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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia Negara Kepulauan kaya akan keanekaragaman hayati, 

salah satunya kawasan pesisir. Pantai dan kawasan pesisir merupakan 

satu paket dalam obyek daya tarik wisata pantai. Pariwisata pantai 

merupakan obyek daya tarik wisata alam yang sangat diminati wisatawan 

sehingga tidak heran, jika wisata tersebut banyak mendatangkan 

pengunjung (Jati, 2017). Pariwisata pantai sangat berpengaruh terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan dalam sektor pariwisata 

secara langsung melibatkan kontribusi masyarakat, sehingga memberikan 

dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dampak positif dari 

perkembangan sektor pariwisata berupa peningkatan pendapatan 

masyarakat dan peluang usaha. 

 Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang langsung berbatasan dengan Pantai Selatan Jawa. Kabupaten 

Pacitan memiliki keindahan obyek daya tarik wisata dengan hamparan 

laut yang berada di kawasan samudera Indonesia. Potensi obyek daya 

tarik wisata pantai di Pacitan telah mampu menyumbang pendapatan 

daerah sebesar 420.686.150 di tahun 1999/2000 sedangkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung pada tahun 1999/2000 telah mencapai 

557.346 (Hari, 2012). Hal itu menunjukkan bahwa keberadan obyek 

wisata pantai dan pesisir di Pacitan sejak awal dibuka sudah mampu 

mendatangkan banyak pengunjung. Keadaan tersebut menjadikan 

masyarakat sekitar mendapat kesempatan usaha dan pekerjaan baru demi 

memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.  

 Pantai klayar menjadi salah satu pantai yang banyak dikunjungi oleh 

wisatawan diantara pantai-pantai lainnya di Kabupaten Pacitan. Terletak 

di Desa Sendang Kecamatan Donorojo, pesona pantai yang indah dengan 

kenampakan alam yang luar biasa berupa  adanya karang-karang di laut 
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membuat Pantai Klayar semakin eksotis. Kenampakan alam lainnya yang 

juga menjadi ikon ciri khas pantai ini adalah seruling samudra. Seruling 

samudra adalah lubang atau celah pada karang yang ada disekitar laut 

yang dapat menyemburkan air dari bawah karang dan ketika air itu 

disemburkan keluarlah bunyi seperti seruling. Awalnya terdapat dua 

lubang yang mampu menghasilkan bunyi seperti seruling, namun 

semenjak adanya gempa puluhan tahun lalu mengakibatkan salah satu 

karang yang dapat berbunyi rusak, sehingga tidak dapat berbunyi 

walaupun menyemburkan air. Masalah itu terjadi karena sudah tidak 

adanya tekanan pada karang yang dapat menghasilkan bunyi akibat 

kerusakan gempa. Adanya ikon seruling samudera yang menarik dan beda 

dari yang lain, membuat pantai klayar banyak diminati wisatawan 

sehingga setiap tahunnya pantai ini selalu mengalami peningkatan 

pengunjung. Dapat di lihat  data jumlah pengunjung pantai klayar selama 

5 tahun terahir pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Pantai klayar Tahun 2015-2019 

Data Pegunjung Pantai klayar 

Bulan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Januari     28.921     65.564     71.649      25.239      22.177  

Februari     14.316     23.385      20.212        9.482      11.589  

Maret      15.242     18.602      20.269      11.705      11.617  

April     15.861     16.169      31.581      21.293      19.660  

Mei     21.957     38.386      31.256      14.233        9.390  

Juni     28.997       7.616      64.215      81.820      98.134  

Juli     75.184     72.520      66.204      54.780    172.567  

Agustus     43.264     23.394      17.861      13.636      22.311  

Septemer     28.993     20.061      22.255      16.597      43.795  

Oktober     23.173     18.738      23.026      19.571      46.022  

Nopember     28.338     19.640      16.715      19.326      62.587  

Desember     27.893     51.610      11.045      30.328    179.580  

Jumlah   352.139   375.685    396.288    318.010    699.429  

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, 2020 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengunjung pantai klayar dari tahun 

ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan pengunjung yang 
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cukup signifikan bisa dilihat pada bulan juni yang terjadi peningkatan, 

dikarenakan bulan juni merupakan bulan liburan sekolah bagi anak-anak. 

Tidak heran jika pada bulan ini banyak dimanfatkan oleh keluarga untuk 

berwisata, seperti pergi ke pantai. Selain itu juga terjadi peningkatan pada 

bulan desember karena bulan ini banyak di gunakan oleh setiap orang 

untuk menikmati masa liburan awal dan akhir tahun.  

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata Di Kecamatan 

Donorojo Tahun 2019 

No Daya Tarik Wisata Jumlah 

Pengunjung 

Tahun 2019 

1. Pantai Klayar 699.429 

2. Pantai Ngiroboyo 34.825 

3. Pantai Buyutan 46.072 

 4. Pantai Banyu Tibo 40.134 

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, 2020 

Tabel 1.2 menunjukka bahwa pantai klayar merupakan destinasi 

wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan jika dibanding 

dengan wisata-wisata pantai lainnya yang ada di Kecamatan Donorojo. 

Tingginya jumlah pengunjung di pantai klayar yang mencapai ratusan 

ribu sangat beda jauh dengan destinasi wisata sekitarnya yang hanya 

mencapai puluhan ribu. Maka tidak heran jika pantai klayar banyak 

dilengkapi oleh fasilitas yang menunjang kebutuhan wistawan mulai dari 

penginapan, warung, toko-toko, dan transportasi penunjang wisata seperti 

Atv. 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata terkait jumlah pengunjung 

pantai klayar menjadikan hampir 90% masyarakat sekitar pantai bermata 

pencaharian bergantung pada wisata pantai. Menurut ketua Pokdarwis 

pantai klayar, profesi sebagai pedagang adalah profesi yang sangat 

diminati oleh sebagian besar masyarakat di sekitar pantai klayar karena 

dianggap lebih mudah dan tidak banyak memerlukan modal. Pedagang 
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yang ada di kawasan pantai klayar berasal dari daerah sekitar pantai itu 

sendiri yaitu Desa Sendang, tetapi ada juga dua sampai tiga pedagang 

yang berasal dari luar Desa Sendang. Kejadian tersebut terjadi disebabkan 

oleh pemerintah daerah, selaku pengelola pantai klayar yang 

berkeinginan mengangkat perekonomian penduduk sekitar khusunya 

Desa Sendang. Sebelum keberadaan pantai klayar dikenal banyak orang, 

masyarakat desa dikenal memiliki kondisi perekonomian menengah 

kebawah. Maka pemerintah memberi kesempatan penduduk desa 

sendang untuk berdagang dan mendirikan berbagai usaha lain guna 

mengangkat perekonomian masyarakat sekaligus memajukan desa 

tersebut agar tidak tertinggal dan lebih banyak dikenal luas. Tidak hanya 

memberi kesempatan untuk berdagang di kawasan pantai saja, bahkan 

pemerintah pun menyiapkan lahan serta kios yang posisinya sudah diatur 

sedemikian rupa untuk dapat ditempati oleh para pedagang yang ingin 

berdagang. Lahan ataupun kios yang diberikan pemerintah dibuat agar 

kawasan pantai tertata dengan baik dan membuat wisatawan nyaman 

berwisata. Terdiri dari 4 bagian yaitu bagian lahan atas, kios atas, kios 

tengah dan lahan timur. Lahan yang dimaksut adalah area lahan yang 

memang dikhususkan berjualan dan setiap yang ingin berdagang bebas 

membuat lapak di area tersebut dengan syarat memberikan uang sewa 

lahan untuk setiap bulan. Kios yang dimaksutkan adalah berupa bangunan 

pertokoan yang dibuat untuk pedagang yang ingin berjualan tanpa 

mendirikan bangunan lagi dengan syarat yang sama membayar uang sewa 

kios untuk setiap bulannya. Hal itu dibuat oleh pemerintah untuk 

memudahkan masyarakatnya juga untuk menjaga kemanan, kebersihan 

serta ketertiban pantai. Biaya sewa yang diberikan pedagang kepada 

pemerintah nantinya akan digunakan untuk biaya pengelolaan pantai 

seperti untuk membayar petugas kebersihan pantai. Berikut merupakan 

tabel biaya sewa lahan dan kios berdasarkan lokasi. 
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Tabel 1.3 Biaya Sewa Lahan dan Kios Berdasarkan Lokasi 

Lokasi Harga sewa 

perbulan 

Sewa 

pertahun 

Lahan atas 25.000 300.000 

Kios atas 90.000 1.080.000 

Kios tengah 90.000 10.80.000 

Lahan timur 30.000 360.000 

Sumber : Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa, lahan atas merupakan lahan 

area parkir kendaraan roda empat maupun bis pariwisata yang ada di 

pantai klayar, lahan ini terletak di sebelah barat pantai dan tepatnya 

berada diatas sebelum pantai. Harga lahan dan kios yang berada di area 

parkir cukup mahal dibanding lahan bagian timur. Lahan dan kios yang 

ada di atas merupakan lokasi yang sangat strategis untuk para pedagang 

dan menjadi tujuan pertama pengunjung untuk membeli sesuatu karena 

dekat dari kendaraan tempat mereka parkir. Sedangkan kios tengah 

berada di area sepanjang pinggir pantai. Kios tengah juga menjadi kios 

yang strategis dan menguntungkan untuk para pedagang dimana 

pengunjung selain menikmati pantai pasti juga akan mampir ke tempat 

para pedagang. Bagian lahan timur letaknya di area timur berada diatas 

tebing tempat wisata seruling samudera. Tebing tersebut banyak di 

datangi wisatawan untuk melihat keajaiban alam seruling samudera yaitu 

semburan air dari bawah karang dengan suara yang khas. Sehingga tidak 

heran jika bagian timur terdapat orang berjualan. 

Jumlah pedagang di kawasan pantai klayar berdasarkan data dari 

dinas pariwisata ada sebanyak 137 pedagang baik yang berdagang di kios 

maupun hanya buka lapak di lahan dari pemerintah. Jumlah pedagang 

tersebut merupakan pedagang-pedagang tetap yang sudah berjualan lama 

disana. Pedagang yang ada di pantai klayar terbagi menjadi 3 kategori 

yaitu pedagang makanan dan minuman, pedagang pakaian dan pedagang 

aksesoris. Berikut kategori pedagang beserta jumlahnya yang ada di 
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Kawasan Pantai Klayar. 

Tabel 1.4 Kategori rumpun Pedagang di Pantai klayar 

Katagori Pedagang Jumlah 

Pedagang Makanan 90 

Pedagang Pakaian 23 

Pedagang Aksesoris 24 

Jumlah 137 

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, 2020 

Rata-rata umur pedagang yang berjualan di sekitar pantai klayar 

berkisar anatar 40 sampai 50 tahun, mereka merupakan pedagang-

pedagang yang sudah berjualan lama sejak awal dibukanya wisata pantai 

klayar. Selain itu kebanyakan dari pedagang pantai klayar berpendidikan 

tamatan SD hingga SMP. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat 

sebagian besar hanya berprofesi sebagai pedagang. Bahkan sebelum 

mereka menjadi pedagang, profesi mereka adalah sebagai petani dan 

pembuat gula kelapa. Sehingga bisa dilihat bahwa pendapatan masyarakat 

sebelum berdagang tidaklah banyak dan hanya mampu untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari saja. 

Semenjak masyarakat beralih profesi menjadi pedagang, pendapatan 

mereka bertambah bahkan dalam satu rumah bisa semua anggota keluarga 

membantu berjualan. Sebagian besar pedagang di Pantai Klayar hanya 

mengandalkan berjualan pada hari libur saja yaitu sabtu-minggu dan hari 

libur lainnya. Tidak banyak pula yang berjualan setiap hari walaupun 

pengunjung pantai tidak sebanyak hari libur. Berjualan dengan 

mengandalkan hari libur saja, pastinya belum cukup untk kebutuhan 

mereka sehari – hari, biaya pendidikan anak, dan biaya tambahan lain 

serta belum lagi biaya sewa kios atau lahan yang harus dikeluarkan setiap 

bulan. 

Banyaknya pedagang yang mayoritas masyarakat sekitar pantai, 

membuat desa sendang seakan sepi oleh kegiatan kemasyarakatan sebab 

semua masyarakat sibuk mencari uang di pantai, acara gotong royong 
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atau bahkan perlomban 17 agustus pun tidak ada. Mereka memanfaatkan 

waktu libur yang ada dengan mencari uang dan bekerja. Pedagang-

pedagang di pantai klayar juga memanfaatkan anggota keluarganya untuk 

saling membantu di pantai, kebanyakan dari mereka menyuruh anak-

anaknya untuk membantu bekerja di pantai, sehingga anak mereka merasa 

waktu bersama temannya juga keluarga berkurang karena orang tua 

mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. 

Tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi masalah terberat yang 

dilalui pedagang-pedagang pantai klayar, adanya pandemi covid-19 

membuat sebagian besar kegiatan perekonomian dihentikan. Tepatnya 

tanggal 23 maret 2020 pemerintah Pacitan menetapkan ditutupnya semua 

wisata yang ada di Pacitan termasuk pantai klayar. Hal tersebut membuat 

semua masyarakat desa sendang yang hidupnya bergantung pada obyek 

wisata pantai harus kehilangan pekerjaannya termasuk pedagang. Kondisi 

tersebut terjadi selama berbulan – bulan sampai batas waktu yang belum 

jelas kapan berakhirnya. Kejadian ini tentu membuat para pedagang 

bingung bagaimana harus memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 

mereka tidak bekerja sama sekali dan belum lagi untuk pedagang yang 

memiliki angsuran dan tanggungan biaya pendidikan anak. Pemasukan 

tak ada sama sekali justru pengeluaran semakin banyak. Hal ini 

menjadikan para pedagang harus memutar otak bagaimana mendapatkan 

uang sedangkan mereka sendiri tidak bekerja. 

Oleh karena peneliti melakukan penelitian “Kondisi Sosial Ekonomi 

Pedagang Di Kawasan Pantai klayar Kecamatan Donorojo Kabupaten 

Pacitan Tahun 2020 (Studi Kasus Selama Masa Covid-19)” untuk 

mengkaji dan mengetahui kondisi sosial ekonomi dari pedagang baik 

dalam keadaan biasa maupun ketika pandemi covid-19 seperti sekarang. 

Dan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di buat, maka  menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik kondisi sosial ekonomi pedagang di kawasan 

pantai klayar? 

2. Bagaimana dampak kondisi sosial ekonomi pedagang terhadap 

adanya wabah covid-19 tahun 2020? 

3. Bagaimana upaya pedagang menghadapi hambatan-hambatan dalam 

berdagang terutama masa pandemi covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di buat, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengkaji karakteristik kondisi sosial ekonomi pedagang di kawasan 

pantai klayar. 

2. Mengkaji dampak sosial maupun ekonomi pedagang dari adanya 

wabah covid-19 di tahun 2020. 

3. Mengkaji upaya pedagang menghadapi hambatan-hambatan dalam 

berdagang terutama masa pandemi covid-19.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, sebagai referensi dan rujukan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

kondisi sosial ekonomi pedagang di pantai klayar. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Pariwisata  

Menurut (Soekadijo, 2000) pariwisata adalah kegiatan masyarakat 

dengan wisatawan. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatakan 

bahwa pariwisata merupakan segala macam kegiatan wisata dengan 

berbagai macam fasilitas dan layanan yang telah disediakan. Perjalanan 

wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang 

diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan tertentu dan tidak untuk 

bekerja (Hastuti, 2015). 

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan 

agar sarana pariwisata hidup dan berkembang untuk memberikan layanan 

kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Jenis-jenis prasarana 

pariwisata antara lain :  

1. Prasarana transportasi.  

2. Prasarana komunikasi.  

3. Kelompok yang termasuk utilities yaitu penenerangan listrik, 

persedian minum bersih, sistem irigasi.  

4. Prasarana sosial.  

5. Sistem pendidikan.  

6. Pelayanan kesehatan.  

7. Faktor keamanan.  

Sedangkan sarana pariwisata adalah suatu badan usaha yang 

memberikan pelayanan kepada wisatawan secara langsung dan tidak 

langsung serta untuk perekonomiannya bergantung pada kedatangan 

wisatawan. Sarana pariwisata di bagi menjadi 3 kelompok :  

1. Sarana pokok kepariwisataan yaitu badan usaha yang kehidupannya 

bergantung pada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata.  

2. Sarana pelengkap kepariwisataan yaitu tempat yang menyediakan 
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fasilitas rekeasi yang tidak hanya melengkapi sarana pokok 

kepariwisataan tetapi juga membuat wisatawan semakin lama tinggal 

ditempat wisata. 

3. Sarana penunjang kepariwisataan yaitu perusahaan yang menunjang 

sarana pokok dan pelengkap pariwisata yang berfungsi membuat 

wisatawan lebih lama tinggal dan mengeluarkan uang untuk 

dibelanjakan ditempat wisata tersebut (Yoeti, 1996) 

Pengembangan suatu obyek wisata harus memperhatikan 5 unsur 

penting agar dapat membuat wisatawan puas. 5 unsur pengembang wisata 

tersebut meliputi (Idu & Mawardi, 2017) :  

1. Daya tarik atraksi wisata 

2. Fasilitas  

3. Infrasruktur 

4. Transportasi  

5. Keramahtamahan  

B. Kawasan 

Kawasan bisa dikatakan sebagai daerah yang memiliki ciri khas dan 

pengelompokan fungsional tertentu seperti kawasan industri, kawasan 

perdagangan dan kawasan rekreasi. Kawasan adalah suatu wilayah yang 

memiliki fungsi lindung dan budidaya sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Nafis, 2016).  

Kawasan adalah ruang yang menjadi kesatuan geografis dengan 

unsur yang terkait pada batas dan sistem yang terkait dengan aspek 

administrative dan fungsional. Kawasan merupakan wilayah dengan 

fungsi utama sebagai lindung dan budidaya. 

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi untuk 

melindungi kelestarian lingkungan hidup berupa sumberdaya alam dan 

sumber daya buatan. 
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2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang memiliki fungsi 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan  

Kawasan wisata terdiri dari dua kata yaitu kawasan dan wisata yang 

tentu memiliki dua arti. Kawasan memiliki arti sebagai daerah yang 

memiliki ciri tertentu sedangkan wisata merupakan berpergian bersama 

untuk bersenang-senang. Jika digabungkan kawasan wisata adalah daerah 

yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai tempat tujuan berpergian bersama-

sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang (Nafis, 

2016).  

Jadi kawasan wisata merupakan daerah yang menjadi tujuan 

berpergian baik sendiri maupun bersama yang memiliki ciri khas menarik 

untuk dikunjungi untuk bersenang-senang maupun belajar. 

C. Kondisi sosial ekonomi 

Ilmu sosial menurut segi ekonomi adalah usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya berupa produksi, distribusi, konsumsi, dan jasa 

yang terbatas (Dadang, 2013). Sedangkan dari segi ilmu ekonomi adalah 

suatu kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai 

kemakmuran dengan pengunaan sumber daya produksi yang sifatnya 

langka atau terbatas (Dadang, 2013).  

Sosial ekonomi menurut Sastro Praja dalam (Hastuti, 2015) adalah 

kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sosial 

ekonomi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, 

dan penghasilan (Wijayanti dan Baiquni, 2014). Kondisi sosial ekonomi 

disimpulkan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan yang ada dimasyarakat dan terkait pada kesejahtraan 

masyarakat (Zunaidi, 2013). 

Menurut Santrock dalam (Tambung, 2017) status sosial ekonomi 
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dalam kondisi sosial ekonomi digunakan untuk mengelompokkan orang 

sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan pendidikan ekonomi yang sama. 

Status sosial menunjukkan suatu ketidaksetaraan antar orang. Sosial 

ekonomi ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan 

tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi kelompok. 

D. Ukuran Sosial Ekonomi 

Menurut Hermana dan Ruskandi dalam (Hastuti, 2015) kriteria 

ukuran sosial ekonomi masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:  

1. Ukuran kekayaan 

Lapisan teratas dalam ukuran kekayaan, biasanya dapat dilihat pada 

bentuk rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, dan kebiasaan 

berbelanja. 

2. Ukuran Kekuasaan 

Setiap orang memiliki kekuasaan  dan wewenang terbesar. 

3. Ukuran Kehormatan 

Orang yang paling di segani dan dihormati mendapat tempat teratas. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan  

Ilmu sebagai ukuran bagi masyarakat yang menghargainya, kadang 

berakibat negatif karena yang di hargai adalah gelar sarjananya buakan 

ilmu pengetahuan. 

E. Pedagang 

Menurut Sulistyo dan Suprobo dalam (Hastuti, 2015) definisi dari 

pedagang adalah individu ataupun kelompok dalam melaksanankan proses 

distribusi dengan cara berinteraksi untuk memperoleh keuntungan 

(membeli dan menjual). Pedagang dalam aktivitas perdagangan 

merupakan orang atau institusi yang memperjual belikan suatu produk atau 

barang kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung (Yudha, 
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2017). Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli di suatu 

tempat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan 

penggunaan dan pengolahan pendapatan dari hasil berdagang. Pedagang 

dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Pedagang Profesional  

Pedagang yang melakukan perdagangan sebagai sumber utama 

pendapatan dalam ekonomi keluarga. 

2. Pedagang Semi Profesional 

Pedagang yang melakukan perdagangan untuk mendapatkan uang 

sebagai pendapatan tambahan dalam ekonomi keluarga. 

3. Pedagang Subsistensi 

Pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitasnya 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, contohnya petani yang menjual 

hasil pertaniannya ke pasar. 

4. Pedagang Semu 

Pedagang yang berdagang karena hobi atau hanya sekedar mengisi 

waktu luang. Pedagang ini tidak mengharapkan kegiatan 

berdagangnya untuk memperoleh pendapatan. Heri Hermanto dalam 

(Yudha, 2017). 

Pedagang menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu 

Damsar dalam (Yudha, 2017): 

a. Pedagang distributor (tunggal) : pedagang yang memegang hak 

distribusi satu produk dari perusahaan tertentu. 

b. Pedagang partai (besar) : pedagang yang membeli produk dalam jumlah 

besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lainnya seperti 

grosir. 

c. Pedagang eceran : pedagang yang menjual produk langsung kepada 

konsumen. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Lutfiani Allam Jati (2017) dengan penelitian yang berjudul “Kondisi 

Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Di Pantai Baru Desa Poncosari 

Kecamatan Srandakan Kabupaten Batul” dengan tujuan 1. Perubahan 

area perdagangan antara tahun 2011 sampai 2014, 2. Kondisi sosial 

rumah tangga pedagang, 3. Kondisi ekonomi rumah tangga pedagang, 4. 

Hambatan pedagang dalam berdagang, 5. Upaya yang dilakukan 

pedagang untuk mengatasi hambatan. Metode penelitian yang digunakan 

metode survei dengan pengambilan sempel mengunakan proporsional 

random sampling dan analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

tersebut adalah Perubahan area perdagangan antara tahun 2011 sampai 

2014, Kondisi social rumah tangga pedagang berupa interaksi sosial, 

kesehatan, pendidikan, organisasi. Kondisi ekonomi rumah tangga 

pedagang berupa modal, pendapatan, barang dagangan dan kepemilikan 

barang berharga, Hambatan terbesar adalah kekurangan modal yang di 

atasi dengan cara meminjam dana di bank. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak pada tujuannya. Penelitian sebelumnya meneliti 

perubahan penggunaan lahan yang ada di tempat penelitian selama 4 

tahun, sedangkan peneliti hanya mengkaji kondisi sosial ekonominya 

saja tanpa melihat perubahan lahannya.  

Uniek Yuniar Vili Hastuti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Makanan Di Obyek Wisata 

Pantai Indah Widarapayung Kecamatan Binagun Kabupaten Cilacap”. 

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi 

pedagang makanan di obyek wisata pantai indah widarapayung 

kecamatan binangun kabupaten cilacap. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

pengambilan sampel mengunakan total sempling dan analisis data 

deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini berupa kondisi sosial 
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ekonomi pedagang makanan di obyek wisata pantai indah widarapayung 

kecamatan binagun kabupaten cilacap lebih dari 50% berkategori sedang. 

Perbedaan penelitian Uniek Yuniar Vili Hastuti dengan peneliti 

terletak metode pengambilan sampel dan analisis datanya. Penelitian 

sebelumnya menggunakan total sampling sedangkan peneliti 

menggunakan proporsional sampling. Analisis data yang dipakai pun 

berbeda peneliti sebelumnya memakai deskriptif kualitatif dan penelitian 

yang sedang dilakukan memakai deskriptif kuantitatif. 
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode  Hasil 

Lutfiani Allam Jati 

(2017) Skripsi 

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah 

Tangga Pedagang Di Pantai Baru 

Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan Kabupaten Batul 

1. Perubahan area 

perdagangan antara tahun 

2011 sampai 2014.   

2. Kondisi sosial rumah 

tangga pedagang. 

3. Kondisi ekonomi rumah 

tangga pedagang. 

4. Hambatan pedagang 

dalam berdagang. 

5. Upaya yang dilakukan 

pedagang untuk mengatasi 

hambatan. 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode survei dengan 

pengambilan sempel 

mengunakan 

proporsional random 

sampling dan 

deskriptif kuantitatif.  

1. Perubahan area perdagangan antara 

tahun 2011 sampai 2014.  

2. Kondisi social rumah tangga 

pedagang berupa interaksi sosial, 

kesehatan, pendidikan, organisasi. 

3. Kondisi ekonomi rumah tangga 

pedagang berupa modal, pendapatan, 

barang dagangan dan kepemilikan 

barang berharga. 

4. Hambatan terbesar adalah kekurangan 

modal yang di atasi dengan cara 

meminjam dana di bank 

Uniek Yuniar Vili 

Hastuti (2015) 

Skripsi 

Kajian Kondisi Sosial Ekonomi 

Pedagang Makanan Di Obyek 

Wisata Pantai Indah Widarapayung 

Kecamatan Binagun Kabupaten 

Cilacap 

Untuk mengetahui kondisi 

sosial ekonomi pedagang 

makanan di obyek wisata 

pantai indah widarapayung 

kecamatan binangun 

kabupaten cilacap 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode survei. 

pengambilan sampel 

mengunakan total 

sampling dengan 

analisis data 

deskriptif kualitatif 

Kondisi sosial ekonomi pedagang 

makanan di obyek wisata pantai indah 

widarapayung kecamatan binagun 

kabupaten cilacap lebih dari 50% 

berkategori sedang. 

 

 

Sumber : Penulis, 2020 
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Lanjutan Tabel 1.5  
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Agus Santoso Wijaya 

(2020) Skripsi 

Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang 

Di Kawasan Pantai klayar 

Kecamatan Donorojo Kabupaten 

Pacitan Tahun 2020 

1. Menganalisis karakteristik 

kondisi sosial ekonomi 

pedagang di kawasan pantai 

klayar. 

2. Mengkaji upaya pedagang 

menghadapi hambatan-

hambatan dalam berdagang 

terutama masa pandemic 

covid-19. 

Metode yang digunakan 

adalah metode survei. 

Pengambilan sampel 

mengunakan 

proporsional sampling 

dengan analisis data 

deskriptif kuantitatif 

 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2020 

Kerangka diatas menjelaskan bahwa adanya perkembangan wisata 

di kawasan pantai menjadikan semakin banyaknya pengunjung ataupun 

wisatawan dari tahun ketahun. Hal itu membuat munculnya beberapa 

faktor penunjang wisatawan yang harus dilengkapi guna memanbah 

nilai lebih untuk obyek wisata tersebut. Meningkatnya jumlah 

pengunjung pantai menjadikan manfaat dan peluang untuk masyarakat 

di sekitar pantai. 

Keberadaan obyek wisata pantai yang semakin ramai membuat 

masyarakat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memulai usaha 

dengan berdagang. Peluang tersebut dirasa sangat menguntungkan 

untuk masyarakat sekitar. Banyaknya wisatawan pasti membutuhkan 

berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian ganti dan hal 

penunjang lainnya.  

Perubahan atau transisi masyarakat sekitar pantai yang dari petani 
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berubah menjadi pedagang dan sekarang menjadi mengandalkan 

pengunjung untuk kebutuhan hidupnya. Perubahan profesi menjadi 

pedagang di pantai mampu meningkatkan taraf perekonomian 

masyarakat juga daerah. Sehingga hingga sekarang semua aktivitas 

masyarakat ada di pantai setiap harinya. Bahkan sabtu minggu 

merupakan hari penting yang sangat sayang bila dilewatkan. Keadaan 

menjadi pedagang membuat kondisi sosial baik ekonomi masyarakat 

berubah drastis. 
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1.7 Batasan Operasional 

Pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata dengan berbagai macam 

fasilitas dan layanan yang telah disediakan (Hastuti, 2015). 

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar 

sarana pariwisata hidup dan berkembang untuk memberikan 

layanan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam (Yoeti, 

1996). 

Sarana Pariwisata adalah suatu badan usaha yang memberikan pelayanan 

kepada wisatawan secara langsung dan tidak langsung (Yoeti, 

1996). 

Kawasan wisata adalah daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai 

tempat tujuan berpergian bersama-sama untuk memperluas 

pengetahuan atau bersenang-senang (Nafis, 2016).  

Ilmu Sosial menurut segi ekonomi adalah usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya berupa produksi, distribusi, 

konsumsi, dan jasa yang terbatas (Hasan, 2013). 

Ilmu Ekonomi adalah suatu kegiatan manusia memenuhi kebutuhan 

hidup untuk mencapai kemakmuran dengan pengunaan 

sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas 

(Hasan, 2013). 

Kondisi Sosial Ekonomi disimpulkan sebagai segala sesuatu yang terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan yang ada dimasyarakat dan 

terkait pada kesejahtraan masyarakat (Zunaidi, 2013).   

Pedagang adalah aktivitas orang atau institusi yang memperjual belikan 

suatu produk atau barang kepada konsumen secara langsung 

maupun tidak langsung (Yudha, 2017). 


