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PEMANFAATAN KEBERADAAN ALUN-ALUN KARANGANYAR 

UNTUK KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2019 

 

Abstrak 

 

Alun-alun sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti 

aktivitas ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai 

sebuah kesejahteraan sosial salah satu bentuknya berdagang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pedagang, menentukan faktor – 

faktor yang terkait penghasilan pedagang serta menganalisis pengaruh 

pemanfaatan Alun – Alun Karanganyar untuk kesejahteraan pedagang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey. Sampel yang diambil dari 

daerah penelitian adalah sebanyak 5 orang pedagang dari setiap jenis dagangan, 

kecuali pedagang kaset yang berjumlah 4. Jenis dagangan berdasarkan data 

observasi lapangan berjumlah 7 jenis, sehingga total sampel yang dibutuhkan 

adalah 34 pedagang. Pengolahan data menggunakan software ArcGIS 10.2 dan 

SPSS 24.  Hasil penelitian menunjukkan karakter pedagang di Alun – Alun 

Karanganyar pedagang didominan dengan umur produktif 31-40 (41,2%), Jenis 

kelamin laki-laki (79,4%). Berdagang sebagai pekerjaan yang pokok dan 

berdagang sebagai pekerjaan sampingan memiliki presentase yang sama sebesar 

(50%). Faktor-faktor yang menentukan tingkat penghasilan pedagang di Alun – 

Alun Karanganyar yaitu Pedagang berasal dari kecamatan Karanganyar (58,9%), 

Status perkawinan didominasi dengan  85,3%  berstatus kawin. Tingkat 

Pendidikan SMA (50%),telah berstatus kawin (85,3%). Jumlah anggota keluarga 

sebanyak 4 orang (52,9%). Jumlah anak didominasi dengan 2 anak (47,1%). 

Pengeluaran pendidikan  anak didominasi sebesar 557.000-1.004.000 (29,4%). 

Pengeluaran asuransi  87.000 (26,5%) dan antara 88.000 – 126.000 (26,5%) untuk 

biaya jaminana kesehatan.  Tingkat pengeluaran pedagang sebagian besar berada 

pada kategori sedang yaitu antara 1.575.000 – 2.529.000 (58,8%). Jenis dagangan  

didominasi dengan jenis permainan anak sebanyak  47 pedagang, Tingkat 

penghasilan rata-rata kategori rendah yaitu < 600.000 (44,1%). Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap tingkat penghasilan pedagang di Alun – Alun Karanganyar 

yang bernilai positif yaitu alamat/jarak, status pendidikan terakhir, penghasilan 

lain, jumlah anak, penghasilan rata-rata harian, dan yang bernilai negatif status 

perkawinan, asuransi, jumlah keluarga, pengeluaran total  dan jenis dagangan.  

 

Kata Kunci: alun-alun, karanganyar, kesejahteraan, pedagang, penghasilan. 

 

Abstract 

 

People often use the square to carry out activities such as economic activities that 

aim to meet the needs of life to achieve social welfare, one form of trading. This 

study aims to identify the characteristics of traders, determine the factors related 

to the merchant's income and analyze the effect of using Karanganyar Square for 

the welfare of traders. The research method used is a survey method. The sample 
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taken from the research area is as many as 5 traders of each type of trade, except 

for cassette traders, amounting to 4. Types of merchandise based on field 

observation data amounted to 7 types, so the total sample needed is 34 traders. 

Data processing used ArcGIS 10.2 and SPSS 24 software. The results showed that 

the character of traders in Karanganyar Square was dominant with a productive 

age of 31-40 (41.2%), male gender (79.4%). Trading as a main job and trading as 

a side job has the same percentage (50%). The factors that determine the level of 

income of traders in Alun - Alun Karanganyar, namely traders from Karanganyar 

sub-district (58.9%), the marital status is dominated by 85.3% is married. High 

school education level (50%), currently married (85.3%). The number of family 

members is 4 people (52.9%). The number of children was dominated by 2 

children (47.1%). Education expenditure for children was dominated by 557,000-

1,004,000 (29.4%). Insurance expenses are 87,000 (26.5%) and between 88,000 - 

126,000 (26.5%) for health insurance costs. Most of the traders' expenditure levels 

are in the medium category, namely between 1,575,000 - 2,529,000 (58.8%). 

Types of merchandise were dominated by children's games as many as 47 traders, 

the average income level was low category, namely <600,000 (44.1%). Factors 

that affect the level of income of traders in Alun - Alun Karanganyar which are 

positive are address / distance, latest education status, other income, number of 

children, average daily income, and those with negative values are marital status, 

insurance, number of families, total expenditure and type of merchandise. 
 

Keywords: square, Karanganyar, welfare, merchant, income. 

1. PENDAHULUAN 

Geografi ekonomi yang merupakan cabang geografi manusia yang bidang 

studinya struktur aktivitas keruangan ekonomi, sehingga titik berat studinya 

adalah aspek keruangan (lokasi) struktur ekonomi manusia yang di dalamnya 

bidang pertanian, industri, perdagangan, komunikasi, transportasi dan lain 

sebagainya (Nursid, 1988). Aktivitas yang dilakukan manusia dalam kegiatan 

ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai sebuah 

kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi dimana 

suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan, terutama yang bersifat mendasar 

seperti makanan, pakaian dan rumah sebagai tempat tinggal. Indikator dalam 

mengukur kesejahteraan sosial (Biro Pusat Statistik, 1992), variabel yang 

digunakan untuk mengukur kesejahteraan ada enam, yaitu pendidikan, kesehatan, 

gizi, konsumsi dan Pengeluaran rumah tangga, ketenagakerjaan, perumahan dan 

lingkungan. Umumnya pembangunan yang ada di Indonesia terfokus pada bidang 

ekonomi, hal ini di karenakan masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang 
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mengalami ketimpangan sosial. Peranan pemerintah dalam memberdayakan 

masyarakat sangat di butuhkan dalam upaya pembangunan ekonomi di 

masyarakat. 

Menurut Suharto (2005) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan dengan tujuan pemberdayaan menunjuk pada 

keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti 

kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi diantaranya  

pemberdayaan masyarakat pedagang mikro oleh pemerintah melalui program 

kerjanya memberikan penyuluhan, pendampingan hingga memberikan tempat 

kepada para pedagang mikro. 

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar salah satunya dengan 

berkerja menjadi pedagang. Pedagang sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu 

pedagang besar yang merupakan pedagang dengan modal yang relatif besar, 

mempunyai tempat usaha yang tetap dan biasanya menjual jenis dagangan lebih 

dari satu. Pedagang kecil yang merupakan pedagang dengan modal yang relatif 

kecil dan dalam melakukan perdagangan ada yang mempuanyai tempat yang tetap 

dan ada yang tidak tetap. Pedagang kecil yang memiliki tempat tetap contohnya 

seperti kios kecil, depot, warung kecil, dan toko kecil. Sedangkan pedagang kecil 

yang tidak memiliki tempat tetap contohnya pedagang keliling, pedagang kaki 

lima dan pedagang pasar berwaktu. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang atau golongan ekonomi 

lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan 

modalnya yang relatif kecil, modal sendiri atau modal pinjaman dari pihak lain, 

yang berjualan di tempat terlarang atau tidak (Kartini Kartono, 1980). Ilmu 

geografi mempunyai kaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima menggunakan 

faktor lokasi yang terdapat di pusat-pusat keramaian publik dengan memanfaatkan 
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fasilitas publik seperti jalan, pusat olah raga, alun-alun, taman dan lain 

sebagainya. Secara tidak langsung pedagang kaki lima membantu pemerintah 

dalam usaha menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan 

dapat menambah kesejahteraan rumah tangga. 

Sarana prasarana serta fasilitas publik seperti taman, alun-alun, komplek 

gedung olah raga banyak dipilih sebagai tempat dijadikannya wadah bagi para 

pedagang mikro untuk mencari rezeki dan menghidupkan kegiatan ekonomi di 

wilayah tersebut. Fasilitas publik berupa alun-alun sering di manfaatkan oleh 

masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas sosial, budaya, 

politik, dan juga ekonomi. 

Kabupaten Karanganyar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat 

berfokus kepada pengembangan ekonomi mikro khususnya kepada para pedagang 

kecil atau pedagang kaki lima, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar memberikan wadah atau tempat kepada pelaku kegiatan ekonomi 

salah satunya berupa fasilitas publik yaitu Alun-Alun Karanganyar yang terletak 

di Jalan Lawu Kecamatan Karanganyar yang menghubungkan Kabupaten 

Karanganyar dengan Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur. Upaya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam memaksimalkan fasilitas 

Alun-Alun Karanganyar yaitu dengan melakukan revitalisasi alun-alun secara 

bertahap dari tahun 2013 hingga 2015. Revitalisasi alun-alun tersebut Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karanganyar menggelontorkan dana untuk penambahan 

fasilitas-fasilitas penunjang berupa air mancur, lampu taman, toilet umum dan 

perbaikan-perbaikan pada alun-alun dengan tujuan agar tempat tersebut bisa 

menjadi daya tarik bagi pengunjung dan menghidupkan kegiatan ekonomi yang 

ada di tempat tersebut.  

Alun-Alun Karanganyar ini sendiri dijadikan sebagai pasar rakyat non-

permanen oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, pasar di 

Alun-Alun Karanganyar di beri nama Pasar Sabtu Minggu yang sesuai dengan 

hari dimana pasar tersebut mulai beroprasi. Keberadaan Alun-Alun Karangayar 

setiap harinya banyak dijadikan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang, 
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aktivitas perdagangan mulai ramai biasanya di mulai waktu sore hari hingga 

malam hari dan puncak dari keramaian aktivitas perdagangan yaitu di malam 

minggu dan hari minggu pada acara car free day yang dalam acara tersebut 

masyarakat akan ramai berkumpul untuk menikmati hari liburnya dengan 

bersantai-santai, olah raga, bersepeda dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti 

berdagang.  

Menurut (Suryani, 2015), dengan letak yang strategis, pasar akan lebih 

terjamin proses transaksi jual-belinya daripada pasar yang letaknya kurang 

strategis. Hal yang harus diperhatikan faktor-faktor keramaian lalu lintas, 

kemungkinan tempat pemberhentian orang untuk berbelanja, keadaan penduduk 

di lingkungan pasar, keadaan perparkiran dan sebagainya. Melihat teori di atas, 

Alun – Alun Karanganyar dapat dikatakan memiliki lokasi yang strategis dengan 

adanya tempat pemberhentian untuk orang berbelanja, keramaian lalu lintas, 

keadaaan perpakiran dan ramainya pedagang kaki lima sehingga Alun – Alun 

Karanganyar cocok untuk dijadikan pasar. 

Alun-Alun Karanganyar sendiri dipilih untuk kegiatan ekonomi, karena dari 

fungsi alun-alun itu sendiri pada umumnya sebagai tempat berkumpulnya 

masyarakat, ditambah dengan letaknya berada di tengah pusat kota yang ramai 

oleh permukiman penduduk, letaknya yang strategis serta dilalui lalu lintas yang 

ramai dan terdapat kegiatan kegiatan ekonomi yang didalamnya berupa warung 

kaki lima, penyedia permainan anak, dan di dukung dengan adanya area parkir 

yang luas. Pelaku kegiatan ekonomi yang ada di Alun-Alun Karanganyar terbagi 

menjadi dua bagian yaitu pada kegiatan jasa dan non-jasa. Pelaku kegiatan 

ekonomi bidang jasa seperti tukang parkir, dan jasa permainan anak, sedangkan 

untuk bidang non-jasa seperti pedagang makanan, pedagang aksesoris, pedagang 

pakaian, pedagang minuman dan asongan. Hasil tersebut menunjukkan terdapat 

ratusan pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Alun-Alun 

Karanganyar yang artinya banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya 

dengan memanfaatkan keberadaan alun-alun ini. Tabel 1.1. berikut menunjukan 

data banyaknya pedagang menurut jenis dagangannya yang ada di Alun-Alun 

Karanganyar pada tahun 2019. 
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Tabel 1. Data Pedagang di Aun-Alun Karanganyar Menurut Jenis 

Dagangannya Tahun 2019 
No Jenis Dagangan Jumlah (orang) 

1 Makanan 157 

2 Minuman 42 

3 Jasa Permainan Anak 47 

4 Mainan 13 

5 Fashion 18 

6 Andong 6 

5 Kaset DVD 4 

Jumlah Total 287 

Sumber: Observasi Lapangan, 2019 
Data di atas di peroleh melalui observasi lapangan yang di lakukan penulis, di ketahui jumlah 

pedagang yang ada di Alun-Alun Karanganyar sebanyak 287 pedagang dan juru parkir sebanyak 

17 orang. Jenis dagangan yang paling banyak dijajakan yaitu jenis makanan ringan seperti cilok, 

nuget goreng, telor gulung dan lain sebagainya sebanyak 101 pedagang kemudian disusul dengan 

jenis dagangan makanan berat seperti bakso, mie ayam, pecel lele, nasi goreng, ayam goreng dan 

lain sebagainya sebanyak 55 pedagang, sehingga total pedagang dengan jenis dagangan berupa 

makanan sebanyak 157 pedagang. Pedagang minuman lebih didominasi dengan minuman dingin 

seperti popice, es teh, es coklat dan banyak lagi jenisnya, sedangkan untuk minuman hangat seperti 

badrek dan sekuteng tidak terlalu banyak. Penyedia jasa permainan anak yang ada di Alun-Alun 

Karanganyar menyewakan permainan seperti becak hias, mobil hias, istana balon, mandi bola, 

lukisan, pancingan, motor dan mobil mini listrik yang semuanya berjumlah 47 orang. 

Dari data yang diperoleh melalui observasi lapangan, maka penulis ingin mengetahui 

seberapa berpengaruhnya keberadaan Alun-Alun Karanganyar untuk kegiatan ekonomi 

masyarakat tahun 2019 untuk mengetahui kesehjateraan para pedagang yang memanfaatkan Alun-

Alun Karanganyar untuk dijadikan sebagai lahan usaha mencari rezekinya, penulis ingin 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehjateraan pedagang serta karakteristik 

dari pedagang yang ada di Alun-Alun Karanganyar baik itu berupa penghasilan, jumlah 

tanggungan keluarga, status pendidikan, status perkawinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu 

penulis memelakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Keberadaan Alun-Alun 

Karanganyar Untuk Kesejahteraan Pedagang Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019”. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 

Metode survey adalah metode penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggukakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun, 1989).  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari responden berupa 

survey menggunakan instrument kuisioner dalam mengumpulkan data primer. 

Kuisioner yang berisi daftar pertanyaan tertulis diberikan kepada seluruh 

responden, dalam hal ini merupakan pedagang di Alun-Alun Karanganyar yang 

berjumlah 34 orang dengan rentang pengumpulan data dari tanggal 23 – 29 

Desember 2019. 

Pengambilan data selama satu bulan berturut-turut kepada 34 responden tetap 

dengan jenis dagangan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat 

penghasilan responden setiap harinya dengan tujuan untuk menghitung 

penghasilan bulanan. Namun, cuaca hujan yan menjadi penghambat peneliti 

dalam mengumpulkan sample terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2019 

menyebabkan kegiatan ekonomi responden terhambat mengingat lokasi yang 

digunakan merupakan ruang umum terbuka. 

3.2.Hasil Penelitian Karakteristik Pedagang di Alun-Alun Karanganyar. 

Karakteristik pedagang merupakan gambaran umum responden penelitian. 

karakter pedagang tersebut adalah umur, jenis kelamin, dan pekerjaan.  

3.2.1 Umur 

Karakteristik umur pedagang merupakan identitas atau profil seorang pedagang 

yang dapat dikelompokkan menjadi data berdasarkan kelompok umur. 

Tabel 2. Data Umur Pedagang 
Rentang Umur Frekuensi Persentase 

21-30 9 26.5 

31-40 14 41.2 

41-50 5 14.7 

51-60 5 14.7 

61-70 1 2.9 

Total 34 100.0 

Usia Termuda  21 

Usia Tertua  70 

Usia RataRata  31-40 

Data Tabel 2 menunjukkan responden didominasi dengan usia 31-40 tahun 

yaitu sebanyak 14 responden (41,2%), 21-30 tahun sebanyak 9 responden 

(26,5%), 41-50 tahun sebanyak 5 responden (14,7%), 51-60 tahun sebanyak 5 
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responden (14,7%) dan >60 tahun sebanyak 1 responden (2,9%). Dari data di atas 

pedagang di Alun-Alun Karanganyar sebagian masuk dalam kelompok usia 

produktif. 

3.2.2 Jenis Kelamin 

Secara umum tugas mencari nafkah merupakan tugas seorang laki-laki namun tak 

jarang perempuan juga ikut andil dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Tabel 

3. berikut merupakan data jenis kelamin pedagang yang ada di Alun-Alun 

Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 3. Data Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi 

Laki-Laki 27 79.4 

Perempuan 7 20.6 

Total 34 100.0 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 3 menunjukan responden didominasi dengan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 27 responden (79,4%) lebih besar dari jenis kelamin perempuan 

sebanyak 7 responden (20,6%). Dari data tersebut pedagang dengan jenis kelamin 

laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.  

3.2.3 Pekerjaan 

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan kewajiban setiap manusia, oleh 

karna itu manusia diwajibkan berkerja untuk mendapatkan penghasilan. Tak 

jarang banyak manusia yang berkerja tambahan di luar pekerjaan pokoknya untuk 

mendapatkan penghasilan lebih demi memenuhi kebutuhan hidup. Tabel 6 berikut 

merupakan data pekerjaan pedagang di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 4. Data Pekerjaan 
Pekerjaan Frekuensi Persentasi 

Berdagang 17 50.0 

Memiliki Pekerjaan Lain 17 50.0 

Total 34 100.0 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 4. menunjukkan bahwa pedagang mempunyai presentasi yang sama 

antara berdagang sebagai pekerjaan pokok 17 responden (50%) dan berdagang 

sebagai pekerjaan sampingan sebanyak sebanyak 17 responden (50%).  

3.3.Hasil penelitian faktor-faktor yang menentukan tingkat penghasilan 

pedagang di Alun – Alun Karanganyar 
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3.3.1. Alamat / Jarak 

Konsep geografi salah satunya adalah konsep jarak. Konsep jarak merupakan 

ruang atau sela yang menghubungkan antara alamat rumah pedagang dengan 

lokasi berjualan di Alun-Alun Karanganyar dihitung melalui hitungan panjang. 

Tabel 5. berikut merupakan data alamat pedagang di Alun-Alun Karanganyar, 

data alamat digunakan untuk mengetahui jarak antara tempat tinggal pedagang 

dengan Alun-Alun Karanganyar. 

Tabel 5 Data Alamat/Jarak 

Kecamatan Kelurahan Jarak dari 

Alun-Alun 

(km) 

Frekuensi Persentasi 

Karanganyar 

Bejen 1,5 4 

58.9 

Cerbonan 0,9 1 

Delingan 5,4 2 

Jatiharjo 1,3 2 

Jongke 0,5 1 

Karangnom 4,3 1 

Karanganyar 0 6 

Lalung 2,3 1 

Temu Ireng 3,8 1 

Titang 2,5 1 

Karangpandan 

Kalongan 15 1 
8.8 

 
Karangpandan 13 1 

Menjung 10 1 

Tasikmadu 
Tasikmadu 2 2 8.8 
Gaum 1,5 1  

Jaten Jaten 3 1 8.8 

Jetis 5,8 1 

Palur 8 1 

Kebakkramat Kebakkramat 5 2 5.9 

Mojogedang Gobyok 6,4 1 5.9 

Panggung 7,2 1 

Kab. Sukoharjo Mojolaban 3,4 1 2.9 

Total   34 100 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 5. menunjukkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebanyakan pedagang yang berada di Alun-Alun Karanganyar berasal dari 

Kecamatan Karanganyar sebanyak 20 responden (58,9%), Kecamatan 

Karangpandan 3 responden (8,8%), Kecamatan Tasikmadu 3 rasponden (8,8%), 

Kecamatan Jaten 3 responden (8,8%), Kecamatan Kebakkramat 2 responden 

(5,9%), Kecamatan Mojogedang 2 responden (5,9%) dan Kabupaten Sukoharjo 1 
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Responden (2,9%). Gambar 1. berikut merupakan peta asal pedagang yang 

berjualan di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. peta asal pedagang yang berjualan di Alun-Alun Karanganyar tahun 

2019. 

3.3.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal penting bagi setiap manusia dalam membentuk pribadi 

yang berwawasan luas, oleh sebab semakin tinggi status pendidikan seseorang 

makan semakin banyak materi dan ilmu pelajaran yang didapatkan. Tabel 8. 

berikut merupakan data tingkat pendidikan pedagang di Alun-Alun Karanganyar 

tahun 2019. 

Tabel 6. Tingkat Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentasi 

Tidak Bersekolah 1 2.9 

SD 7 20.6 

SMP 6 17.6 

SMA/SMK 17 50.0 

S1 2 5.9 

Lainnya 1 2.9 
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Total 34 100.0 

Pendidikan terendah Tidak sekolah 

Pendidikan tertinggi S1 

Rata-rata pendidikan SMA 

 Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 6. menunjukkan responden didominasi dengan pendidikan SMA 

yaitu sebanyak 17 responden (50%), SD sebanyak 7 responden (20,6%), SMP 

sebanyak 6 responden (17,6), Sarjana S1 sebanyak 1 responden (5,9%) dan yang 

tidak bersekolah dan tingkat pendidikan lainnya masing-masing 1 responden 

dengan presentasi (2,9%). Dari data di atas menunjukan 50% pedagang 

merupakan tamatan SMA/SMK, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

pedagang di Alun-Alun Karanganyar sebagian besar telah mengenyam pendidikan 

yang diwajibkan oleh Pemerintah yaitu minimal SMA.  

3.3.3.  Status Perkawinan 

Status perkawinan sangat berpengaruh terhadap tingkat penghasilan yang 

didapatkan. Seseorang yang sudah menikah maka mempunyai tanggungan lebih 

yang wajib di penuhi. Tabel 7. berikut merupakan data status perkawinan 

pedagang di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 7. Data Status Perkawinan 
Status Perkawinan Frekuensi Persentasi 

Belum Kawin 4 11.8 

Kawin 29 85.3 

Duda/Janda 1 2.9 

Total 34 100.0 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 7. menunjukkan responden didominasi dengan status perkawinan 

kawin sebanyak 29 responden (85,3%), belum kawin sebanyak 4 responden 

(11,8%) dan duda atau janda sebanyak 1 responden (2,9%). Data di atas 

menunjukan 85,3% pedagang yang ada di Alun-Alun Karanganyar sudah kawin, 

artinya pedagang tersebut mempunyai jumlah tanggungan selain dirinya yang 

wajib untuk dipenuhi. 

3.3.4. Penghasilan 

Penghasilan yang didapatkan oleh pedagang di Alun-Alun Karanganyar tidak 

hanya dari hasil berjualan. Sebanyak 50% pedagang memiliki pengasilan lain di 

luar dari hasil berjualan. Berikut ini merupakan data penghasilan pedagang yang 
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dihitung dengan pendapatan bulanan pendapatan harian, dan pendapatan dari 

pekerjaan lain dan pendapatan dari pasangan. 

Tabel 8. berikut merupakan data penghasilan rata-rata setiap bulannya yang 

didapat pedagang di Alun-Alun Karanganyar. 

Tabel 8. Data Penghasilan Rata-Rata Bulanan Pedagang  
Jumlah Penghasilan Frekuensi Persentasi 

< 600.000 15 44.1 

700.000-1.200.000 12 35.3 

1.300.000-1.800.000 5 14.7 

>1.900.000 2 5.9 

Total 15 44.1 

Penghasilan terendah < 600.000 

Penghasilan tertinggi >1.900.000 

Rata-rata penghasilan < 600.000 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 8. menunjukkan responden didominasi dengan penghasilan bulanan 

sebanyak kurang dari Rp.600.000 yaitu 15 responden (44,1%), Rp.700.000-

Rp.1.200.000 sebanyak 12 responden (35,3%), Rp.1.300.000-Rp.1.800.000 

sebanyak 5 responden (14,7%), dan lebih dari Rp.1.900.000 sebanyak 2 

responden (5,9%). Dari data di atas pedagang di Alun-Alun Karanganyar sebagian 

besar mendapatkan penghasilan bersih dari penjualan yaitu kurang dari 

Rp.600.000-Rp.1.200.000 selama 1 bulan, itu berarti hasil dari berjualan masih di 

bawah upah minimum pekerja Kabupaten Karanganyar tahun 2019.  

Tabel 9. berikut merupakan data penghasilan pedagang di Alun-Alun 

Karanganyar pada tahun 2019 yang didapat dari rata-rata penghasilan harian. 

Tabel 9. Data Penghasilan Rata-Rata Harian Pedagang  
Jumlah Penghasilan Frekuensi Persentasi 

<22.000 16 47.1 

23.000-41.000 11 32.4 

42.000-60.000 6 17.6 

>61.000 1 2.9 

Total 34 100.0 

Penghasilan harian terendah <22.000 

Penghasilan harian tertinggi >61.000 

Rata-rata penghasilan harian <22.000 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 9. menunjukkan responden didominasi dengan penghasilan 

harian sebanyak kurang dari Rp.22.000 yaitu 16 responden (47,1%), Rp.23.000-

Rp.41.000 sebanyak 11 responden (32,4%), Rp.42.000-Rp.60.000 sebanyak 6 

responden (17,6%), dan lebih dari Rp.61.000 sebanyak 1 responden (2,9%). 
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Tabel 10. berikut merupakan data penghasilan pedagang di Alun-Alun 

Karanganyar pada tahun 2019 yang didapat dari penghasilan pasangannya. 

Tabel 10. Data Penghasilan Pasangan setiap bulan 
Jumlah Penghasilan Frekuensi Persentasi 

Tidak Memiliki Penghasilan 13 38.2 

<733.000 6 17.7 

734.000-1.322.000 3 8.8 

1.323.000-1.911.000 9 26.5 

>1.912.000 3 8.8 

Total 34 100 

Penghasilan pasangan bulanan terendah Tidak Memiliki Penghasilan 

Penghasilan pasangan bulanan tertinggi >1.912.000 

Rata-rata penghasilan pasangan bulanan Tidak Memiliki Penghasilan 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 10. menunjukkan sebanyak 13 responden (38,2%) belum 

memiliki pasangan atau pasangan dari pedagang tersebut tidak memiliki 

penghasilan, dan pedagang yang memiliki pasangan yang berpenghasilan kurang 

dari Rp.733.000 perbulan sebanyak 6 responden (17,7%), Rp.734.000-

Rp.1.322.000 perbulan sebanyak 3 responden (8,8%), Rp.1.323.000-Rp.1.911.000 

sebanyak 9 responden (26,5%), dan lebih dari Rp.1.912.000 sebanyak 3 

responden (8,8%). Dari data di atas 38,2%  pedagang tidak memiliki penghasilan 

dari pasangan, itu berarti ada sebagian pedagang yang belum memiliki pasangan 

dan ada pedagang yang memiliki pasangan tetapi tidak memiliki penghasilan dan 

sebanyak 61,8% pedagang memiliki pasangan dan pasangan tersebut memiliki 

penghasilan. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pedagang mempunyai pekerjaan 

lainnya selain berjualan. Dari pekerjaan lain yang dimiliki maka pedagang 

mempunyai penghasilan di luar penghasilan dari berdagang. Tabel 11. berikut 

merupakan data penghasilan dari pekerjaan sampingan. 

Tabel 11. Data Penghasilan Pekerjaan Sampingan 
Jumlah Penghasilan Frekuensi Persentasi 

Tidak Memiliki 17 50.0 

<1.014.000 2 5.9 

1.015.000-1.529.000 1 2.9 

1.530.000-2.044.000 13 38.3 

>2.045.000 1 2.9 

Total 34 100.0 

Penghasilan pekerjaan sampingan terendah Tidak Memiliki 

Penghasilan pekerjaan sampingan tertinggi >2.045.000 

Rata-rata Penghasilan pekerjaan sampingan  Tidak Memiliki 
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Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 11. menunjukkan 17 responden (50%) tidak memiliki 

penghasilan sampingan, dan pedagang yang memiliki penghasilan sampingan 

sebesar kurang dari Rp.1.014.000 perbulan sebanyak 2 responden (5,9%), 

Rp.1.015.000-Rp.1.529.000 sebanyak 1 responden (2,9%), Rp.1.530.000-

Rp.2.044.000 sebanyak 13 responden (38,3%), dan lebih dari  Rp.2.045.000 

sebanyak 1 responden (2,9%). Dari data di atas menunjukan penghasilan dari 

pekerjaan lain yang dimiliki pedagang yang paling banyak yaitu direntang 

penghasilan Rp.1.530.000-Rp.2.044.000 setiap bulannya. 

3.3.5. Jenis Dagangan 

Pedagang di Alun-Alun Karanganyar sangat beragam dalam menjual barang 

dagangannya. Dari pedagang makanan hingga pedagang fashion ada di Alun-Alun 

Karanganyar, sehingga pengunjung yang datangpun mempunyai banyak varian 

dalam membeli barang dagangan. Terdapat juga penyedia jasa permainan untuk 

hiburan bagi anak-anak berupa mobil listrik, sepatu roda, becak hias wahana 

bermain balon dan andong. Tabel 12. berikut merupakan data pedagang menurut 

jenis dagangan yang dijual di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 12. Jenis dagangan di Alun-Alun Karanganyar 
Jenis Dagangan Populasi (N) 

Makanan 157 
Minuman 42 

Permainan anak 47 
Fashion 18 
Mainan 13 
Andong 6 
Kaset 4 

Jumlah Total  287 

 Sumber: Observasi Lapangan 2019 

Data Tabel 12. menunjukkan pedagang didominasi dengan Jenis dagangan  

Makanan yaitu sebanyak 157 pedagang, minuman 42 pedagang, permainan anak 47 

pedagang, fashion 18, mainan 13 pedagang, jasa andong 6, kaset 4 pedagang. 

Pedagang yang menjual dagangan jenis makanan merupakan yang paling 

dominan di Alun-Alun Karanganyar. Ada dua jenis makanan yang dijual yaitu 

makanan berat seperti nasi goreng, ayam goreng/bakar, bakso, miayam, nasi liwet 

dan makanan ringan seperti cilok, pentol, telur gulung, dan  lain sebagainya. 
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3.3.6. Jumlah Tanggungan keluarga 

Penghasilan pedagang dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga. Semakin 

banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi juga biaya yang 

dikeluarkan. Tabel 13. berikut merupakan data jumlah anggota keluarga dari 

pedagang di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 13. Data Jumlah Anggota Keluarga 
Jumlah Tanggunan Frekuensi Persentasi 

1 1 2.9 

2 1 2.9 

3 12 35.3 

4 18 52.9 

>4 2 5.9 

Total 34 100.0 

Jumlah anggota keluarga terendah 1 

Jumlah anggota keluarga tertinggi >4 

Rata-rata anggota keluarga  4 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 13. menunjukkan responden didominasi dengan jumlah 

anggota keluarga sebanyak 4 yaitu 18 responden (52,9%), jumlah anggota 

keluarga sebanyak 3 yaitu 12 responden (35,3%), jumlah anggota keluarga 

sebanyak 4 yaitu 2 responden (5,9%), jumlah anggota keluarga sebanyak 2 yaitu 1 

responden (2,9%) dan jumlah anggota keluarga sebanyak 1 yaitu 1 responden 

(2,9%). Dari data di atas diketahui seorang pedagang kebanyakan menanggung 

beban seanyak 4 jiwa (52.9%). 

Tabel 14. berikut merupakan data banyaknya jumlah anak dari pedagang 

di Alun-Alun Karanganyar tahun 2019. 

Tabel 14. Data Jumlah Anak 
Jumlah Anak Frekuensi Persentasi 

Tidak/Belum Memiliki Anak 5 14.7 

1 11 32.4 

2 16 47.1 

>2 2 5.9 

Total 34 100.0 

Jumlah anggota keluarga terendah Tidak/Belum Memiliki Anak 

Jumlah anggota keluarga tertinggi >2 

Rata-rata anggota keluarga  2 

Sumber: Data Primer 2019 

Data Tabel 14. menunjukkan responden didominasi dengan jumlah anak 

sebanyak 2 yaitu 16 responden (47,1%), jumlah anak sebanyak 1 yaitu 11 

responden (32,4%), jumlah anak sebanyak lebih dari 2 yaitu 2 responden (5,9%), 
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dan sebanyak 5 responden belum memiliki anak. Pedagang di Alun-Alun 

Karanganyar paling banyak memiliki jumlah anak yaitu 2 anak. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Karakter pedagang di Alun – Alun Karanganyar pedagang didominan dengan 

umur produktif 31-40 (41,2%), Jenis kelamin laki-laki (79,4%), Berdagang 

sebagai pekerjaan yang pokok dan berdagang sebagai pekerjaan sampingan 

memiliki presentase yang sama sebesar (50%). 

Hasil uji variabel yang bernilai positif yaitu variabel yang berpengaruh 

terhadap peningkatan jumlah penghasilan berupa variabel alamat/jarak, 

pendidikan terakhir, penghasilan lain, dan penghasilan harian. Variabel yang 

paling berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan pedagang yaitu variabel 

pendapatan rata-rata harian dengan nilai uji sebesar (1.004). Hasil uji variabel 

yang bernilai negatif yaitu variabel yang berpengaruh terhadap pengurangan 

penghasilan pedagang berupa variabel status perkawinan, jumlah keluarga, 

asuransi kesehatan, jenis dagangan dan pengeluaran total. Variabel yang paling 

berpengaruh terhadap pengurangan penghasilan pedagang yaitu variabel jumlah 

anggota keluarga dengan nilai uji sebesar (-0,499). Variabel yang mempengaruhi 

tingkat penghasilan pedagang di Alun – Alun Karanganyar yaitu alamat, status 

perkawinan, pendidikan terakhir, jumlah keluarga, jumlah anak, penghasilan lain, 

asuransi, jenis dagangan, rata-rata harian dan pengeluaran total. Faktor yang 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghasilan yaitu alamat/jarak, 

pendidikan terakhir, jumlah anak, penghasilan lain, dan penghasilan harian, 

sedangkan faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor pemasukan dari 

penghasilan lainnya dan faktor perhitungan pendapatan dari rata rata harian. 

4.2 Saran 

Responden penelitian Pemanfaatan Keberadaan Alun-Alun Karanganyar Untuk 

Kesejahteraan Pedagang di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 mengatakan 

bahwa pada dasarnya keberadaan Alun-Alun Karanganyar sendiri belum ada 

manfaat yang sangat berarti terutama dari segi ekonomi terutama pada saat event-
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event besar kabupaten yang diadakan di Alun-Alun. Pihak pengelola Alun-Alun 

dianggap terlalu berpihak kepada pihak ketiga yang dirasa merugikan bagi 

pedagang Alun-Alun itu sendiri. Harapan pedagang untuk Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar suapaya memperhatikan nasib rakyat kecil dengan diberikan bantuan 

berupa modal, bantuan gerobak dan berpihak untuk pedagang yang berjualan di 

Alun-Alun Karanganyar jika ada acara atau event yang menggunakan kawasan 

alun-alun. 

Saran bagi peneliti diharapkan mampu melakukan pendekatan yang baik 

kepada responden dengan memperhatikan waktu dan keadaan responden agar data 

yang diinginkan dapat diperoleh secara detail, karena dalam pengambilan data 

responden ada hal-hal yang bersifat intim yang mungkin dapat menyinggung 

responden itu sendiri. 
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