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PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP EKONOMI 
PEDAGANG DI  KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN 

PEMALANG 
  (STUDI KASUS JALAN  PANTURA KECAMATAN PETARUKAN) 

 
 

Abstrak 
Pembangunan jaringan  jalan tol membuat  kawasan  di Kabupaten Pemalang 
menjadi kawasan  yang  strategis  dan  aksesibel  karena dapat diakses langsung 
tanpa melewati jalur lama yang cenderung mengalami kemacetan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengatahui karakteristik masyarakat setelah jalan tol dibangun 
serta bagaimana pengaruh pembangunan jalan tol terhadap ekonomi pedagang di 
sekitar jalan lingkar pantura di kecamatan petarukan. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Metode 
analisis data menggunakan Analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel 
berjumlah 120 orang. Karakteristik para pelaku usaha didominasi oleh laki-
laki,meskipun keterlibatan perempuan dalam pekerjaan ini juga cukup besar yaitu 
48%, sedangkan untuk kelompok umur didominasi pada usia 45-50 tahun. 
sedangkan untuk tingkat pendidikan, para pelaku ekonomi di Kawasan petarukan 
didominasi lulusan tingkat sekolah dasar, yaitu sebesar 47,37%. Hasil dari 
penelitin ini yaitu pendapatan para pelaku usaha pendapatan sebelum 
pembangunan Tol dengan pendapatan < Rp. 2.519.916,00 yang merupakan 
kategori pendapatan rendah yaitu sebanyak 73 jiwa atau 61%, pendapatan antara 
Rp. 2.519.916,00 – Rp. 3.009.938,00 yang merupakan kategori sedang yaitu 
sebanyak 29 jiwa atau 24 %, dan pelaku usaha dengan pendapatan Rp. 
3.009.938,00 yang merupakan kategori pendapatan tinggi yaitu sebanyak 18 jiwa 
atau 15%, hasil pendapatan setelah pembangunan Tol dengan pendapatan < Rp. 
1.433.750 yang merupakan kategori pendapatan rendah yaitu sebanyak 88 jiwa 
atau 73%, pendapatan antara Rp. 1.433.750 – Rp. 1.804.984,00 yang merupakan 
kategori sedang yaitu sebanyak 24 jiwa atau 20 %, dan pelaku usaha dengan 
pendapatan diatas Rp. 1.804.484,00 yang merupakan kategori pendapatan tinggi 
yaitu sebanyak 8 jiwa atau 7 %. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan 
terhadap pendapatan para pelaku usaha UMKM yang pada akhirnya pelaku usaha 
melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja untuk mengoptimalisasi 
pendapatan setiap bulannya. 
Kata Kunci: pembangunan jalan tol, sosial ekonomi, kecamatan petarukan 
 
 

Abstract 
The construction of the toll road network makes the area in Pemalang Regency a 
strategic and accessible area because it can be accessed directly without passing 
through the old lanes that tend to experience congestion. This study aims to 
determine the characteristics of the community after the toll road was built and 
how the influence of toll road construction on the economy of traders around the 
north coast ring road in Petarukan sub-district. This research is a quantitative 



 
2 

descriptive research using survey method. Methods of data analysis using multiple 
linear regression analysis. Sampling in this study using purposive sampling 
technique with a sample of 120 people. The characteristics of business actors are 
dominated by men, although the involvement of women in this work is also quite 
large, namely 48%, while the age group is dominated by the age of 45-50 years. 
while for the level of education, economic actors in the Petarukan area are 
dominated by elementary school graduates, which is 47.37%. The results of this 
study are the income of business actors before the construction of toll roads with 
income < Rp. 2,519,916.00 which is a low income category as many as 73 people 
or 61%, income between Rp. 2,519,916.00 – Rp. 3,009.938.00 which is the 
medium category as many as 29 people or 24%, and business actors with an 
income of Rp. 3,009,938.00 which is a high income category as many as 18 
people or 15%, the income after the construction of the toll road with an income 
of < Rp. 1,433,750 which is a low income category as many as 88 people or 73%, 
income between Rp. 1,433,750 – Rp. 1,804,984.00 which is the medium category 
as many as 24 people or 20%, and business actors with income above Rp. 
1,804,484.00, which is a high income category, as many as 8 people or 7%. This 
shows a decline in the income of MSME business actors which in the end 
business actors reduce the workforce to optimize monthly income. 

Keywords: toll road construction, socio-economic, Petarukan sub-district 

 
1. PENDAHULUAN 

Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran 

orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi 

keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses 

perkembangan suatu wilayah. Terdapat kesenjangan ekonomi pada masyarakat 

disekitar jalan tol yang telah selesai dibangun sehingga perlu Identifikasi terhadap 

permasalahan akibat pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pembangunan dapat memberikan kesejateraan kepada masyarakat 

khususnya masyarakat sekitar wilayah pembangunan. perubahan kondisi 

lingkungan yang semula merupakan lahan persawahan, saat ini telah berubah 

menjadi jalan bebas hambatan Akses  jalan  tol  di Kabupaten Pemalang 

memberikan dampak terhadap perkembangan aksesibilitas  kawasan tersebut. 

Munculnya  pembangunan jaringan  jalan tol membuat  kawasan  di Kabupaten 

Pemalang menjadi kawasan  yang  strategis  dan  aksesibel  karena dapat diakses 

langsung tanpa melewati jalur lama yang cenderung mengalami kemacetan. 

  Adanya  aksesibilitas jalan  tol  juga  turut  menjadi magnet  bagi 
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masyarakat  luar  kawasan  Kabupaten Pemalang untuk berinvestasi maupun 

untuk bermukim. Hal  ini terbukti  dengan  masuknya  developer perumahan  

menengah  kebawah  hingga menengah  keatas  untuk  melakukan pembangunan  

perumahan  disana. Seiring dengan  bertambahnya  kawasan  perumahan disana  

juga  turut berkembang berbagai aktivitas  penunjang  seperti  perdagangan  dan 

jasa.  Jasa telah menjadi semakin penting dalam perekonomian Indonesia 

(Nurindra, 2016). Permasalahan yang muncul yaitu banyak lahan sawah yang 

tergusur oleh pembangunan jalan tol, menyebabkan mata pencaharian warga 

berubah bahkan sampai hilang. Berubahnya mata pencaharian warga tersebut 

sudah pasti menyebabkan pendapatan mereka juga berubah. Selain itu juga 

dengan semakin berkurangnya lahan sawah menyebabkan turunnya hasil produksi 

serta panen, baik kuantitas maupun nilai jualnya (Noor et al, 2015).  

  Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh 

mana perubahan ekonomi terkait peningkatan dan penurunan pendapatan 

masyarakat setelah pembangunan jalan Tol dilakukan disekitar jalan lingkar 

Pantura kabupaten Pemalang. Masalah dalam penelitian ini terletak pada adanya 

dampak pembangunan jalan tol di kawasan Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang. Pembangunan jalan tol di kawasan Kabupaten Pemalang cukup 

nampak fungsi operasionalnya. Akan tetapai disamping terdapat manfaat positif 

terdapat pula manfaat negatif bagi masyarakat. Dampak negatif  tersebut terkait 

pada penurunan pendapatan para pedagang secara signifikan. Hal tersebut 

menurunkan kesejahteraan pedagang. 

 

2. METODE 

Metode penelitrian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. “survey adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam 

waktu yang bersamaan, data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik 

tertentu dengan tujuan agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti, 

Variabel yang dikumpulkan dapat bersifat fisik maupun sosial. dalam peneltian ini 

dilakukan penelitian mengenai adanya dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap 
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Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Studi 

Kasus jalan Pantura kecamatan Petarukan). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakterisik Sosial Ekonomi Masyarakat Jalan Lingkar Petarukan 

3.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin dan Umur merupakan salah satu parameter untuk mengetahui 

Kondisi Sosial Ekonomi. jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis 

kelamin dapat dilihat di Tabel 

Tabel 2  Pelaku usaha Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

No Kelomok Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah Persentase (%) Komulatif (%) L P 
1 30-34 tahun 2 2 4 3,5 3,5 
2 35-39 tahun 9 7 9 7,9 11,4 
3 40-44 tahun 5 14 19 16,7 28,1 
4 45-49 tahun 11 11 22 19,3 47,4 
5 50-54 tahun 11 9 20 17,5 64,9 
6 55-59 tahun 12 4 16 14,0 78,9 
7 60-64 tahun 11 8 19 16,7 95,6 
8 65-69 tahun 3 0 3 2,6 98,2 
9 70-74 tahun 1 0 1 0,9 99,1 

10 74-79 tahun 0 0 0 0,0 99,1 
11 80-84 tahun 1 0 1 0,9 100,0 

Jumlah 65 55 120 100,0 
 Sumber: Olahan data Primer  

 

Berdasarkan table menunjukkan bahwa para pekerja tidak hanya dilakukan oleh 

kaum Laki-laki namun juga dilakukan oleh perempuan, dengan rincian 48% para 

pelaku usaha adalah Perempuan dan sisanya 52% merupakan pelaku usaha yang 

memiliki jenis kelamin lai-laki. Persebaran pekerja berdasarkan kelompok umur 

menunjukkan bahwa kelompok umur 45-50 tahun merupakan kelompok umur 

yang memiliki persentase paling banyak yaitu 19,3%, paling banyak kedua 

dengan kelompok umur 50-54 tahun sebesar 17,5%, dan kelompok umur 80-84 

tahun menjadi kelompok umur paling kecil yaitu 0,9%. 9%, 45-49 tahun sebesar 

4%, dan yang paling sedikit kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 3%.  
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3.1.2 Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu parameter untuk menentukan 

karakteristik Sosial Ekonomi dari para pelaku usaha di sekitar jalan lingkar 

pantura. Melihat tingkat pendidikan terakhir maka dapat diketahui memerlukan 

tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak. 

Tabel 3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1 SD/MI 53 47,37 
2 SMP/MTS 52 39,47 
3 SMA/SMK/MA 15 13,16 
  120 100 
Sumber: olahan data primer 

Berdasarkan table menunjukkan tingkat persentase Pendidikan para pelaku usaha 

berada pada tingkat SD terdapat 47,37%, karena pendidikan yang rendah dan 

ketidak mampuan dalam hal biaya pendidikan sehingga mereka tidak bisa 

melanjutkan sekolah, kemudian mereka lebih memilih menjadi pelaku 

usaha. Pelaku usaha yang berijazah SMP sebanyak 39,47%, hal ini dipengaruhi 

oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tamatan sekolah. Pelaku 

usaha dengan ijazah SMA sebanyak 13,16%, hal ini menunjukkan bahwa menjadi 

pelaku usaha tidak cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu SD, 

hingga SMP. 

3.1.3 Status Pernikahan 

Status pernikahan menunjukkan pelaku usaha yang sudah menikah, hal ini enting 

untuk dijadikan sebagai salah satu parameter Sosial Ekonomi karena dengan 

status pernikahan akan berdampak pada jumlah tanggungan keluarga yang harus 

dipenuhi kebutuhanya. Artinya jika sudah menikah maka hasil dari bekerja 

menjadi pelaku usaha tidak hanya digunakan untukk dirinya sendiri namun 

digunakna untuk menghidupi keluarganya. 

Tabel 4 Pelaku usaha Berdasarkan Status Pernikahan 

No Status Pernikahan Frekuensi Persentase (%) 
1 Belum Menikah 8 1 
2 Sudah Menikah 112 99 
3 Janda/Duda 0 0 
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Jumlah 120 100 
Sumber : Pengolahan data primer 
Status perkawinan pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha 

memiliki status sudah menikah dengan persentase 99% dan 1% peetani yang 

berstatus belum menikah. Hasil ini dapat mengidentifikasikan pelaku usaha 

sebagian besar berstatus menikah, hal ini dikarenakan apabila seseorang yang 

sudah berkeluarga maka kepala keluarga harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan seseorang berstatus belum 

menikah, mereka bekerja sebagai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri. 

3.1.4 Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Status pernikahan menunjukkan pelaku usaha yang sudah menikah, hal ini enting 

untuk dijadikan sebagai salah satu parameter Sosial Ekonomi karena dengan 

status pernikahan akan berdampak pada jumlah tanggungan keluarga yang harus 

dipenuhi kebutuhanya. Artinya jika sudah menikah maka hasil dari bekerja 

menjadi pelaku usaha tidak hanya digunakan untukk dirinya sendiri namun 

digunakna untuk menghidupi keluarganya. 

Tabel 5 Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

No Jumlah Tanggungan 
Keluarga Frekuensi Persentase 

1 1 1 0,9 
2 2 28 21,2 
3 3 35 28,3 
4 4 31 27,4 
5 5 19 16,8 
6 6 4 3,5 
7 9 1 0,9 
8 12 1 0,9 

Jumlah 120 100 
Sumber : Pengolahan data primer 
Jumlah tanggungan keluarga para pelaku usaha persentase yang paling banyak 

yaitu pada pengemudi yang sudah mempunyai tanggungan hidup 3 orang yaitu 

31%. Hal ini dikarenakan  sebagian besar para pelaku usaha sudah menikah, 

sehingga tentu menambah jumlah tanggungan keluarganya. Akan tetapi pelaku 

usaha yang ada pada umumnya mempunyai tanggungan 2, 4, dan 5. Hal ini 
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disebabkan oleh kebutuhan ekonomi meningkat  sehingga para pelaku usaha 

dituntut untuk bekerja dan dapat mencukupi tanggungan keluarga. 

3.1.5 Status Kepemilikan 

Status kepemilikan lahan menjadi salah satu aspek penting untuk mengidentifikasi 

karakteristik pelaku usaha, Hal ini tentu mutlak jika dilihat bahwa aktifitas 

perdagangan mutlak memerlukan tempat. Kali ini peneliti ingin mengetahui status 

tempat usaha dari masing-masing pengusaha baik milik pribadi atupun sewa. 

Pengusaha yang memimiliki tempat pribadi ataupun menyewa dapat dilihat pada 

grafik pengusaha yang memiliki pribadi tempat usahanya sebesar 73,5% dan 

sisanya sewa sebesar 26,5%. 

Tabel 6  Status tempat para pelaku usaha 

No Status Kepemilikan Lahan Frekuensi Persentase(%) 
1 Sendiri 87 73,5 
2 Sewa 33 26,5 

Jumlah 120 100 
Sumber : Olahan data primer 

Diketahui bahwa sebanyak 73,5% para pelaku usaha memiliki tempat pribadi, 

artinya para pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya sewa untuk mengolah 

lahanya. Sedangkan sebanyak 26 % tidak memiliki tempat pribadi sehingga 

mereka menyewa, yang artinya para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya sewa 

tiap tahunnya. Secara garis besar para pelaku usaha memiliki lahanya sendiri 

untuk membuka usahanya. 

Tabel 7 Karakteristik Pelaku Usaha 

Karakteristik F Persen 

Jenis kelamin   

 Laki-laki 58 51.3% 

 Perempuan 55 48.7% 

Pendidikan    

 SD 53 46.9% 

 SMP/SLTP 45 39.8% 

 SLTA/SMA/SMK 15 13.3% 
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Status Perkawinan   

 Menikah 112 99.1% 

 Belum menikah 1 0.9% 

Status kepemilikan lahan   

 Sendiri 84 74.3% 
Sumber : olahan data peneliti 2021 

3.2 Pengaruh Jalan Tol Terhadap Perubahan Ekonomi Pedagangan Sekitar 

Jalan Lingkar Petarukan. 

Pendapatan berpengharuh terhadap kesejahteraan keluarga, berdasarkan hasil 

perhitungan dari 120 respon Jumlah keluarga para pelaku usaha pra sejahtera 

berjumlah 41 jiwa, untuk sejahtera kelas 1 sejumlah 34 jiwa, sejahtera kelas 2 

sejumlah 13 jiwa, sejahtera kelas 3 sejumlah 10 jiwa sedangkan untuk sejahtera 

kelas 3+ sejumlah 15 jiwa, itu artinya dari 103 pelaku usaha, lebih dari 50% 

termasuk dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera dengan pendapatan perbulan 

kurang dari Rp.2000.000. 

Tabel 8 Tingkat Kesejahteraan Para Pelaku Usaha Sebelum dan Sesudah 

Pembangunan Jalan Tol 

Tingkat 

Kesejahteraa

n 

Sebelum Pembangunan Tol Setelah Pembangunan Tol Keterangan 

Jumlah Jiwa Persentase Jumlah Jiwa Persentase 

Pra Sejahtera 43 36,2% 58 48 Meningkat 

Sejahtera I 36 30,1% 30 25 Meningkat 

Sejahtera II 12 11,5% 10 8.3 Meningkat 

Sejahtera III 12 8,8% 12 10 Menurun 

Sejahtera III+ 17 13% 10 8.3 Menurun 

Sumber : olahan data peneliti 

3.2.1 Pendapatan Bersih Rata-Rata Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol 

a) Pendapatan Sebelum Pembangunan Tol Tiap Bulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil pendapatan sebelum 

pembangunan Tol dengan pendapatan < Rp. 2.519.916,00 yang merupakan 

kategori pendapatan rendah yaitu sebanyak 73 jiwa atau 61%, pendapatan antara 
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Rp. 2.519.916,00 – Rp. 3.009.938,00 yang merupakan kategori sedang yaitu 

sebanyak 29 jiwa atau 24 %, dan pelaku usaha dengan pendapatan Rp. 

3.009.938,00 yang merupakan kategori pendapatan tinggi yaitu sebanyak 18 jiwa 

atau 15%. 

Tabel 9 Kategori Pendapatan Sebelum Pembangunan Tol 
No Kategori Frekuensi Persentase (%) 
1 Rendah  73 61 
2 Sedang 29 24 
3 Tinggi 18 15 

Jumlah 120 100 
Sumber : Olahan data primer 
 
b) Pendapatan Sesudah Pembangunan Jalan Tol 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil pendapatan setelah 

pembangunan Tol dengan pendapatan < Rp. 1.433.750 yang merupakan kategori 

pendapatan rendah yaitu sebanyak 88 jiwa atau 73%, pendapatan antara Rp. 

1.433.750 – Rp. 1.804.984,00 yang merupakan kategori sedang yaitu sebanyak 24 

jiwa atau 20 %, dan pelaku usaha dengan pendapatan diatas Rp. 1.804.484,00 

yang merupakan kategori pendapatan tinggi yaitu sebanyak 8 jiwa atau 7 %. 

Tabel 10 Kategori Pendapatan Setelah Pembangunan Tol 
No Kategori Frekuensi Persentase (%) 
1 Rendah  88 73 
2 Sedang 24 20 
3 Tinggi 8 7 

Jumlah 120 100 
Sumber : Olahan data primer 
 

Tabel 11 Kategori Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol di 

Kecamatan Petarukan 

Kategori Sebelum Tol Setelah Pembangunan Tol Keterangan 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Rendah 73 61% 88 73% Kenaikan 
Sedang 29 24% 24 20% Turun 
Tinggi 18 15% 8 7% Turun 
Total 120  120   
Sumber : olahan data peneliti 

3.2.2 Tenaga Kerja Pedagang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol 

Penelitian ini mengambil responden sebanyak 120 responden yang terbagi 



 
10 

menjadi beberapa jenis usaha meliputi Toko Kelontong, Bengkel, Penjual 

Makanan, dan Energi. 

Tabel 12 Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

 
Sumber : Olahan data peneliti 

Diketahui bahwa Penjual makanan memiliki persentase paling tinggi yaitu 45%, 

38% dari responden memiliki jenis usaha Bengkel, 13% memiliki usaha Toko 

Kelontong dan Energi merupakan jenis usaha dengan jumlah yang paling sedikit 

yaitu 4%.  Dari 120 jumlah para pelaku usaha yang terbagi menjadi tiga sektor 

utama, ada 40 usaha yang masuk dalam kategori sedang, memiliki karyawan 

mulai dari 2 hingga 6 karyawan. 

Tabel 13 Jumlah Rata-rata Tenaga Kerja bedasarkan kategori usaha  Sebelum dan 

Sesudah Pembangunana Jalan Tol (Rata-rata) 

Jenis Usaha Jumlah Usaha Jumlah Karyawan 
Sebelum Tol Sesudah Tol 

Toko Kelontong 16 6 2 
Bengkel 45 4 2 

Penjual Makananan/Warteg 54 4 2 
Energi (BBM, Isi Angin) 5 3 1 

Total 120   
Sumber: Olahan data peneliti 

3.2.3 Jumlah Rata-Rata Harian Pengunjuang Sebelum dan Sesudah Pembangunan 

Jalan Tol 

Secara umum rata-rata operasional para pedagang di Kawasan tersebut tidak 

mengalami perubahan, hanya dari sektor energi saja yang mengalami perubahan 

dari 14 jam operasional menjadi 12 jam operasional, sedangkan rata-rata 

pengunjung harian dari data tersebut menunjukan penurunan, sektor bengkel dan 

energi mengalami penurunan hingga 50%, sektor esensial seperti penjual 

makanan/warteg relatife stabil, meskipun juga mengalami fluktuatif.\ 

     

Jenis Usaha Jumlah Persentase (%) 
Toko Kelontong 16 13 
Bengkel 45 38 
Penjual Makanan 54 45 
Energi 5 4 
Jumlah 120 100 
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4. PENUTUP 

Bedasarkan hasil penelitian menunjukan pekerjaan masyarakat di kawasan jalan 

lingkar pantura petarukan didominasi oleh laki-laki,meskipun keterlibatan 

perempuan dalam pekerjaan ini juga cukup besar yaitu 48%, sedangkan untuk 

kelompok umur didominasi pada usia 45-50 tahun, hal ini menunjukan minimnya 

keterlibatan generasi milenial dalam kegiatan ekonomi di Kawasan pantura ini, 

sedangkan untuk tingkat pendidikan, para pelaku ekonomi di Kawasan petarukan 

didominasi lulusan tingkat sekolah dasar, yaitu sebesar 47,37%, kebanyakan para 

pelaku usaha tersebut hanya melanjutkan tradisi turun temurun dari keluarga. 3. 

Setelah adanya pembangunan jalan tol maka terjadi perubahan yang signifikan 

dari sektor pendapatan, karena sebelum terjadinya pembangunan jalan tol para 

pelaku usaha  mencapai pendapatan sebesar Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 

perbulannya, sedangkan setelah pembangunan jalan tol pelaku usaha hanya 

mencapai pendapatan sebesar Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000. Hal ini menunjukkan 

terjadinya penurunan terhadap pendapatan para pelaku usaha UMKM yang pada 

akhirnya pelaku usaha melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja untuk 

mengoptimalisasi pendapatan setiap bulannya. 

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi : bagi pemerintah 

perlu adanya upaya untuk memaksimalkan exit tol gandulan dengan membangun 

sentra UMKM yang dekat dengan kawasan tersebut, sehingga mampu 

menumbuhkan ekonomi sekitar kawasan pantura terutama kawasan jalur lingkar 

petarukan, perlu adanya upaya pendampingan terhadap para pelaku usaha dengan 

memngadakan pelatihan seperti ekonomi berbasis digital sehingga para pelaku 

usaha tidak hanya bergantung kepada arus transportasi yang masuk dikawasan 

jalur lingkar. 
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