

langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan 

rumah tangga sendiri ( Dahroni, 1997 ) 
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Interlasi adalah hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih didalam 

suatu wilayah atau kawasan tertentu ( Bintarto, 1983 ) 

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang sudah ikutserta dan yang 

dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi dengan batas usia 

yang dipakai adalah 10 tahun keatas. (BPS, 1983)  

Analisis keruangan pedagang kaki lima stadion Manahan di Kelurahan 

Manahan Kecamatan Banjarsari Surakarta dalam penelitian ini 

adalah analisis khusus perdagangan dan keruangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


