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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seorang untuk  mempertahankan hidupnya dilakukan dengan cara 

memenuhi semua kebutuhan hidup mereka sehari-hari baik primer maupun 

sekunder. Kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas dan bermacam-macam 

jenisnya menunut seseorang untuk berusaha sekeras mungkin, serta melakukan 

berbagai macam cara, agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup keluarganya 

terutama kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Semakin tinggi tanggungan 

keluarga seseorang akan membuat kebutuhan hidup keluarganya juga semakin 

besar. Untuk memenuhi semua kebutuhan primer maupun sekunder seseorang 

dituntut  untuk  bekerja sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup. 

Dengan penghasilan yang cukup besar dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan untuk memperoleh pekerjaan 

tidaklah mudah seseorang harus mempunyai keahlian atau ketrampilan supaya 

bisa bersaing dengan yang lainnya. Jenis pekerjaan sendiri ada dua yaitu di 

sektor informal yaitu pekerjaan yang tidak memerlukan syarat atau ketentuan 

khusus serta tingkat pendidikan tertentu untuk bekerja, salah satunya adalah 

pedagang kaki lima. Serta disektor formal yaitu pekerjaan yang memiliki 

persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan yang tinggi dan harus memiliki 

ketrampilan. 

Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak hanya terjadi di 

daerah perkotaan tetapi terjadi juga di daerah pedesaan. Meningkatnya jumlah 

penduduk di daerah pedesaan akan menyebabkan semakin sempitnya luas 

tanah pertanian karena tanah keluarga akan terus menerus diwariskan pada 

anak. (Titus, 1982), yang menyatakan bahwa luas rata- rata sawah di Jawa dan 

Bali adalah 0,5 ha. Penelitian ini dilakukan pada 25 desa di Indonesia 

mendapatkan hasil bahwa 55% responden masyarakat pedesaan tidak memiliki 

lahan pertanian, 23% menyewa tanah, 22% hanya memiliki lahan pertanian 
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yang sempit. Semakin sempit lapangan pekerjaan akan menimbulkan dampak 

pada masalah pengangguran. Mengatasi keadaan tersebut, salah satu langkah 

yang baik adalah memperluas usaha di bidang non pertanian karena pekerjaan 

dibidang non pertanian dapat memberikan tambahan penghasilan untuk 

menutup kebutuhan ekonomi, akan tetapi pekerjaan di bidang non pertanian 

umumnya berkembang didaerah perkotaan sehingga menyebabkan terjadinya 

gerakan penduduk dari desa ke kota dalam waktu tertentu. Dinamakan 

mobilitas Sirkuler (Mantra, 1984). 

Mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu mobilitas 

permanen atau migrasi, dan mobilitas non permanen atau sirkuler. Mobilitas 

permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain 

dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas non permanen 

adalah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan tidak 

ada niatan untuk menetap di daerah tujuan (Titus, 1982). Mobilitas sirkuler 

dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam, mobilitas ulang-alik atau nglaju, 

periodik atau menginap, musiman dan waktu yang lama. Mobilitas sirkuler 

dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan desa, kota 

dengan kota. Perbedaan antara mobilitas permanen dengan mobilitas non 

permanen terletak pada niat atau tidaknya bertempat tinggal di daerah tujuan 

(Mantra, 1978).  

Permasalahan yang dihadapi migran umumnya adalah susah 

mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini disebabkan karena tingkat 

pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan sehingga sulit 

mendapatkan pekerjaan disektor formal, akibatnya sebagian besar dari mereka 

hanya dapat bekerja disektor informal (Tadjudin, 1997). Salah satunya menjadi 

pedagang kaki lima antara lain: penjual makanan, minuman, pakaian dan lain-

lainnya. Pedagang kaki lima menjadi alternatif lapangan kerja yang tidak 

tertampung di sektor formal karena karakteristik pedagang kaki lima tidak 

memiliki keahlian khusus. Karakteristik yang di maksud adalah kegiatan usaha 

tidak teratur baik mengenai lokasi maupun modal kerjanya, kebanyakan 



3 
 

 
 

sumber modal kerja berasal dari tabungan sendiri atau modal pinjaman. 

(Tadjudin, 1997) Umumnya mereka berkerja sendiri dengan barang dagangan 

atau jasa dikombinasikan oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri tidak beraturan, serta kemiskinan dan 

tingkat pendidikan yang rendah. Pedagang kaki lima dapat digambarkan 

sebagai pengangguran yang tersembunyi dan mempunyai pekerjaan di sektor 

informal atau pekerjaan yang sederhana. 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. Sektor informal 

memiliki segi positif menyediakan barang dagangan yang terjangkau 

masyarakat di tempat. Pedagang kaki lima tidak mempunyai keterampilan 

tertentu dengan modal usaha yang relatif 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 kesejahteraan ekonomi kepada keluarganya, (Tadjudin, 1997). 

Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah wilayah yang terletak di 

sebelah barat Gunung Lawu dan sebelah timur Kota Surakarta. Wilayah ini 

terbagi menjadi 17 kecamatan dengan luas total mencapai 77.378, 64 ha (BPS, 

2018). Setiap kecamatan memiliki potensi yang berbeda – beda, misalnya 

Kecamatan Jatiyoso dengan tanahnya yang cocok untuk pertanian cengkeh, 

pisang dan sayuran, sedangkan Kecamatan Jumantono dengan lahannya yang 

cocok untuk jenis pertanian durian, jahe, kunyit, tebu dan rambutan. 

Karanganyar memiliki potensi yang beragam, sehingga kabupaten ini 

mendapat julukan sebagai Bumi Intanpari (Industri, Pertanian dan Pariwisata). 

Hasil bumi yang melimpah, kaya akan wisata alam dan buatan menjadikan 

wilayah ini cukup dikenal hingga ke mancanegara. Kondisi alamnya yang 

sangat beragam menjadikan wilayah ini banyak digemari oleh semua kalangan, 

terlebih lagi karena objek – objek wisatanya dilengkapi beberapa jenis 
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permainan, seperti outbound, arung jeram, tracking, hiking, terbang layang, 

dan lain sebagainya.  

Salah satu daerah yang cukup menyimpan daya tarik adalah alun-alun 

kota yang dikelilingi tumbuhan hijau, memiliki tempat yang luas, terdapat 

taman air mancur dan mempunyai banyak sekali pedagang. Dengan 

keberadaannya dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar dan 

terletak di jalan utama yang selalu berlalu lalang warga dari arah barat menuju 

obyek wisata Tawangmangu atau dari arah sebaliknya, tak jarang banyak 

warga yang mampir untuk menghabiskan waktu di Alun-alun Karanganyar. 

Hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh pada intensitas pengunjung 

pedagang kaki lima ini. Dengan jenis dagangan yang beraneka ragam 

merupakan sebab lain mengapa pedagang kaki lima ini banyak dikunjungi oleh 

pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota maupun 

dari luar kota. Dengan banyaknya pengunjung kurang lebih 200 sampai dengan 

300 orang pada jam 16.00-23.00 wib pada hari-hari biasa, dan pada hari sabtu 

dan minggu bisa lebih banyak karena banyak masyarakat yang menikmati 

malam minggu bersama keluarga maupun bersama teman 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 barang dagangan 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 Alun-alun Karanganyar yang berarti terdapat interaksi antar 

daerah. Karena itu, penelitian ini menentukan judul yaitu “Mobilitas Sirkuler 

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Karanganyar”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi pedagang kaki lima yang ada 

di kawasan Alun-alun Karanganyar?  

2. Bagaimana mobilitas sirkuler pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun 

Karanganyar?  

3. Apa faktor pendorong bagi responden dari daerah asal untuk melakukan 

mobilitas sirkuler? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi pedagang kaki lima yang ada 

di kawasan Alun-alun Karanganyar.  

2. Menganalisis mobilitas sirkuler pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun 

Karangnayar.  

3. Mengetahui faktor pendorong bagi responden dari daerah asal untuk 

melakukan mobilitas sirkuler. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan berguna bagi semua pihak antara lain : 

1. Sebagai syarat pencapaian derajat sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dapat memberikan referensi untuk penelitian sejenis lainnya. 

3. Menambah wawasan pemikiran bagi penulis khususnya tentang mobilitas 

sirkuler. 
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4. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah mengenai tata kelola 

permasalahan pedagang kiki lima di kawasan alun-alun karanganyar. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a) Mobilitas Penduduk 

Mantra (2000: 172) menyebutkan bahwa mobilitas penduduk dapat 

di artikan sebagai perpindahan dan perubahan tempat tinggal yang 

melewati batas wilayah atau daerah tertentu selama batas waktu tertentu 

atau menetap ditempat tujuan. Mobilitas penduduk juga dapat 

didefinisikan sebagi perpindahan atau pergerakan penduduk ke daerah 

lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen dan bersifat 

sementara atau non permanen. Salah satu penyebab masyarakat 

melakukan mobilitas disebabkan karena adanya kebutuhan-kebutuhan 

yang belum tercukupi didaerah asal.  

Tabel 1.2 Batasan Ruang dan Waktu Dalam Penelitian Mobilitas 

Penduduk yang dilaksanakan oleh Ida Bagoes Mantra tahun 1975 

Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu 

Ulang-alik 

(commuting) 

Dukuh (Dusun) Enam jam atau lebih dan 

kembali pada hari yang 

sama 

Menginap/mondok di 

daerah tujuan 

Dukuh (Dusun) Lebih dari satu hari, tetapi 

kurang dari enam bulan 

Permanen/menetap di 

daerah tujuan 

Dukuh (Dusun) Enam bulan atau lebih 

menetap didaerah tujuan 

Sumber : Mantra (1978) 
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Pada hakekatnya mobilitas penduduk merupakan refleksi dari 

perbedaan daerah satu dengan yang lain serta ketidakmerataan fasilitas 

yang didapatkan antara satu daerah dengan daerah lain. Masyarakat yang 

dari daerah tertentu yang memiliki fasilitas pembangunannya kurang 

akan berpindah atau bergerak menuju daerah lain yang memiliki fasilitas 

yang lebih baik. Perpindahan atau gerakan penduduk lebih dikenal 

dengan migrasi penduduk (Mantra,1981). 

Salah satu bentuk mobilitas adalah mobilitas sirkuler (Mantra, 

1981). Mobilitas sirkuler memiliki berbagai macam yaitu mobilitas 

ulang-alik atau nglaju, periodik musiman, dan jangka panjang. Mobilitas 

atau migrasi penduduk yang lebih banyak adalah dilakukan secara non 

permanen, yakni mobilitas penduduk pada jarak yang pendek serta dalam 

waktu yang tidak lama, dan tidak menetap ditempat lain, dari pada 

mobilitas penduduk yang dilakukan secara permanen. 

Seseorang melakukan mobilitas dikarenakan adanya kebutuhan-

kebutuhan yang tidak tercukupi di daerahnya seperti pendidikan, 

kesempatan kerja, pendapatan yang rendah, dan fasilitas pembangunan 

yang kurang baik. 

b) Faktor-faktor Migrasi 

Menurut Lee (1970), faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan migran adalah :  

1. Faktor yang berada di daerah asal 

2. Faktor yang berada di daerah tujuan 

3. Faktor yang menghambat 

4. Faktor individu  

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Faktor daerah asal, daerah tujuan dan penghalang 

antara dalam mobilitas sirkuler 

Sumber : Lee (1970) dalam Mantra (1985) 

Keterangan : 

+  : Faktor Pendorong 

- : Faktor Penarik 

0 : Faktor Netral 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

orang yang melakukan mobilitas ke daerah lain, jika didaerah asalnya 

dirasakan memiliki berbagai faktor yang tidak menguntungkan, tetapi di 

daerah lain dirasakan memiliki beberapa keuntungan yang bisa di 

peroleh. Pemilihan positif atau negatif terhadap berbagai faktor di daerah 

asal tergantung dengan latar belakang permasalahan atau kehidupan 

seseorang. Menurut penilaian individu atau faktor pribadi di kedua 

tempat tersebut terdapat faktor bernilai nol, positif, negatif, dengan 

menilai sisi total neraca pada kedua tempat tersebut dan menghitung 

besarnya hambatan (misalnya biaya transportasi) orang akan 

memutuskan untuk berpindah tempat. Terjadinya mobilitas tergantung 

kepada seseorang untuk mengatasi berbagai masalah yang harus 

dihadapinya. 

Faktor yang berada di daerah asal dinamakan faktor pendorong, 

sedangkan faktor yang berada didaerah tujuan dinamakan faktor penarik. 

Faktor pendorong adalah fasilitas pendukung di daerah asal masih minim 
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atau kurang memadai, dan seseorang umumnya berkeinginan untuk 

memperbaiki kehidupannya atau kesejahteraannya. Faktor penarik 

adalah fasilitas-fasilitas pendukung di daerah tujuan lebih memadai, dan 

di daerah tujuan lebih mudah dalam hal memperoleh pekerjaan. Migrasi 

penduduk dapat ditentukan dari faktor jarak, biaya, dan informasi yang 

diperoleh seseorang akan memutuskan untuk bermigrasi atau tidak ke 

tempat tujuan. Teori tersebut kelemahannya terletak pada sejauh mana 

penilaian individu seseorang yang bersifat objektif. Hal ini disebabkan 

seseorang dalam melakukan mobilitas pada umumnya manyatakan 

bahwa kehidupan mereka di daerah asal kurang memadai, namun untuk 

berpindah secara permanen mereka berat untuk melakukannya karena 

mereka merasa sudah nyaman hidup dilingkungan daerah asalnya. 

Dengan adanya sarana transportasi yang telah memadai mereka memilih 

mobilitas sirkuler karena daerah tujuan tidak terlalu jauh dan 

bagaimanapun juga mereka harus mendapatkan pekerjaan untuk 

memenuhi kehidupan mereka serta memperoleh kehidupan yang lebih 

baik, dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah didapatkan di 

perkotaan. 

Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan disektor formal di 

perkotaan di sebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah serta 

tidak memiliki ketrampilan tertentu, oleh sebab itu hanya dapat bekerja 

di sektor informal saja. Dapat dilihat bahwa sepertiga dari mereka yang 

bekerja di kota hanya bekerja disektor informal (Tadjudin, 1997). 

Seseorang bekerja di daerah tujuan dapat di dorong faktor positif dan 

negatif dari daerah asal. Faktor negatif didaerah asal berfungsi sebagai 

penahan untuk tinggal daerah asalnya. Sedangkan faktor positif sebagai 

pendorong untuk meninggalkan daerah asalnya. 

Ada tiga faktor yang menyebabkan mobilitas sirkuler lebih banyak 

terjadi (Mantra, 1978) yaitu : 



10 
 

 
 

1. Faktor sentripetal (kekuatan yang mengikat penduduk untuk 

tetap tinggal di daerahnya) dan faktor sentrifugal (kekuatan 

yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya) 

2. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi 

3. Kesempatan kerja pada sektor formal dan non formal di daerah 

perkotaan. 

 

c) Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau sering disingkat dengan PKL adalah istilah 

untuk orang pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha 

kecil yang dilakukan di pinggir jalan atau trotoar untuk menggelar 

dagangannya. Pedagang kaki lima merupakan usaha yang dijalankan 

secara mandiri, bahkan dapat dikatakan bahwa PKL tersebut cenderung 

kreatif dalam memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha 

pengembangan dagangannya. Kemandirian pedagang kaki lima dapat 

memicu pendapatan mereka menjadi lebih baik.  

Pedagang kaki lima merupakan salah satu penyumbang perputaran 

ekonomi di suatu daerah, walaupun usahanya kecil apabila PKL 

dikumpulkan akan mempunyai nilai yang tinggi bagi perkembangan 

ekonomi daerah. Pekerjaan disektor informal salah satunya adalah 

pedagang kaki lima, merupakan sebuah sektor yang lahir dari 

pertumbuhan ekonomi kota. Migrasi dari desa ke kota sebagian besar 

tanpa di bekali dengan ketrampilan dan pendidikan yang tinggi, hal ini 

yang menyebabkan masyarakat yang bermigrasi umumnya mencari 

pekerjaan di sektor informal yang salah satunya adalah pedagang kaki 

lima. Para pekerja di sektor informal memiliki ciri yang berbeda dengan 

pengangguran banyak yang berasal dari desa yang berpendidikan rendah 

dan banyak juga di antara mereka yang berusia relatif tua dan sudah 

berkeluarga (Manning, 1991). 



11 
 

 
 

Pedagang kaki lima memilih tempat untuk berjualan yang mudah 

diakses oleh masyarakat seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka 

publik yang seharusnya untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sekarang 

berubah menjadi kawasan komersil. Hal tersebut ditunjukan dengan 

banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik 

untuk menjual daganganya. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Ekti 

Handayani 

(2006) 

Mobilitas  

Sirkuler  

Pedagang 

Kaki  

Lima di Kota  

Boyolali  

Kabupaten  

Boyolali 

1) Mengetahui karakteristik demografi, 

sosial dan ekonomi pedagang kakilima 

di Kecamatan Kartasura. 

2) Mengetahui alasan memilih Kecamatan  

Kartasura sebagai daerah tujuan 

berdagang. 

3) Mengetahui distribusikeruangandaerah 

asal. 

4) Mengetahui besarny apendapatan total 

keluarga. 

Survei 1) Status perkawinan pedagang kaki lima didominasi 

oleh status perkawinan yaitu sebesar 75,81%. 

Distribusi pedagang kaki lima dengan presentase 

terbanyak adalah yang berusia 40-50 tahun yaitu 

sebesar38,71%. 

2) Distribusi tingkat pendidikan pedagang kaki lima 

didominasi oleh tingkat pendidikan menengah, yaitu 

sebesar51,60%. 

3) Faktor pendorong yang paling banyak mobilitas 

sirkuler disebabkan kebutuhan ekonomi keluarga. 
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Ramlah 

(2017) 

Analisis 

Mobilitas  

Sirkuler 

Pedagang  

Kaki Lima di  

Kecamatan  

Kartasura 

1) Mengetahui karakteristik 

demografi,sosial danekonomi pedagang 

kaki lima di Kecamatan Kartasura. 

2) Mengetahiu alasan memilihmenjadi 

pedagangkakilima. 

3) Mengetahui faktorpendorong bagi 

responden untuk melakukanmobilitas 

sirkulerdi Kecamatan Kartasura. 

Survei 1) Pelaku mobilitas sirkuler pedagang kaki lima 

didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki 22 

orang (59,46%) dari 37 responden. 

2) Alasan memilih bentuk mobilitas sirkuler disebabkan 

oleh jarak yang jauh dari daerah asal sebanyak 24 

orang(64,86%) dari 37responden. 

3) Faktor pendorong responden untuk melakukan 

mobilitas sirkuler di Kecamatan Kartasura sebanyak 

(45,95%) disebabkan oleh faktor ekonomi. 

Ayom 

Kencana 

Nugraha 

Gusti 

(2020) 

Mobilitas 

Sirkuler 

Pedagang 

Kaki Lima di 

Kawasan 

Alun-alun 

Karanganyar 

1) Mengetahui karakteristik sosial dan 

ekonomi PKL yang ada di kawasan 

Alun-alun Karanganyar. 

2) Menganalisis mobilitas sirkuler PKL di 

kawasan Alun-alun Karanganyar. 

3) Mengetahui faktor pendorong bagi 

responden dari daerah asal untuk 

melakukan mobilitas sirkuler. 

Survei 1) Karakteristik sosial ekomomi pedagang kaki lima di 

Kawasan Alun-alun Karanganyar di dominasi berjenis 

kelamin laki-laki dengan rata-rata umur 36 tahun 

dengan status pernikahan paling banyk sudah menikah 

sebesar 74%. 

2) Mebilitas pedagang kaki lima di dominasi dari luar 

kecamatan dalam kabupaten, dengan menggunakan 

sarana mobilitas paling banyak sepeda motor. 

3) Faktor pendorong daerah asal dan faktor penarik 

daerah tujuan yang paling berpengaruh adalah faktor 

ekonomi yaitu tentang peluang kerja. 

Sumber : Penulis 2019 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Masalah yang banyak di hadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya 

pulau jawa adalah sulitnya dalam mencari pekerjaan. Apalagi jika tinggal di 

daerah pedesaan yang mereka tinggal tidak memiliki fasilitas pendukung yang 

baik atau tidak menguntungkan bagi mereka serta mayoritas masyarakat desa 

memiliki pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu 

sehingga sulit mencari pekerjaan. 

Banyak cara yang ditempuh oleh masyarakat desa untuk meningkatkan 

perekonomian mereka, salah satunya dengan melakukan mobilitas sirkuler. 

Salah satu alasan utama masyarakat dalam melakukan migrasi dari satu daerah 

ke daerah lain karena alasan ekonomi. Faktor yang melakukan migrasi tenaga 

kerja ke daerah tujuan adalah faktor daya tarik di daerah tujuan dan daya 

dorong didaerah asal (Lee, 1970). Semakin sempitnya lahan pertanian di 

pedesaan membuat masyarakat kesuliatan dalam mencari pekerjaan di sektor 

pertanian. Masyarakat yang melakukan mobilitas sirkuler akan memilih daerah 

tujuan di kota karena didaerah tersebut dianggap masih cukup mudah dalam 

mendapatkan pekerjaan salah satunya di bidang informal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2019 

Karakteristik 

Mobilitas 
Sirkuler 

Daerah Tujuan Daerah asal 

Pedagang Kaki 
Lima 

Faktor 
Pendorong 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Mobilitas Penduduk 

 Mobilitas penduduk adalah perpindahan atau pergerakan penduduk 

dan perubahan tempat tinggal yang melintasi batas wilayah atau daerah 

tertentu ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu atau menetap di 

tempat tujuan (Mantra, 1999).  

2. Wawancara  

 Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau 

seseorang yang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (KBBI). 

3. Responden  

 Responden adalah seseorang secara individu maupun kolektif yang 

akan dimintai keterangan atau informasi yang dilakukan oleh peneliti. 

4. Tenaga kerja 

 Tenaga kerja adalah orang yang sudah bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan (A.Hamzah, 1990). 

5. Analisis 

 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan mengurai, 

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan 

ditafsirkan maknanya (Komarudin dkk, 1997). 

6. Observasi 

 Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada 

pada obyek penelitian (Pambudi, 2005). 

7. Modal  

 Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. 
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8. Pedagang Kaki Lima 

 Pedagang kaki lima adalah istilah untuk orang pedagang atau orang 

yang melakukan kegiatan atau usaha kecil yang tidak memiliki keahlian 

khusus, kegiatan usaha yang tidak teratur dan berjualan di tempat umum 

seperti di pinggir jalan atau trotoar untuk menggelar daganganya 

(Tadjuddin Noe Effendi, 1997). 

9. Mobilitas Sirkuler 

 Mobilitas sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu daerah menuju 

daerah lain dengan tidak adanya niatan menetap di daerah tujuan. 

10. Pendapatan 

 Pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh mayarakat baik 

perorangan atau masyarakat atas hasil kerjanya dalam periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Tadjudin, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


