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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Coronavirus pada manusia biasanya dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernapasan seperti flu hingga penyakit yang lebih serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini menyebar melalui percikan pernafasan 

(droplet) seperti saat batuk, bersin maupun pernafasan normal namun juga dapat 

menyebar melalui sentuhan. Coronavirus jenis baru pertama kali ditemukan di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 dan ditetapkan sebagai 

pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 karena virus 

ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 114 negara lainnya. Virus ini 

diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan 

menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). (Y. Yuliana dalam 

Coronavirus Desease-19) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak terhindarkan dari Covid-19 ini. 

Tecatat 64.958 kasus Covid-19 terkonfirmasi oleh Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana pada 6 Juli 2020 dengan kasus sembuh sebesar 29.919 ribu jiwa dan kasus 

kematian sebesar 3.241 ribu jiwa. Dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19 di 

Indonesia maka, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi dan 

menanggulangi pandemi ini dengan menerapkan program Lockdown dan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan, seluruh masyarakat di Indonesia diminta untuk 

menerapkan pembatasan dengan kebijakan  Social Distancing (jaga jarak sosial 

minimal 1,8 meter, menghindari kerumunan), Physical Distancing (pembatasan fisik) 

termasuk Work From Home (WFH) dan belajar dari rumah (BDR). Namun, meskipun 

berbagai program tersebut telah di lakukan sesuai anjuran kesehatan yang telah berlaku 

namun kasus terinfeksi Covid-19 ini masih sulit untuk diatasi oleh Pemeritah.
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Selain berdampak dari segi kesehatan, Covid-19 juga berdampak terhadap 

perekonomian di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 turun menjadi 2,5% bahkan 0%. 

Kondisi seperti ini dapat terjadi apabila Indonesia tidak mampu menangani pandemi 

lebih dari 6 bulan dan terjadi lockdown. (katadata.co.id).  

Penularan dan penyebaran Covid-19 dalam beberapa bulan telah menyebar hampir 

ke seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali pada Kabupaten Sukoharjo. Data 

selengkapnya mengenai jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo tersaji pada 

tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Corona Virus Disease di Kabupaten Sukoharjo per 6 Juli 2020 

Kasus 

Positif 
Sembuh Meninggal 

Isolasi 

Mandiri 

Dirawat  
ODP PDP 

94 66 5 8 15 733 37 

Sumber : Corona Sukoharjokab 

Kasus terjangkit Covid-19 menyebar hampir di seluruh Kecamatan sehingga pada 23 

Maret 2020 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan status Kejadian Luar Biasa 

(KLB). Menanggapi pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

menetapkan kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, Social dan 

Physical Distancing guna memperkecil penularan Covid-19. 

Di tengah wabah yang sedang terjadi, banyak sekali dampak yang terjadi bagi 

perekonomian masyarakat. Terutama bagi masyarakat dengan perekonomian kelas 

bawah seperti para pedagang kaki lima, salah satunya pedagang kaki lima di kawasan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan 

orang dengan modal relatif kecil yang berusaha dibidang produksi dan distribusi barang 

ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat serta 

usaha tersebut dilaksanakan di lokasi yang strategis dalam kegiatan informal (Winardi 

dalam Antara 2016). Sektor informal bergantung pada pendapatan harian untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan 

interaksi sosial masyarakat (social distancing) dan work from home (WFH) sangat 

memungkinkan menurunkan penjualan pelaku sektor informal. Pada dasarnya pelaku 

sektor informal didominasi oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus 

(unskilled employments) serta memiliki pendidikan yang relatif rendah sehingga, 

apabila berpindah ke pekerjaan lain maka akan kesulitan. Apabila berpindah akan tetap 

pada garis yang sama.   

Keberadaan Universitas Muhammadiyah Surakarta secara tidak langsung 

mempengaruhi daerah sekitarnya. Kawasan merupakan suatu daerah yang masih 

terkena dampak dari suatu kegiatan ekonomi baik dalam segi jasa maupun barang. 

Kawasan juga dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki ciri khas tertentu 

berdasarkan fungsional kegiatan tertentu. Beberapa Desa yang termasuk kedalam 

kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Desa Pabelan dan Desa Gonilan. 

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti menggunakan jarak radius 2 km dari 

Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keberadaan kampus secara tidak 

langsung membuka lapangan usaha, salah satunya usaha pedagang kaki lima. Data 

selengkapnya mengenai jumlah pedagang kaki lima di kawasan sekitar Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tersaji pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang kaki lima di kawasan sekitar Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun 2020. 

Lokasi 

Pedagang 

Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima 

Jumlah  
Makanan  Minuman  Aksesoris  Jasa 

Pabelan   86 77 15 16 194 

Gonilan  80 60 15 14 169 

Sumber : Peneliti, 2020 (Data Primer) 
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Desa Pabelan dan Desa Gonilan memiliki letak yang strategis karena berada di 

kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh karena itu, dapat dikatakan 

sebagai desa yang memiliki perekonomian yang baik. Sebab Desa Pabelan dan Gonilan 

merupakan daerah pusat kebutuhan mahasiswa seperti kebutuhan makanan, minuman, 

kos-kosan, dan kebutuhan jasa. PKL di Desa Pabelan dan Desa Gonilan banyak 

menempati jalan di sepanjang jalan kawasan UMS, di emperen toko maupun kos-

kosan, banyak juga ditemui PKL yang memanfaatkan halaman rumah untuk 

menghindari biaya sewa. 

Dampak pandemi Covid-19 yang paling mungkin dirasakan oleh pedagang kaki 

lima di Desa Pabelan dan Gonilan adalah berkurangnya pendapatan karena tidak ada 

penjualan namun, pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian yang 

ditimbulkan akan berbeda-beda bergantung jenis pengeluaran yang dilakukan. Diantara 

pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat beserta biaya rutin yang 

menyertainya. Kebijakan pemerintah yang mengaharuskan program belajar dari rumah 

mengakibatkan banyak mahasiswa memilih untuk pulang. Keadaan ini menyebabkan 

penurunan pada tingkat konsumsi mahasiswa. Menurunnya tingkat konsumsi 

memungkinkan berpengaruh pada pendapatan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, 

PKL memerlukan strategi bertahan agar usaha tetap berjalan. Strategi yang perlu 

dilakukan meliputi strategi operasi dan strategi bisnis dapat dilihat dari kondisi internal 

atau eksternal pada suatu usaha. Kondisi internal meliputi identifikasi pada kekuatan 

dan kelemahan suatu usaha atau industri. Sedangkan, kondisi eksternal meliputi 

pelanggan, persaingan, sosial dan ekonomi serta teknologi (Schroeder, 1989) 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui dampak ekonomi dan strategi 

bertahan pedagang kaki lima setelah adanya pandemi Covid-19 dengan judul “ 

ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN STRATEGI BERTAHAN PEDAGANG 

KAKI LIMA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KAWASAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2020” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa Pabelan dan Gonilan? 

2. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi pedagang 

kaki lima di kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa 

Pabelan dan Gonilan? 

3. Bagaimana strategi bertahan pedagang kaki lima dikawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa Pabelan dan Gonilan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakterstik Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa Pabelan dan Gonilan. 

2. Menganalisis pengaruh ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 

terhadap pedagang kaki lima di kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tepatnya di Desa Pabelan dan Desa Gonilan. 

3. Menganalisis strategi bertahan pedagang kaki lima di kawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa Pabelan dan Desa Gonilan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi Pemerintah atau Dinas sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan pedagang kaki 

lima di kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

penelitian yang sama. 



6 
 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19 pertama kali 

ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Covid-19 

merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan dan termasuk 

dalam kelompok coronavirus, sama penyebabnya dengan Middle-East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada sebagian 

besar kasus, Covid-19 hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai 

sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi 

pernafasan berat seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) 

dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Cara penularan Covid-19 ini 

dapat melalui berbagai cara antara lain melalui percikan pernafasan (droplet) yang 

muncul ketika penderita Covid-19 bersin atau batuk, bersentuhan langsung dengan 

orang yang terjangkit Covid-19 atau berada diruangan yang sama dengan orang 

penderita virus tersebut. 

Gejala awal infeksi Covid-19 menyerupai gejala flu yaitu pilek, demam (suhu 

tubuh diatas 380C), batuk kering, sesak nafas, sakit tenggorokan dan sakit kepala. 

Umumnya gejala-gejala Covid-19 ini muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu 

setelah penderita terpapar Covid-19. Karena mudah menular, Covid-19 ini akan 

lebih fatal apabila terjangkit pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki 

riwayat penyakit tertentu, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh (immun) 

yang lemah. Case fatality rate adalah adalah presentase jumlah kematian dari 

seluruh kasus posistif Covid-19 yang sudah terkonfirmasi. Case fatality rate 

berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut : 

1. 0-5 tahun : 2,1% 

2. 6-17 tahun : 0,46% 

3. 18-30 tahun : 0,68% 
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4. 31-45 tahun : 2,24% 

5. 46-59 tahun : 8% 

6. >60 tahun : 17% 

Untuk mengetahui penularan terhadap Covid-19 dapat dilakukan dengan 

beberapa pemerikasaan berikut : 

1. Rapid test berguna untuk mendeteksi antibody (lgM dan igG) yang dihasilkan 

oleh tubuh untuk melawan Corona Virus. 

2. Swab test atau test PCR (Polymerase chain reaction) mendeteksi Covid-19 

dalam dahak. 

CT scan atau Rontgen untuk mendeteksi infiltrat atau cairan pada paru-paru. 

(covid19.go.id) 

B. Sektor Informal 

Sektor informal adalah unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan 

serta mendistribusikan barang maupun jasa tanpa memiliki izin usaha atau lokasi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal 

digambarkan sebagai suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh 

individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur bagaimana dan 

dimana usaha tersebut dijalankan. Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor 

yang tidak memperoleh bantuan dari pemerintah, sektor yang belum menggunakan 

bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan telah tersedia dan sektor yang 

telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari 

(Soetjipto, 1985 dalam Reni Pratiwi, 2012). 

Sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan 

ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu sektor alternatif 

kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu 

seperti tingkat pendidikan, keahlian khusus maupun keterampilan kerja. Hal 
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tersebut merupakan salah satu faktor yang utama yang memudahkan tenaga kerja 

memasuki sektor ini. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal 

masih tetap bertahan dan mampu mengembangkan peluang usaha dibandingkan 

perusahaan besar. Pada umumnya, sektor informal ditandai dengan kegiatan 

produksi barang dan jasa, unit usaha berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki 

secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan 

menggunakan teknologi yang relatif masih sederhana (Todaro, 2000 dalam Dewa 

Made, 2015).  

Menurut Reni Pratiwi (2012) ciri-ciri sektor informal antara lain : 

1. Pola kegiatannya tidak teratur 

2. Usaha berskala kecil dan menggunakan teknologi yang masih sederhana 

3. Tidak memerlukan modal yang besar 

4. Struktur usahanya berdasarkan struktur unit kerja keluarga 

5. Memiliki karyawan yang sedikit 

6. Jam kerja tidak tetap 

7. Tempat usaha tidak permanen 

8. Tidak memerlukan keahlian maupun keterampilan khusus 

9. Tidak memerlukan pendidikan yang tinggi 

10. Bersifat inofatif didasarkan pada kebutuhan konsumen 

Kegiatan sektor informal biasanya terjadi pada kawasan padat penduduk 

dimana, pengangguran (unemployment) maupun pengangguran terselubung 

(disquised unemployment) menjadi masalah yang utama (Dian Rakhma, 2012). 

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber 

daya lokal serta tidak memiliki izin secara resmi sehingga, usaha sektor informal 

sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang 

keliling, tukang cukur, tukang warung, buruh harian, tukang loak serta industri 
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maupun usaha rumah tangga seperti tukang jahit, tukang tenun, pembuatan tahu 

dan tempe, dan lain-lain. 

C. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha sektor informal berupa usaha 

dagang yang kadang berperan sebagai produsen. Pedagang kaki lima ada yang 

menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tepat satu ke tempat lainnya 

(menggunakan pikul, kereta dorong) menjajakan makan dan minuman, serta 

barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima pada umumnya 

bermodal relatif kecil atau merupakan alat bagi pemilik modal untuk mendapatkan 

sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih parahnya (Henny Purwanti dan Misnarti, 

2012). Pedagang kaki lima atau PKL merupakan orang dengan modal relatif kecil 

yang berusaha dibidang produksi dan distribusi barang ataupun jasa guna 

memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat serta usaha tersebut 

dilaksanakan di lokasi yang strategis dalam kegiatan informal (Winardi dalam 

Antara 2016). 

Pengelompokan pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya : 

1. Kios  

Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana bentuk kios ini dikategorikan 

sebagai pedagang yang menetap karena secara fisik jenis ini tidak dapat 

dipindahkan. Umunya adalah bangunan semi permanen yang terbuat dari papan. 

2. Warung semi permanen  

Warung semi permanen ini terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja dan bangku-bangku 

panjang. Bentuk dari sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak 

tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang yang menetap 

yang biasanya berjualan makanan dan minuman.  
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3. Gerobak atau kereta dorong  

Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis yaitu gerobak atau kereta dorong yang 

atapnya berfungsi sebagai pelindung untuk barang dagangan dari pengaruh luar 

seperti panas, hujan, debu serta gerobak atau kereta dorong yang tidak memiliki 

atap. Sarana ini dikelompokkan jenis pedagang kaki lia yang menetap dan tidak 

menetap, pada umumnya barang yang diperdagangkan berupa makanan, minuman 

maupun rokok.  

4. Jongkok atau meja 

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat memiliki atap maupun tidak beratap 

serta dikelompokkan kedalam jenis pedagang kaki lima yang menetap. 

5. Gelaran atau dasaran  

Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana seperti ini menjual dagangannya 

diatas kain, tikar dan lainnya. Dikelompokkan sebagai pedagaang kaki lima yang 

semi menetap dan umumnya dijumpai pada jenis barang kelontong. 

6. Pikulan atau keranjang 

Sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi menetap dengan 

menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Hal ini dimaksudkan 

agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat. 

D. Strategi Bertahan 

Srategi bertahan adalah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh produsen 

atau pelaku usaha agar usahanya tetap berjalan. Stephanie K. Marrus 

mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin 

perusahaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang disertai penyusunan suatu 

cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan sehingga sehigga strategi memiliki beberapa sifat 
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yaitu menyatukan (unified) bagian dalam perusahaan, mencangkup 

(comprehensive) seluruh aspek dalam perusahaan, integral (integrated) seluruh 

strategi akan sesuai dengan seluruh tingkatan perusahaan, bisnis dan fungsional 

(Grant, 2002). Selain itu, Dirgantoro 2001 menyatakan bahwa  strategi merupakan 

hal yang menetapkan arah kepada manajemen dalam suatu bisnis dan 

mengidentifikasi masalah kondisi yang memberikan keuntungan terbaik guna 

memenangkan persaingan dalam pasar. 

Strategi Bisnis merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang 

akan dicapai (David, 2012). Strategi bisnis dapat berupa pengembangan produk, 

penetrasi pasar, divestasi, likuidasi dan usaha patungan atau joint venture , serta 

rasionalisasi karyawan. Dalam strategi bisnis juga terdapat strategi pemasaran yang 

terbagi dalam 4P yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan 

tempat (place).  

1. Produk (product) sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian agar produk yang diperdagangkan dibeli oleh konsumen, digunakan 

atau dikonsumsi yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen.  

2. Harga (price) merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 

manfaat dari menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual melalui kegiatan tawar-menawar maupun harga yang telah 

ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. 

3. Promosi (promotion) merupakan salah satu cara pemasaran produk agar produk 

yang ditawarkan dapat diketahui oleh konsumen luas dan menjual produk pada 

konsumen yang berpotensi membeli. 

4. Tempat (place) diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk 

mencapai target konsumen mencakup lokasi, transportas dan pergudangan.  
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E. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi menurut Sumardi dan Evers (2001) dalam Basrowi dan 

Juariyah (2010) merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan 

seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai 

dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah diberi 

kepercayaan tersebut. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang 

disesuaikan dengan harga barang pokok. Keadaan ekonomi kemungkinan besar 

merupakan pembentuk gaya hidup keluarga (Kartono, 2006 dalam Suparyanto, 

2010). Menurut Paul Anthony menyatakan bahwa ekonomi merupakan suatu acara 

yang digunakan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hingga mampu 

menghasilkan komoditi dan mendistribusikannya agar dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat luas.  

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga yakni 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi : 

1. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha 

untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Dalam proses ini membutuhkan biaya dan usaha kemudian dapat 

membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk. 

2. Proses distribusi merupakan proses yang berperan menyalurkan barang atau 

jasa kepada konsumen, pengemasan, penyimpanan hingga pemasaran produk. 

3. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan paling akhir pada kegiatan ekonomi. 

Barang atau jasa yang telah dihasilkan sampai kepada konsumen sehingga 

konsumen dapat memakai atau menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan.  

Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah mendapatkan keuntungan yang 

maksimal, meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari proses produksi maupun 

distribusi, dan menggunakan modal secara maksimal (Basrowi dan Siti Juariyah 

dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Agus Hariyadi (2004) dalam penelitiannya tentang mobilitas sirkuler pedagang 

kaki lima kota Purwodadi Kabupaten Grobogan mendapatkan kenyataan bahwa 

karakteristik demografi sosial ekonomi pelaku mobilitas di Kota Purwodadi didominasi 

dengan pedagang kaki lima yang berusia 25-40 tahun sebesar 64,81%, dengan 

presentase jenis kelamin laki-laki sebesar 64,81%. Sedangkan untuk pendidikan yang 

rendah (tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SLTP) sebesar 44,43%. Alasan memilih 

bekerja sebagai pedagang kaki lima karena tidak memerlukan modal yang banyak 

memiliki presentase sebesar 51.85%, sedangkan yang tidak memerlukan keahlihan 

khusus serta tempat permanen sebesar 24,02%. Faktor utama yang mendorong 

mobilitas adalah kepemilikan lahan sempit sebasar 48,18% dan kesempatan kerja yang 

terbatas memiliki presentase sebesar 24,07%. Sedangkan alasan yang memilih bentuk 

mobilitas sirkuler adalah menghemat biaya transportasi sebesar 35,18% dan jarak yang 

jauh sebesar 48,18%. Presentase pedagang kaki lima yang berasal dari luar Kota 

Purwodadi sebesar 53,70%. Rata-rata pendapatan pedagang kaki lima menyumbang 

68,58% terhadap pendapatan total keluarga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Perdana (2018) dengan judul penelitian 

Analisis Dampak Relokasi PKL dari Alun-alun Sragen ke Stadion Taruna Sragen dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik pedagang kaki lima yang berjualan di Stadion Taruna 

didominasi oleh pedagang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 13 pedagang 

(61,90%) dengan umur rata-rata pedagang 41 tahun, digolongkan pada usia produktif 

kerja. Pendidikan terakhir pedagang kaki lima di Stadion Taruna didominasi oleh 

tamatan SMA dengan jumlah 14 pedagang (66,67%). Sebelum menjadi seorang 

pedagang kaki lima umumnya para pedagang ini bekerja pada sektor formal dengan 

jumlah 11 orang (52,38%). Relokasi pedagang kaki lima berdampak pada penurunan 

omset pendapatan pedagang kaki lima sebesar 8,65%. Sektor yang mengalami 

penurunan omset paling tertinggi adalah pedagang kaki lima yang menjual makanan 

atau minuman dengan presentase 87,75%. Dampak relokasi pedagang kaki lima di 
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Stadion Taruna terhadap masyarakat adalah lokasi sekitar Stadion Taruna menjadi 

ramai karena aktifitas pedagang kaki lima terutama pada akhir pekan. Pedagang kaki 

lima memberikan dampak kepada masyarakat sekitar Stadion mudahnya mendapatkan 

kebutuhan seperti makanan atau minuman.  

Muhammad Taufik Kurniawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi 

Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Revitalisasi Banjir Kanal Barat 

(BKB) Kota Semarang mendapatkan hasil bahwa proses relokasi pedagang kaki lima 

melibatkan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta sebagai pihak 

yang mengerjakan proyek. Proses relokasi berjalan lancar tanpa adanya bentrokan 

dengan pedagang karena telah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian setelah 

proses relokasi, para pedagang mengeluh dengan tempat yang didapat karena sepi 

pengunjung serta tidak strategis sehingga banyak dari pedagang memilih untuk 

mengosongkan lapaknya dan menganggur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayang Arditya Putra (2019) dengan judul Strategi 

Bertahan Industri Rumah Tangga Terompet Tradisional Di Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri mendapatkan hasil bahwa terdapat 160 orang pengrajin terompet 

di Kecamatan Bulukerto yang tersebar di 5 Desa. Menurut hasil penelitian, 

karakteristik industri terompet tradisional menunjukkan bahwa pengrajin yang 

menekuni usaha ini telah berdiri lebih dari 10 tahun dan rata-rata usia pengrajin pada 

rentang usia 40 hingga 50 tahun yang masih tergolong usia produktif. Tenaga kerja 

yang dipekerjakan hanya dilakukan oleh anggota keluarga. Perkembangan usaha 

terompet tradisional dimulai pada masa kejayaan di tahun 1990 hingga tahun 2000. 

Keadaan mulai tidak stabil dan terjadi pasang surut usaha pertama kali pada tahun 2004 

kemudian, pada tahun 2006 sampai 2015 merupakan masa kebangkitan pengrajin 

terompet. Hingga pada tahun 2016 sampai saat ini pengrajin terompet tradisional justru 

mengalami masa pasang surut untuk kedua kalinya. Strategi untuk mempertahankan 

usaha ini meliputi strategi memperoleh bahan baku dengan alternatif menggunakan 

limbah kertas pabrik sebagai pengganti bahan baku utama. Strategi inovasi produksi 
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yang dilakukan yaitu dengan membuat berbagai variasi bentuk terompet. Sedangakan, 

strategi pemasaran menjangkau kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Lampung. 

Penentuan harga ditetapkan secara pukul rata pada setiap pedagang dilokasi berjualan 

yang sama. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Agus 

Hariyadi 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitas 

Sirkuler 

Pedagang Kaki 

Lima Di Kota 

Purwodadi 

Kabupaten 

Grobogan 

1. Mengetahui karakteristik 

demografi dan sosek migran 

pedagang kaki lima (umur, jenis 

kelamin, pendidikan. 

2. Mengetahui alasan memilih 

menjadi pedagang kaki lima. 

3. Mengetahui faktor yang 

mendorong melakukan mobilitas 

sirkuler. 

4. Mengetahui alasan memilih 

melakukan mobilitas sirkuler. 

5. Mengetahui daerah asal 

pedagang kaki lima di Kota 

Purwodadi. 

Metode 

Survei  

Karakteristik PKL memiliki umur 25 tahun 

sebesar 64,81%, presentase PKL dengan 

jenis kelamin laki-laki sebesar 64,81% dan 

pendidikan yang rendah sebesar 57,53%. 

Presentase alasan para pedagang memilih 

sebagai PKL karena modal yang diperlukan 

untuk menjadi seorang pedagang kaki lima 

tidak banyak sebesar 57,85%. Sedangkan 

presentase faktor yang mendorong pedagang 

melakukan mobilitas karena kepemilikan 

lahan yang sempit sebesar 48,70% serta 

alasan pedagang memilih mobilitas sirkuler 

jarak jauh sebesar 48,14%. Presentase PKL 

yang berasal dari luar kota Purwodadi sebesar 

53,70% dan sumbangan pendapatan total 

keluarga adalah >70% sebesar 44,44%. 
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Lanjutan Tabel 1.3  

Aji Perdana 

(2018) 

Analisis Dampak 

Relokasi PKL dari 

Alun-alun Sragen 

ke Stasiun Taruna 

Sragen 

1. Menganalisis apa dampak 

relokasi pedagang kaki lima 

alun-alun Sragen ke Stadion 

Taruna bagi pendapatan 

PKL? 

2. Menganalisis dampak 

relokasi pedagang kaki lima 

alun-alun Sragen ke Stadion 

Taruna bagi masyarakat 

sekitar Stadion Taruna? 

Metode 

Survei dan 

Sensus 

Karakteristik pedagang kaki lima yang 

berjualan di Stadion Taruna didominasi oleh 

pedagang yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 13 pedagang dengan presentase 

61,90%. Rata-rata pedagang berusia 41 tahun 

yang digolongkan sebagai usia produktif 

kerja. Pendidikan terakhir pedagang kaki lima 

di Stadion Taruna didominasi oleh tamatan 

SMA dengan jumlah 14 pedagang (66,67%). 

Sebelum menjadi seorang pedagang kaki lima 

umumnya para pedagang ini bekerja pada 

sektor formal dengan jumlah 11 orang 

(52,38%). Relokasi pedagang kaki lima 

berdampak pada penurunan omset pendapatan 

pedagang kaki lima sebesar 8,65%. Sektor 

yang mengalami penurunan omset paling 

tertinggi adalah pedagang kaki lima yang 

menjual makanan atau minuman  
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Lanjutan Tabel 1.3  

    dengan presentase 87,75%. Dampak relokasi 

pedagang kaki lima di Stadion Taruna 

terhadap masyarakat adalah lokasi sekitar 

Stadion Taruna menjadi ramai karena 

aktifitas pedagang kaki lima terutama pada 

akhir pekan. Pedagang kaki lima 

memberikan dampak kepada masyarakat 

sekitar Stadion mudahnya mendapatkan 

kebutuhan seperti makanan atau minuman. 

Muhammad 

Taufik 

Kurniawan 

(2015) 

Evaluasi Program 

Relokasi Pedagang 

Kaki Lima Dalam 

Rangka Revitalisasi 

Banjir Kanal Barat 

Kota Semarang 

1. Bagaimana proses 

relokasi pedagang kaki lima 

di bantaran Banjir Kanal 

Barat Kota Semarang? 

2. Faktor-faktor apakah yang 

menghambat dalam proses  

Metode 

Survei 

Mendapatkan hasil bahwa proses relokasi 

pedagang kaki lima melibatkan Pemerintah 

Kota dan Pemerintah Provinsi serta pihak 

Swasta sebagai pihak yang mengerjakan 

proyek. Proses relokasi berjalan lancar tanpa 

adanya bentrokan dengan pedagang karena  

 

 

Lanjutan Tabel 1.3  
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  relokasi pedagang kaki lima 

bantaran Banjir Kanal Barat 

Kota Semarang 

 telah sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Kemudian setelah proses relokasi, para 

pedagang mengeluh dengan tempat yang 

didapat karena sepi pengunjung serta tidak 

strategis sehingga banyak dari pedagang 

memilih untuk mengosongkan lapaknya dan 

menganggur. 

Yayang 

Arditya Putra 

(2019) 

Strategi Bertahan 

Industri Rumah 

Tangga Terompet 

Tradisional Di 

Kecamatan 

Bulukerto 

Kabupaten 

Wonogiri  

1. Mengetahui karakteristik 

industri terompet tradisional 

di Kecamatan Bulukerto. 

2. Mengetahui 

perkembangan industri 

rumah tangga terompet di 

Kecamatan Bulukerto. 

3. Mengetahui strategi 

pelaku industri terompet 

tradisional untuk bertahan 

hidup. 

Survei 

Analisis data 

primer dan 

data 

sekunder. 

terdapat 160 orang pengrajin terompet di 

Kecamatan Bulukerto yang tersebar di 5 

Desa. Menurut hasil penelitian, karakteristik 

industri terompet tradisional menunjukkan 

bahwa pengrajin yang menekuni usaha ini 

telah berdiri lebih dari 10 tahun dan rata-rata 

usia pengrajin pada rentang usia 40 hingga 50 

tahun yang masih tergolong usia produktif. 

Tenaga kerja yang dipekerjakan hanya 

dilakukan oleh anggota keluarga. 

Lanjutan Tabel 1.3  
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    Perkembangan usaha terompet tradisional 

dimulai pada masa kejayaan di tahun 1990 

hingga tahun 2000. Keadaan mulai tidak 

stabil dan terjadi pasang surut usaha pertama 

kali pada tahun 2004 kemudian, pada tahun 

2006 sampai 2015 merupakan masa 

kebangkitan pengrajin terompet. Hingga 

pada tahun 2016 sampai saat ini pengrajin 

terompet tradisional justru mengalami masa 

pasang surut untuk kedua kalinya. Strategi 

untuk mempertahankan usaha ini meliputi 

strategi memperoleh bahan baku dengan 

alternatif menggunakan limbah kertas pabrik 

sebagai pengganti bahan baku utama. 

Strategi inovasi produksi yang dilakukan 

yaitu dengan membuat berbagai variasi 

bentuk terompet. Sedangakan, strategi 

pemasaran menjangkau kota-kota besar 

Lanjutan Tabel 1.3  
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    seperti Surabaya, Jakarta, Lampung. 

Penentuan harga ditetapkan secara pukul rata 

pada setiap pedagang dilokasi berjualan yang 

sama 

Dewinta 

Meilia (2020) 

Strategi Bertahan 

Pedagang Kaki 

Lima Terhadap 

Kondisi Ekonomi 

Akibat Pandemi 

Covid-19 Di 

Kawasan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

1. Menganalisis pengaruh 

ekonomi yang ditimbulkan 

akibat pandemi Covid-19 

terhadap pedagang kaki lima 

di kawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

tepatnya di Desa Pabelan 

dan Gonilan. 

2. Menganalisis strategi 

bertahan pedagang kaki lima 

di kawasan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

Survei  

Sumber  : Peneliti, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Munculnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan pengaruh 

dibeberapa sektor salah satunya pada sektor industri. Diberlakukannya kebijakan 

Pemerintah menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat meliputi keterbatasan 

masyarakat untuk melakukan aktifitas jual beli. Adanya kebijakan pemerintah tersebut 

menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih belanja online untuk memenuhi 

kebutuhan terlebih kebutuhan makanan dan minuman. Perubahan tersebut secara tidak 

langung berdampak pada pedagang kaki lima yang tidak memiliki akses berjualan 

online seperti pedagang kaki lima yang berada di Desa Pabelan dan Gonilan. Hal 

tersebut menjadi tantangan dan hambatan bagi pedagang kaki lima. Kebijakan 

Pemerintah juga berdampak pada aktifitas mahasiswa karena diberlakukannya sistem 

belajar dari rumah (BDR) secara tidak langsung memberikan dampak pada pendapatan 

pedagang kaki lima di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta tepatnya di Desa 

Pabelan dan Gonilan karena konsumsi mahasiswa yang menurun akibat aktifitas 

mahasiswa banyak dilakukan dirumah. Work from home (WFH) yang diberlakukan 

pada beberapa tempat kerja juga menjadi pemicu semakin menurunnya penjualan PKL. 

Besar kecilnya pendapatan pedagang kaki lima akan mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan tiap hari terlebih terhadap pedagang yang pendapatan utamanya dari 

berjualan. 

Dengan adanya hambatan dan tantangan tersebut memicu sebagian pedagang kaki 

lima berhenti melakukan aktifitas berjualan dengan jangka waktu yang tidak 

ditentukan. Maka dari itu pedagang kaki lima di Desa Pabelan dan Gonilan 

memerlukan strategi agar dapat terus menjual dagangannya sehingga meminimalisir 

penurunan pendapatan. Strategi tersebut merupakan suatu bentuk upaya 

mempertahankan dan merespon perubahan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

saat ini agar usaha para pedagang kaki lima tetap dapat berjalan dengan normal. 
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1.6.1 Diagr am Alir Kerangka Penelitian 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

Strategi Bertahan Pedagang 

Kaki lima di Kawasan 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta  

Dampak Ekonomi  

Pedagang kaki lima di sekitar 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

Sumber: Peneliti, 2020 
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1.7 Batasan Operasional 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (sereve acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus 

yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu, MERS (Middle East Respiratory 

Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). (Ilmiyah, 2020; Hui, et 

al., 2020). 

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik positif maupun 

negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan tertentu. (Santosa, 2011)  

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan orang dengan modal relatif kecil yang 

berusaha dibidang produksi dan distribusi barang ataupun jasa guna memenuhi 

kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat serta usaha tersebut dilaksanakan di 

lokasi yang strategis dalam kegiatan informal (Winardi dalam Antara 2016). 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang atau berupa barang yang 

berasal dari pihak lain meupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari 

harta yang berlaku saat itu. (Suroto dalam hestanto, 2000). 

Kondisi ekonomi adalah tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan hidup. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang 

disesuaikan dengan harga barang pokok (Kartono, 2006 dalam Suparyanto 2010) 

Stategi bertahan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan suatu usaha 

dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya (Susilo, 2003) 

 


