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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Kawasan 

Pantai klayar  

Pantai klayar merupakan pantai yang terkenal di Kabupaten Pacitan 

bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Kemajuan sosial media di era global 

ini membantu keberhasilan sektor pariwisata seperti pantai klayar. 

Semakin dikenalnya pantai klayar dan semakin ramainya pengunjung, 

hampir setiap tahun meningkat. Jumlah pengunjung tahun 2018 sebanyak 

318.010 pengunjung mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 

699.429 pengunjung, membuat pantai klayar menjadi primadona wisata 

di Kecamatan Donorojo. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah 

pengunjung Pantai Klayar dengan pantai lainya dibanding pantai-pantai 

lainnya, dimana jumlah pengunjungnya hanya mencapai sekitar 40.000. 

Jika dilihat perbedaan pantai klayar dengan wisata yang lainnya sangat 

beda jauh maka tidak heran, masyarakat sekitar pantai terutama 

masyarakat Desa Sendang berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan 

tersebut untuk bekerja ataupun membuka usaha. Sebagian besar 

masyarakat Desa Sendang bermata pencaharian dengan berdagang di 

Pantai Klayar namun tidak hanya masyarakat Desa Sendang saja ada juga 

beberapa pedagang dari desa lain. Pedagang yang ada di pantai klayar 

dibagi menjadi 3 kategori mulai dari pedagang pakaian yang 

menyediakan pakaian serba-serbi pantai sebagai baju ganti akibat 

bermain air atau bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh. Selain pedagang 

pakaian ada juga pedagang makanan yang tentunya menjual berbagai 

macam makanan dan minuman mulai dari nasi, mie hingga makanan 

snack ringan. Kategori yang terakhir yaitu pedagang aksesoris yang  

menjual berbagai macam batu akik karena Pacitan terkenal dengan 

batuannya sehingga tidak heran jika pengunjung dari luar kota sangat 

berminat dengan aksesoris dari batu mulia ini.  
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Setiap kehidupan seseorang tentunya tidak lepas dari kondisi sosial 

maupun ekonomi yang menjadi penentu kesejahteraan setiap orang, 

apalagi para pedagang di pantai klayar. Banyaknya masyarakat yang 

berjualan di pantai tentu menjadikan banyak sekali persaingan antar 

pedagang di pantai. Dilihat mayoritas pekerjaan masyarakat Desa 

Sendang hanya bergantung dan mengandalkan kemajuan pantai, 

sedangkan pantai saja setiap hari tidak selalu ramai hanya hari libur saja 

yang mampu menjadikan jumlah pengunjung membludak.  

Tolak ukur dari kondisi sosial ekonomi pedagang tentunya 

didasarkan pada karakteristik setiap pedagang itu sendiri. Karaketristik 

pedagang yang berjualan di pantai klayar beraneka ragam. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil survey pedagang makanan, 

pakaian bahkan aksesoris hampir sama. Karakteristik tersebut dapat kita 

lihat mulai dari umur setiap pedagang yang berbeda beda, kisaran umur 

pedagang dipantai klayar adalah 36 hingga 55 tahun. Umur dari pedagang 

menandakan bahwa pedagang termasuk dalam golongan usia produktif 

sehingga memiliki pengalaman berjualan di pantai cukup. Tingkat 

pendidikan pedagang merupakan salah satu parameter yang digunkan 

untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi pedagang. Adapaun data 

pedagang berdasrkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

yang menunjukkan pendidikan paling rendah yang disandang pedagang 

adalah sekolah dasar yaitu sebanyak 61% dan tertinggi adalah sarjana. 

Berdasarkan hasil penelitian maka sebagian besar pedagang di Pantai 

Klayar memiliki pendidikan akhir yang rendah. Sebagian dari mereka 

memberikan pendidikan anaknya hingga sarjana dari hasil berdagang 

sebab mereka paham betul pentingnya pendidikan sehingga mereka 

menginginkan anaknya memperoleh pendidikan lebih tinggi dari mereka. 

 Karakteristik pedagang tidak hanya ditentukan oleh umur dan 

pendidikan tetapi juga jumlah anak dan jumlah tanggungan dalam 

keluarga sebagai pembanding untuk kondisi ekonomi dari pedagang. 

Rata-rata pedagang di pantai klayar memiliki jumlah anak sebanyak 1 
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dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2. Sedikitnya jumlah anak 

dan tanggungan keluarga pedagang dipicu oleh kondisi masyarakat desa 

yang sebelum pantai klayar terkenal, mereka merupakan masyarakat desa 

dengan kondisi ekonomi rendah dan hanya bekerja di sawah atau hanya 

pembuat gula merah. Sehingga hal tersebut menjadikan masyarakatnya 

cenderung membatasi jumlah anak, disebabkan masyarakat merasa tidak 

sanggup membiayai anaknya jika terlalu banyak. Namun hal tersebut 

juga sangat baik bagi pemerintah karena taat oleh aturan pemerintah 

untuk membatasi jumlah anak dan program keluarga berencana. 

Beberapa karakteristik mulai dari umur, pendidikan, jumlah anak 

dan tanggungan dalam keluarga merupakan pengaruh besar bagi kondisi 

ekonomi setiap pedagang karena dengan jumlah anak dan tanggungan 

dalam keluarga yang sedikit tersebut mereka mampu mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga hingga pendidikan anak sampai jenjang 

tertinggi hanya dengan mengandalkan dari berdagang. Kondisi ekonomi 

pedagang dapat dilihat dari pendapatan per bulannya yang didapatkan 

dari berdagang, berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan apakah 

seimbang dengan pendapatan selama berdagang apakah mereka cukup 

untung atau tidak sehingga dapat memiliki berbagai macam barang 

ataupun yang lainnya sebagai tolak ukur keberhasilan mereka sebagai 

pedagang. Pendapatan rata-rata pedagang baik itu pedagang makanan, 

pakaian maupun aksesoris berkisar Rp1.000.000 sampai Rp 4.000.000. 

Diketahui dari Tabel 4.9 pendapatan pedagang makanan tidak begitu 

besar dari pedagang aksesoris maupun pakaian yaitu hanya Rp1.000.000 

sampai Rp 3.000.000. Walaupun pedagang makanan merupakan 

pedagang yang banyak dicari dan laris dikalangan pengunjung namun 

pendapatan dari berjualan makanan dan minuman tidak terlalu besar 

karena mereka hanya mengambil keuntungan sedikit-sedikit beda dengan 

pedagang pakaian maupun aksesoris yang cukup santai namun hasilnya 

cukup besar. 

Adanya pendapatan pasti ada pengeluaran sebagai bukti bahwa hasil 
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dari berjualan masih mendapat untung. Pengeluaran pedagang per 

bulannya yaitu pedagang makanan sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 

2.000.000 dan untuk pedagang pakaian dan aksesoris pengeluarannya 

sama yaitu Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000. Pengeluaran para 

pedagang dengan pendapatan mereka jika dilihat hampir seimbang, tidak 

terlalu banyak pengeluaran. Pengeluaran yang harus dikeluarkan para 

pedagang ini meliputi biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan 

anak, biaya sewa lahan dan biaya angsuran bagi yang memiliki angsuran. 

Apalagi dimasa pandemi tidak ada pemasukan namun pengeluaran untuk 

pendidikan, makan, dan angsuran tetap berjalan, walaupun pembayaran 

angsuran hanya dikenakan biaya pada bunganya, tetap saja bagi 

pedagang yang tidak memiliki tabungan cukup merupakan hal yang 

berat. Kesuksesan setiap pedagang tentu tidak diukur dari nominal 

pendapatan saja melainkan dilihat dari nyata fisik yang terlihat berupa 

benda. Rata-rata dari setiap pedagang banyak yang sudah berhasil 

sehingga mereka memiliki harta benda seperti mobil, motor, perhiasan 

dan berbagai barang elektronik. Sebagian besar dari pedagang makanan 

keberhasilan mereka diwujudkan dalam bentuk sepeda motor ada 

sebanyak 50% dari pedagang memiliki motor dari hasil berdagang 

mereka. Keberhasilan pedagang pakaian rata-rata diwujudkan dengan 

membeli mobil 80% dari pedagang pakaian memiliki mobil karena 

menurut mereka mobil penting bisa mereka gunakan untuk usaha mereka 

mengangkut barang dagangan. Pedagang aksesoris sendiri, mereka 

wujudkan dalam bentuk perhiasan seperti perhiasan emas.  

 Kondisi ekonomi pasti berjalan beriringan dengan kondisi sosial 

pedagang, kondisi sosial tersebut meliputi jenis pekerjaa berupa 

pekerjaan utama dan pekerjaan sebelumnya, waktu berdagang dalam satu 

minggu, dan lamanya para pedagang berdagang di Pantai Klayar. Rata-

rata pekerjaan utama para pedagang adalah memang berdagang di pantai, 

namun ada juga bebrapa orang yang memang pekerjaan utamanya bukan 

berdagang melainkan nelayan dan petani. Sebelum pantai klayar dikenal 
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banyak orang seperti sekarang tentunya masyarakat sekitar tidak menjadi 

pedagang melainkan mereka rata-rata memiliki profesi yang sama baik 

dari pedagang makanan, pakaian dan aksesoris. Pekerjaan sebelumnya 

dari para pedagang di Kawasan pantai klayar adalah petani, nelayan dan 

juga pembuat gula. Selain pekerjaan utama dan sebelumnya, kondisi 

sosial juga dilihat dari lamanya para pedagang berjualan di pantai klayar. 

Rata-rata jawaban dari pedagang makanan dan aksesoris adalah mereka 

berjualan di pantai klayar sudah sangat lama bahkan bila dihitung sudah 

lima tahun lebih ada sebanyak 72% dari pedagang mengatakan hal 

tersebut, sementara untuk pedagang pakaian mereka berjualan di pantai 

kebanyakan hampir 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang 

pedagang-pedagang yang berjualan di pantai klayar adalah masyarakat 

asli daerah tersebut.  

Dibukanya wisata pantai klayar memberi kesempatan untuk semua 

masyarakat Desa Sendang mengubah kondisi hidup mereka agar menjadi 

desa yang lebih maju dan masyarakatnya memiliki pendapatan yang 

cukup tidak seperti sebelumnya. Waktu berdagang juga menjadi 

pengaruh bagi pedagang sebab dari situ bisa dilihat bagaiman kondisi 

pedagang yang berjualan selama 7 hari penuh dan yang hanya berjualan 

sabtu-minggu saja. Apakah lebih baik dan berkecukupan yang bekerja 7 

hari penuh atau sama saja. Pedagang yang berjualan 7 hari penuh adalah 

pedagang makanan dan pakaian sebanyak 72%, dan sebagian pedagang 

lainnya terutama pedagang aksesoris hanya berjualan sabtu-minggu saja.  

Kondisi sosial dan ekonomi pedagang di kawasan pantai klayar 

sangat baik dilihat dari segi ekonomi hampir semua pedagang di pantai 

klayar sukses dibuktikan dari kepemilikan benda hasil mereka berjualan. 

Dilihat dari segi pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, para 

pedagang tersebut sangat berkecukupan dan sejahtera hidupnya. Dari 

segi sosial mereka sudah mengalami perubahan taraf hidup dari yang 

semula hanya pekerja pembuat gula merah sekarang berubah menjadi 

pedagang sukses. Dan mereka tidak harus bekerja setiap hari kadang juga 
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hanya hari libur saja namun penghasilan yang didapatkan pun cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga bahkan lebih 

sehingga bisa digunakan untuk membeli benda berharga lain. Namun 

memang kondisi pedagang di pantai klayar ini tidak luput dari membayar 

angsuran karena sebelumnya para pedagang mendapatkan modal 

berdagang dari pinjaman, sehingga setiap bulannya mereka harus keluar 

uang untuk membayar angsuran. Selain membayar angsuran mereka juga 

harus membayar sewa lahan yang diberikan oleh pemerintah agar mereka 

dapat berjualan dengan nyaman tanpa berpindah-pindah. 

  Ketergantungan kehidupan ekonomi para pedagang terhadap pantai 

membuat mereka memang tidak memiliki pekerjaan lain selain 

berdagang, sehingga di musim pandemi seperti sekarang saat pantai 

harus ditutup sementara mengharuskan mereka menjadi pengangguran 

sementara dan tanpa pendapatan sama sekali selama beberapa bulan. 

Keadaan tanpa kepastian tanpa bekerja sama sekali tidak larut-larut 

dirasakan pedagang mereka yang memiliki semangat tinggi dan 

membutuhkan pemasukan mereka mulai bekerja sampingan atau 

sementara guna menunggu keadaan pulih atau menunggu mereka dapat 

berjualan lagi. 

 

5.2 Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di 

Kawasan Pantai klayar 

Permasalahan virus mematikan covid-19 ini memang menjadi 

masalah besar bagi setiap orang dikalangan dunia ini, sebab aktivitas 

masyarakat diluar rumah baik itu bekerja ataupun yang lainnya harus 

terhenti seketika sampai batas waktu yang tidak ditentukan sampai virus 

itu musnah dan menghilang dari bumi. Adanuya covid-19 yang secara 

tiba-tiba langsung seketika mengubah kehidupan setiap orang di bumi 

ini. Masyarakat sekitar pantai klayar Pacitan juga merasakan dampak ini 

dan harus kehilangan pekerjaan utama mereka sebagai pedagang di 

obyek wisata pantai.  
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Wabah covid-19 tentunya membawa dampak besar bagi semua 

kehidupan masyarakat di dunia. Dampak tersebut tentunya lebih banyak 

merugikan setiap masyarakat dibanding keuntungannya. Namun ada juga 

dari sebagian mereka mendapat hikmah dari adanya wabah corona 

seperti pedagang di pantai klayar yang setiap hari mereka sibuk tidak 

pernah dirumah dan tidak ada waktu bersama keluarga kali ini mereka 

memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga walaupun mereka harus 

kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu ada juga banyak dampak-

dampak dari virus covid-19 yang dirasakan pedagang di Kawasan pantai 

klayar baik dari segi ekonomi maupun sosial seperti berikut. 

Dampak positif yang ditimbulkan virus corona ini bagi para 

pedagang di kawasan pantai klayar dari segi ekonomi mungkin tidak ada 

baik itu dari kategori pedagang makanan, pakaian maupun aksesoris 

menjawab tidak ada. Dampak negatif yang dirasakan pedagang justru 

sangat terasa sekali karena semua pedagang tidak memiliki penghasilan 

sama sekali dikarenakan mereka harus berhenti berjualan selama covid-

19 dan kondisi wisata pantai pun ditutup sementara oleh pemerintah. 

Sehingga menjadikan para pedagang mau tidak mau harus berdiam diri 

di rumah dan tidak bekerja sama sekali tetapi mereka setiap harinya tetap 

harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari makan maupun 

yang lainnya. Belum lagi mereka tetap harus membayar angsuran di bank 

dan untung saja bank memberi keringanan bagi para pedagang untuk 

membayar bunganya saja. Selama covid-19 para pedagang hanya 

mengandalkan keuangan dari tabungan mereka pribadi. 

Tidak hanya dampak ekonomi yang sangat terasa oleh pedagang, 

tetapi ada juga dampak dari segi sosial. Dampak negatif segi tersebut 

yaitu pengangguran. Permaslahan virus corona menjadikan para 

pedagang baik pedagang makanan, pakaian dan aksesoris harus menjadi 

pengangguran sementara karena kehilangan pekerjaan mereka. Dampak 

tersebut memang sangat merugikan masyarakat namun bagaimana pula 

hal tersebut terjadi juga tanpa direncanakan. Dan untuk dampak positif 
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adanya covid-19 bagi para pedagang justru membawa berkah untuk 

setiap masyarakat. Dampak positif tersebut menjadikan para pedagang 

lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga yang semula mereka 

sangat jarang sekali ada waktu bersama keluarga karena memang 

kesibukan mereka di pantai yang menjadikan momen itu sangat jarang 

terjadi. Tidak hanya itu covid-19 juga menjadikan tradisi-tradisi dalam 

masyarakat yang dulunya hampir punah seperti ronda jaga malam kini 

mulai diadakan lagi karena masyarakat-masyarakat sekitar sudah tidak 

sibuk lagi dan lebih banyak dirumah, budaya-budaya masyarakat kumpul 

dengan tetangga atau bermain bersama pun mulai terlihat kembali. Dan 

rasa gotong royong antar sesama juga terlihat dari kebersamaan para 

pedagang dilingkungannya dengan membersihkan selokan dan bersih-

bersih pinggir jalan bersama. 

Dampak dari wabah corona ini memberikan perubahan besar bagi 

para pedagang di kawasan pantai klayar mulai dari pekerjaan mereka 

yang semula mereka berdagang namun semenjak adanya corona mereka 

harus kehilangan pekerjaan sementara atau menganggur. Menjadi 

pengangguran dengan batas waktu yang tidak ditentukan membuat 

sebagian besar para pedagang menyusun rencana untuk beralih pekerjaan 

demi memenuhi kebutuhan mereka yang setiap harinya harus makan, dan 

juga membiayai kebutuhan sekolah anak belum lagi ada angsuran 

sedangkan pemasukan tidak ada sama sekali. Sebanyak 32% dari 

pedagang yang terkena dampak memutuskan tidak mencari pekerjaan 

baru karena mereka merasa cukup dengan uang tabungan, mereka bisa 

bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup mereka selama beberapa bulan 

kedepan sampai diperbolehkan berjualan lagi. dan sebagian besarnya lagi 

mereka ada yang bekerja dengan menjadi petani menanam bawang 

ataupun lainnya, ada juga yang berkebun dan menjual hasil kebunnya, 

ada juga yang beternak lalu menjual hasil ternaknya, dan ada juga yang 

memanfaatkan kreatifitas mereka dengan membuat kerajinan topi pantai 

berbahan dasar daun pandan, tidak hanya itu mereka juga ada yang 
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kembali membuat gula merah untuk dijual. Berbagai pekerjaan apapun 

mereka lakukan demi mendapat penghasilan walaupun tidak sebanding 

dengan penghasilan mereka menjadi pedagang. 

Selain pekerjaan, perubahan pendapatan para pedagang di pantai 

klayar pun sangat jelas yang dulunya bekerja sebagai pedagang mereka 

mendapat penghasilan per bulan berkisar Rp1.000.000-Rp4.000.000 

sekarang dari pekerjaan hasil bertani, berkebun, beternak dan lainnya 

pendapatan mereka berkurang menjadi Rp1.000.000-Rp2.000.000 setiap 

bulannya. Perubahan pendapatan yang lumayan terasa sekali tapi 

bagaimanapun juga mereka sangat bersyukur dengan hasil yang sekarang 

dibanding tidak ada pemasukan sama sekali. 

Bulan Agustus pantai sudah mulai dibuka namun jumlah pengunjung 

sangat jauh berbeda dari sebelum adanya corona. Jumlah pengunjung 

sebelum corona mencapai 30 hingga 40 ribu per minggunya di musim 

liburan. Namun sekarang walaupun pantai telah dibuka kembali jumlah 

pengunjung hanya 250 per minggunya sangat jauh sekali. Hal ini terjadi 

karena wabah ini belum sepenuhnya hilang dan di berbagai tempat wisata 

jumlah pengunjung pun dibatasi dan tidak diperbolehkan berkerumun, 

harus tetap menjaga jarak. Menurunnya jumlah pengunjung, menurun 

pula pendapatan para pedagang yang sudah mulai bejualan lagi di pantai 

walaupun belum semuanya berjualan namun pendapatan mereka 

sebelum adanya corona dan setelah corona tentu jauh berbeda. 

Pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu berkisar Rp1.000.000-

Rp2.000.000setiap bulannya untuk keuntungan bersihnya. 

  

5.3 Upaya Pedagang Menghadapi Hambatan Dalam Berdagang 

Terutama Masa Covid-19  

Upaya atau yang dapat dikatakan sebagai strategi yang harus 

dilakukan pedagang dalam menghadapi masalah mereka ditengah masa 

sulit ini memang sangat beragam. Pedagang-pedagang tersebut ada yang 

menjalankan strategi dan berhasil ada juga yang tidak menjalankan upaya 
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apapun dan hanya pasrah dengan keadaan karena mereka masih memiliki 

cukup uang untuk bertahan hidup. Disamping itu pedagang yang 

kebanyakan menjalankan strategi merupakan mereka yang memang 

sudah jenuh dengan rutinitas dirumah apalagi tidak bekerja. Belum lagi 

kebutuhan hidup menuntut mereka memutar otak agar mereka juga dapat 

menghasilkan uang di masa pandemic covid-19.  

Strategi yang dilakukan pedagang makanan, pakaian dan aksesoris 

hampir sama semua. Mereka semua melakukan pekerjaan sampingan 

berupa pekerjaan yang mudah dan tidak harus keluar desa. Pekerjaan 

baru mereka dapat dilihat dari Tabel 4.15 meliputi sebagai petani ada 

17%. Selain bertani ada yang berkebun sebanyak 17% juga, mereka yang 

berkebun menjual hasil kebun mereka sehingga memperoleh 

penghasilan. Dan ada juga dari mereka yang tetap berdagang tetapi 

berdagangnya dirumah seperti berdagang makanan. 

Sementara sebagian masyarakat melakukan berbagai upaya ada juga 

sebagian kecil dari pedagang sebanyak 32% atau tidak bekerja hanya 

menunggu sampai pantai kembali dibuka. Mereka yang tidak bekerja 

atau tidak mencari pekerjaan hanya menggantungkan kebutuhan hidup 

mereka dari uang tabungan yang dimiliki. Dan bagi mereka yang tidak 

bekerja, waktu libur inilah yang jarang sekali mereka dapatkan jika sudah 

bekerja berdagang kembali. Sehingga mereka manfaatkna sebaik 

mungkin untuk berkumpul bersama keluarga dirumah. 

Pendapatan para pedagang selama covid-19 sangat bervariatif mulai 

dari Rp1.000.000-Rp2.000.000 ada sebanyak 64% pedagang yang 

bekerja sebagai petani, berkebun, berdagang, ataupun lainnya seperti 

membuat anyaman kerajinan tangan berpenghasilan kisarang jumlah 

diatas. Dan ada juga yang memiliki penghasilan sampai Rp3.000.000 

dari hasil ternak karena yang dijual adalah kambing dan harga kambing 

sendiri memang mahal. Dan bagi mereka yang tidak bekerja memang 

tidak memiliki penghasilan. Dan sekalipun pantai sudah dibuka, tetap 

saja pedagang belum bisa bekerja secara maksimal karena masih dalam 
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suasana covid-19 sehingga pengnjung yang datang ke pantai pun tidak 

ada separuhnya dari pengunjung sebelum adanya corona. Pendapatan 

yang didapat para pedagang dari hasil berdagang semasa corona tidak 

lain berkisar antara Rp1.000.000-Rp2.000.000 bisa juga lebih tergantung 

rejeki pedagang masing-masing sebab pengnujung yang berwisata pun 

tidak menentu. 

Kegiatan yang dilakukan pedagang tersebut selama covid-19 hampir 

sama dengan pekerjaan sampingan mereka yaitu bertani, berkebun, 

beternak dan lain-lain. Selain itu dari kalangan bapak-bapak selama 

mereka libur mereka juga memiliki kegiatan olahrga dengan bermain 

bola ataupun volley bersama anak-anak. Ada juga yang melakukan 

kegiatan mengumpulkan daun pandan untuk dijadikan kerajinan tangan 

berupa topi pantai yang kemudian bisa dijual dipasar dan menghasilkan 

uang sebagai tambahan kebutuhan hidup. 


