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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, “jalan adalah 

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 

kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”. Jalan memiliki 

beberapa bagian yaitu, badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau 

tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. sedangkan trotoar Menilik sejarahnya, 

trotoar pertama kali ditemukan di sebuah kota kuno di pusat Anatolia 

(Turki) pada rentang 2000 sampai 1990 tahun sebelum masehi. Namun, 

bentuk desain trotoarnya belum ideal, tidak seperti trotoar saat ini trotoar 

purba itu tidak memiliki pemisah atau separator. Diperkirakan pejalan kaki 

masa itu masih harus bercampur dengan kuda, pedati, dan gerobak. 

Trotoar mulai dikembangkan pada masa Kekaisaran Romawi. Orang 

Romawi memiliki sebuah kata khusus untuk menyebut trotoar, yakni 

samita. (Kostof, 1992) 

Adapun Daerah manfaat jalan (damaja) meliputi bagan jalan, 

saluran tepi jalan dan ambang pengamanan. Dalam konteks pembangunan 

pertanian dan ekonomi pedesaan secara umum, jaringan jalan merupakan 

infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor 

produksi maupun pemasaran hasil produksi (Tulus Tambunan dan Kadin, 

2006). 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan kinerja perekonomian 

suatu daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi, mewujudkan 

pemerataan dan menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yang sangat 

efektif adalah kebijakan yang dipilih (policy choice) dan strategi yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah (Suharto, 2001). 

Pemanfaatan trotoar sebagai tempat berjualan di Indonesia sejak 

masih ada keberadaan penjajah Belanda dan mendapat julukan sebagai 

pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL di Jakarta bisa dirunut hingga 

ke zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Saat 

itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_lori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_kabel&action=edit&redlink=1
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Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (five foot way) untuk 

pejalan kaki (Hanggoro Hendaru, 2013). 

Istilah Pedagang Kaki Lima, karena mereka berjualan 

menggunakan tenda ataupun lapak berkaki lima, namun ada yang 

menyebut karena pedagang berjualan jaraknya “lima kaki” dari trotoar 

atau jalan. Pada situasi krisis ekonomi, Pedagang Kaki Lima dapat sebagai 

penyangga ekonomi kerakyatan, harga jauh lebih murah dan terjangkau 

bila dibandingkan supermarket atau mall. Selain jadi jalur ekonomi rakyat, 

dapat sebagai penampung atau membuka lapangan pekerjaan pada sektor 

informal (Hardja Sudomo, 2006). 

Fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat 

umum terjadi terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor 

informal di negara-negara Dunia Ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara 

Afrika, Timur Tengah dan 4 Afrika Utara, dan Asia Selatan berkisar antara 

30-70 persen dari total tenaga kerja. Di Indonesia, menurut data Indikator 

Ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (2003), 64,4 persen penduduk 

bekerja di sektor informal. Di pedesaan sektor informal didominasi oleh 

sektor pertanian (80,6 persen), sementara di perkotaaan didominasi oleh 

sektor perdagangan (41,4 persen) (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten, 2003). 

 

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para 

pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha 

yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. 

Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau 

sebagai pedagang asongan. 

 

Maka dari itu sektor informal seperti pedangang kaki lima di 

wilayah Kabupaten Klaten merupakan salah satu sektor ekonomi penting 

yang menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat. 

Namun keberadaan dari PKL yang berada di trotoar (area perkotaan dan 

tempat ramai) juga sering dianggap sebagai pemicu kesemrawutan dan 

menimbulkan image kumuh bagi pihak pemerintah daerah maupun oleh 

dinas terkait. Hal ini disebabkan oleh PKL yang mendirikan lapak berupa 

bangunan semi permanen tanpa menghiraukan aspek kebersihan dan 

terkesan seenaknya.Sehingga timbul kebijakan dari pemerintah daaerah 

berupa PerDa (Peraturan Daerah) dan peraturan Bupati (PerBup) untuk 

mengatur ketertiban PKL dengan berbagai peraturan(Indrayati dkk, 2014) 
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Keberadaan PKL saat ini dikarenakan ketidakmampuan 

masyarakat yang memperoleh pekerjaan formal sehingga menjadikan 

mereka tidak bekerja atau menganggur. Oleh karena itu kegiatan sektor 

informal menjadi alternatif utama untuk mengurangi pengangguran. 

Mereka yang terlibat di sektor ini umumnya golongan masyarakat 

ekonomi lemah, berpendidikan rendah, tidak terampil dan kebanyakan 

para migran (Effendi dalam Fernado, 2016). 

 

Hal yang sama juga dialami kabupaten Klaten. Menurut data badan 

pusat statistik kabupaten Klaten, tingkat pengangguran terbuka di 

kabupaten Klaten pada tahun 2011 sebesar 7,63%, pada tahun 2012 

sebesar 3,70% dan tahun 2013 sebesar 5,34%. Menurut data dari Dinas 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) 

Klaten. Terdapat sejumlah 2.100 pedagang kaki lima (PKL) yang mulai 

ditata oleh dinas terkait, (BPS Klaten, 2020). 

 

Penataan PKL sesuai zonasi ditujukan mencegah potensi 

kesemrawatuan pendirian lapak atau tenda milik PKL yang dinilai dapat 

mengganggu keindahan kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, penataan 

PKL itu dimulai dengan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan 

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PKL di Kecamatan Klaten Selatan.  

Sesuai zonasi ada zona merah yang tidak boleh digunakan PKL 

sebagai lokasi berjualan. Zona merah ini seperti di depan kantor 

pemerintahan. Ada juga zona kuning yang artinya para PKL bisa berjualan 

pukul 15.00 WIB - 05.00 WIB setiap harinya.Termasuk zona kuning yakni 

Jl. Bali Klaten yang akan dijadikan sentra kuliner. Terakhir zona hijau, 

yakni PKL diperbolehkan berjualan sepanjang 24 jam tiap hari. Zona ini di 

antaranya di Pasar Buah Sungkur (Solopos.com, diakses 09 November 

2020). 

 

Seluruh PKL di sepanjang Jalan Bali dikenal sebagai Pasar Sore 

oleh masyarakat Klaten karena setiap hari para pedagang mulai buka pukul 

16.00 WIB hingga larut malam bahkan sampai menjelang pagi. Tidak 

hanya pedagang buah saja yang menjajakan dagangannya melainkan 

pedagang pakaian, sepatu, celana, warung makan, hingga toko oleh-oleh 

pun ada. 

 

Beberapa  jalan di area perkotaan dengan potensi keramaian di 

Kota Klaten mengalami perubahan aturan jalur dari dua arah menjadi satu 

arah, hal ini termasuk jalan Bali mulai dari pertigaan jalan Pemuda Tengah 
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hingga perempatan lampu merah Pandanrejo yang dikenal dengan Pasar 

Sore. Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan melalui Peraturan 

Daerah(PerDa) dan Peraturan Bupati (PerBup) tentang PKL di Kecamatan 

Klaten Tengah Jalan Bali menjadi zona kuning. 

Tentu permasalahan ini menimbulkan presepsi masyarakat 

terhadap tindakan yang dilakukan tersebut, presepsi setiap orang dalam 

menyikapi permasalahan yang terjadi berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya, tergantung dari pandangan setiap orang dalam menyikapi 

permasalahan tersebut. Maka dari latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengambil tema penelitian tentang bagaimana dampak perubahan 

jalan satu arah dengan judul, yaitu “DAMPAK PERUBAHAN JALUR 

SATU ARAH (ONE WAY STREET) TERHADAP AKTIVITAS 

PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BALI KECAMATAN 

KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh para pedagang atas perubahan jalur 

satu arah dalam aktivitas perdagangan terhadap pelanggan konsumen yang 

datang di Jl. Bali Kecamatan Klaten tengah Kabupaten Klaten setelah 

diterapkan Jalur Satu Arah (One Way Street)?  

2. Bagaimana pendapat para konsumen/pelanggan terhadap perubahan jalur satu 

arah (One Way Street) dikawasan Jl. Bali Kecamatan Klaten tengah 

Kabupaten Klaten? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :  

1. Untuk mengkaji dampak yang dirasakan setelah diberlakukannya jalur satu 

arah (One Way Street) terhadap para pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Bali 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.  

2. Menganalisis aksesibilitas pembeli/pelanggan terhadap lokasi pedagang di 

Jalan Bali Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

sebenarnya tentang dampak perubahan Jalur Satu Arah (One Way Street) 

terhadap aktivitas perdagangan di Jl. Bali Kecamatan Klaten Tengah 

Kabupaten Klaten.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepala dinas terkait 

mengenai dampak perubahan pada Jalur Satu Arah (One Way Street) di 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.  

3. Untuk bidang perencanaan wilayah, diharapkan untuk dapat melihat dampak 

dari diberlakukannya Jalur Satu Arah (One Way Street) di Kabupaten Klaten 

selanjutnya.  

4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian terkait dan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

 

Pedagang kaki lima yang biasa disingkat PKL merupakan istilah yang 

digunakan untuk menyebut penjagadagangan yang menggunakan gerobak. Istilah 

kaki lima ditafsirkan sebagai jumlah kaki pedagangada lima. Limakaki tersebut 

adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki grobakuntuk memudahkan 

pedagang  berpindah tempat.Akibatnya seringkali mereka dianggap mengganggu 

ketertiban umum dan keindahan kota. Oleh karena itu merakaperlu ditertibkan 

dan dibina dengan cara menyediakan lokasi untuk berjualan. (Siti Fatimah, 

2017). 
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Pemanfaatan trotoar sebagai tempat berjualan di Indonesia sejak masih ada 

keberadaan penjajah Belanda dan mendapat julukan sebagai pedagang kaki lima 

(PKL). Kehadiran PKL di Jakarta bisa dirunut hingga ke zaman Letnan Gubernur 

Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Saat itu, Raffles memerintahkan 

beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar 

selebar lima kaki (five foot way) untuk pejalan kaki (Hanggoro Hendaru, 2013). 

 

Menurut Nurhayati, 2017. Pedagang kaki lima adalah bagian dari kelompok 

usaha kecil yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis 

kerakyatan, jelas merupakan bagian usaha nasional yang mempunyai kedudukan, 

potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada 

khususnya. Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas 

berada dalam usia kerja utama, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya 

keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Meskipun 

demikian tidak menutup kemungkinan orang dengan pendidikan tinggipun juga 

masuk dalam sektor informal. 

 

b. Dampak PKL 

 

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuanperaturan  daerah,  

melanggar  ketertiban,  keamanan  dankeindahan kota yang mana telah 

menggunakan bahu jalan,trotoar  atau fasilitas  umum lain yang dapat  

menimbulkangangguan  ketentraman,  ketertiban,  kebersihan  lingkungan,dan 

kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahanPKL  tak  terkecuali  di  

Kabupaten  Klaten.  Bahwasanyapermasalahan PKL telah diatur dalam peraturan 

perundangundangan yang  berlaku  di  lingkungan  PemerintahanKabupaten  

Klaten  sesuai  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagaimana  dicantumkan  

dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwasanyaPemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan 

Kotamengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahanmenurut  asas  

otonomi  dan  tugas  pembantuan. Berkaitandengan permasalahan PKL,  

sehingga timbul kebijakan dari pemerintah daaerah berupa PerDa(Peraturan 
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Daerah) dan peraturan Bupati (PerBup) untuk mengatur ketertiban PKL dengan 

berbagai peraturan (Indrayati dkk,2014). 

 

Akan tetapi, sedikit banyak dengan keberadaan PKL dapat menyerap 

pengangguran. Oleh karena itu kegiatan sektor informal menjadi alternatif utama 

untuk mengurangi pengangguran. Mereka yang terlibat di sektor ini umumnya 

golongan masyarakat ekonomi lemah, berpendidikan rendah, tidak terampil dan 

kebanyakan para migran (Effendi dalam Fernado, 2016). 

 

c. Pembangunan Wilayah 

 

Pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Klaten terdapat di kawasan perkotaan 

Klaten (Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan 

Klaten Utara). Keunggulan wilayah perkotaan yang paling jelas adalah memiliki 

wilayah yang strategis dengan tingkat aksesibilitas tinggi. Selain kedua faktor 

tersebut, penentuan sebagai pusat pertumbuhan juga didukung dengan berbagai 

macam fasilitas publik yang tersedia sehingga sangat cocok digunakan sebagai 

pusat pertumbuhan utama. 

 

Pusat pertumbuhan alternatif di Kabupaten Klaten terdapat di Kecamatan 

Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Kalikotes, Jogonalan, Ngawen, Ceper, Delanggu, 

Karanganom, Tulung, dan Jatinom. Kecamatan tersebut memiliki potensi untuk 

dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. Arahan pertumbuhan sektor 

basis dapat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. 

 

Sektor Pertanian berada di Kecamatan Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, 

Kalikotes, Jogonalan Karanganom, Tulung dan Jatinom. Kecamatan tersebut 

memiliki wilayah luas yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. 

Pemanfaatan lahan akan didukung dengan penggunaan teknologi pertanian 

modern sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian. 

 

Kecamatan Wedi, Kecamatan Ceper dan Kecamatan Delanggu diarahkan 

kepada sektor industri. Sektor industri yang didukung stakeholder dapat 
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memberikan dampak besar dalam perekonomian. Sektor industri juga dapat 

dijadikan sebagai sarana penyerap tenaga kerja yang efektif untuk meningkatkan 

pendapatan ekonomi. 

Kecamatan yang direncanakan menjadi sektor perdagangan adalah Kecamatan 

Wedi, Cawas, Kalikotes, Tulung dan Jatinom. Kecamatan tersebut memiliki letak 

yang cukup strategis terutama Kecamatan Wedi, sehingga dapat dijadikan sarana 

untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sektor Angkutan berada di 

Kecamatan Bayat, Kalikotes, Ngawen, Ceper, Tulung dan Jatinom. Sektor 

angkutan dapat dikembangkan dengan memperbanyak saranatransportasi. Sektor 

angkutan akan mempermudah mobilitas antar wilayah. 

 

Sektor jasa sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dalam suatu wilayah. 

Sektor jasa cocok dikembangkan di Kecamatan Cawas, Trucuk, Jogonalan, 

Ngawen, Delanggu, Karanganom dan Jatinom. Sektor tersebut dapat 

dikembangkan dengan menambahkan berbagai macam fasilitas pendidikan dan 

kesehatan di kecamatan tersebut. (Zenza dan Nurhadi, 2018) 

 

1.5.2 Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Sistem Jalur Satu Arah (One Way Street) yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan lokasi dan pendekatan yang berbeda-beda. 

Penelitian tersebut antara lain : 

Yuliani (2011), dengan judul penelitian “Penerapan Jalan Satu Arah 

(One Way Street) di Kota Surakarta”. Metode yang digunakan metode 

penelitian deskriptif spasial. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 

dokumentasi observasi lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 1) Lokasi yang diberlakukan jalan satu arah berada di 

pusat kota. Terdapat 29 jalan dari 268 jalan atau 11% dari total keseluruhan 

jalan di Kota Surakarta. 2) Perkembangan dan perubahan ruas jalan satu arah 

terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan 

Hasanudin, dan Jalan Mayor Sunaryo. Pada tahun 2003 terdapat 47 ruas jalan 

yang diberlakukan jalan satu arah. Pada tahun 2007 mengalami perubahan dan 
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perkembangan menjadi 51 ruas jalan. Pada tahun 2010 terdapat 52 ruas jalan 

yang diberlakukan jalan satu arah. 3) Kondisi geometri jalan satu arah 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kondisi geometri kurang sesuai dan kondisi 

geometri sesuai dengan standar minimal yaitu : a) Lebar jalur lalu-lintas tujuh 

meter, b) Lebar bahu efektif paling sedikit 2m pada setiap sisi, c) Tidak ada 

median, d) hambatan samping rendah, e) Ukuran kota 1,0-3,0 juta, f) Tipe 

aliyenmen datar. Jalan yang termasuk kategori sesuai antara lain : Jalan Wora-

wari, Jalan Kalitan, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Mayor Sunaryo, Jalan alun-

alun Utara, Jalan Honggowongso, Jalan Gatot Subroto, Jalan Suharjo, dan 

Jalan Kapten Mulyadi. Sedangkan yang termasuk kategori kurang sesuai 

antara lain : Jalan R.E Martadinata, Jalan Ronggowarsito, Jalan Dr Radjiman, 

Jalan Kyai Gede Sala, Jalan Supit Urang, Jalan Kalilarangan, Jalan 

Hasanudin, Jalan RM Said, Jalan Kahar Muzakir, Jalan Teuku Umar, Jalan 

S.Parman, Jalan suryopranoto, Jalan Kh Hasyim Ashari, Jalan Sekitar 

monumen 45 dan Jalan Ahmad Dahlan. 

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan penelitian Yuliani. 

Perbedaan Persamaan 

Metode yang digunakan 

yaitu menggunakan deskriptif 

spasial untuk mengetahui di 

jalan mana saja diterapkan 

jalur satu arah. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan 

metode survei untuk 

mengetahui dampak 

perubahan jalur satu arah 

terhadap aktivitas 

perdagangan.  

Dari kedua penelitian ini 

memiliki persamaan hal yang di 

teliti yaitu tentang jalur satu 

arah ( One Way Street ) 

Sumber : Penulis 2021. 

Devy Alvionita (2015), dengan judul penelitian “Dampak Perubahan 

Jalur Satu Arah Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa Di Kecamatan Palu 

Barat Terhadap Pendapatan Masyarakat”. Metode yang digunakan diskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, 
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kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perubahan jalur satu arah yang diberlakukan pada kawasan perdagangan dan 

jasa di Kecamatan Palu Barat banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat, 

yang berdampak terhadap jarak tempuh yang menjadi panjang dan jauh, biaya 

transportasi yang dikeluarkan bertambah, namun tidak terlalu berdampak 

terhadap pendapatan. 

 

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Devy Alvionita. 

Perbedaan Persamaan 

Perbedaan dari kedua 

penelitian ini selain dari lokasi 

penelitian, pebedaan yang lain 

yaitu, dari metode yang 

digunakan. 

Dari kedua penelitian ini 

memiliki tujuan yang sama yaitu 

bertujuan untuk mengetahui 

dampak pendapatan dan 

aksesibilitas, setelah dan sebelum 

di berlakukan jalur satu satu arah 

( One Way Street ). 

Sumber : Penulis 2021. 

Alfira Dewi Utami (2016), dengan judul Dampak Perubahan sistem 

Jalur Satu Arah (One Way Street) terhadap perekonomian di Kecamatn 

Laweyan Kota Surakarta Tahun 2016.  Metode yang digunakan adalah 

metode survei, teknik yang digunakan dalam memperoleh data wawancara, 

metode analisis mengunakan deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 1) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jalur satu 

arah mempengaruhi interaksi pedagang dan pembeli menjadi lebih menurun. 

2) Banyak pedagang dikawasan tersebut kehilangan pelanggan. 3) Alat 

transportasi lebih sulit dijangkau dari biasanya. 4) Perubahan jalur 

menunjukkan hal negatif untuk para penjual dan pembeli yang sudah 

berlangganan. 
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Tabel 1.3 Perbedaan dan Persamaan Alfira Dewi Utami. 

Perbedaan Persamaan 

Perbedaan dari kedua penelitian 

ini selain lokasi penelitian yaitu 

metode pengambilan sample, dari 
penelitian sebelumnya 

menggunakan random sampling 

/probabilty sampling sedangkan 
penelitian ini dalam pengambilan 

sampel  menggunakan total 

sampling / sensus dan accidental 
sempling. 

Dari kedua penelitian ini 

memiliki persamaan dalam tujuan 

yaitu mengetahui dampak 

perdagangan di sepanjang jalan 

yang mengalami perubahan 

sistem jalur dua arah menjadi 

jalur satu arah ( One Way Street ). 

Sumber : Penulis 2021. 

Siti Fatimah Nurhayati (2017), dengan judul Analisis Kondisi 

Sosial Ekonomi, Kendala Dan Peluang Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi 

Pada Pedagang Kaki Lima Di Seputar Alun-Alun Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan yaituregresi linier Berganda metode ordinary 

least square (OLS). metode judgement sampling yaitu metode 

pengambilan sampel yang diambil dengan pertimbangan bahwa sampel 

yang diambil merupakan sampel paling tepat dan memberiakan informasi 

akurat yang dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) 

Modal awal berpengaruh positif terhadap pendapatan PKL. 2) Jumlah 

karyawan berpengaruh positif terhadap pendapatan PKL. 3) Tingkat 

pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan PKL. 4) Lama usaha 

tidakberpengaruh terhadap pendapatan PKL. 5) Jam kerja tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan PKL. 
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Tabel 1.4 Perbedaan dan Persamaan Siti Fatimah Nurhayati. 

Perbedaan Persamaan 

Dalam penelitian sebelumnya 

membahas mengenai kondisi 

sosial ekonomi PKL. Sedangkan 

penelitian ini terkait kondisi PKL 

yang terkena perubahan jalur satu 

arah ( One Way Street ). 

Dari kedua penelitian ini 

memiliki persamaan kondisi yang 

dialami PKL. 

Sumber : Penulis 2021. 
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya. 

Nama Penelitian Tahun Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Yuliani, (2011) Penerapan Jalan Satu 

arah (One Way Street) 

- Untuk mengetahui lokasi jalan 

yang diberlakukan satu arah  
- Untuk mengetahui perkembangan 

ruas jalan yang diberlakukan 

penerapan jalan satu arah.  
- Untuk mengetahui kondisi 

geometrik jalan satu arah di Kota 

Surakarta. 

Metode deskriptif 

spasial. Dengan 
menggunakan teknik 

pengumpulan data 

studi dokumentasi 
observasi lapangan dan 

wawancara. 

- Lokasi yang diberlakukan jalan satu arah berada di pusat kota.  

- Perkembangan dan perubahan ruas jalan satu arah terjadi pada 
ruas-ruas jalan tertentu yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan 

Hasanudin, dan Jalan Mayor Sunaryo. 

Devy Alvionita, (2015) Dampak Perubahan 
Jalur Satu Arah Pada 

Kawasan Perdagangan 

dan Jasa Di 
Kecamatan palu Barat 

Terhadap Pendapatan 

Masyarakat. 

- Mengetahui bagaimana persepsi 
masyarakat terhadap perubahan 

jalur satu arah pada kawasan 

perdangangan dan jasa di 
Kecamatan Palu Barat.  

- Mengukur pendapatan masyarakat 

dari perubahan jalur satu arah pada 

kawasan perdagangan dan jasa di 
Kecamatan Palu Barat. 

Metode deskriptif 
kualitatif. 

Menunjukkan bahwa perubahan jalur satu arah yang 

diberlakukan pada kawasan perdagangan dan jasa di 

Kecamatan Palu Barat banyak menuai pro dan kontra dari 

masyarakat, yang berdampak terhadap jarak tempuh yang 

menjadi panjang dan jauh, biaya transportasi yang dikeluarkan 

bertambah, namun tidak terlalu banyak. 

Alfira Dewi Utami, 

(2016) 

Dampak Perubahan 

sistem Jalur Satu Arah 
(One Way Street) 

terhadap 

perekonomian di 

Kecamatn Laweyan 
Kota Surakarta Tahun 

2016. 

- Mengetahui sistem jalur satu arah 

pada daerah penelitian tersebut. 
- Untuk mengetahui dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat di 

Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta setelah penerapan sistem 
jalur satu arah (One Way Street) 

diterapkan. 

Metode yang 

digunakan adalah 
metode survei, teknik 

yang digunakan dalam 

memperoleh data 

wawancara, metode 
analisis mengunakan 

deskriptif Kualitatif. 

-Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jalur satu arah 

mempengaruhi interaksi pedagang dan pembeli menjadi lebih 
menurun.  

- Banyak pedagang dikawasan tersebut kehilangan pelanggan.  

- Alat transportasi lebih sulit dijangkau dari biasanya.  

- Perubahan jalur menunjukkan hal negatif untuk para penjual dan 
pembeli yang sudah berlangganan. 
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Sumber : Penulis 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Siti Fatimah Nurhayati 

(2017) 

Analisis kondisi sosial 

ekonomi, kendala dan 

Peluang usaha 

pedagang kaki lima : 
studi pada 

Pedagang kaki lima di 

seputar alun-alun 
Kabupaten klaten. 

- Untuk menganalisis kondisi sosial 

ekonomi PKL dialun-alun 

kabupaten Klaten. 

- Untuk menganalisis pengaruh 
modal awal, jumlah karyawan, 

tingkat pendidikan, lama usaha dan 

lama jam buka terhadap pendapatan 
PKL di alun-alun kabupaten Klaten. 

- Untuk menganalisis kendala yang 

dihadapi PKL di alun-alun 
kabupaten Klaten. 

metode judgement 

sampling yaitu metode 

pengambilan sampel 

yang diambil dengan 
pertimbangan bahwa 

sampel yang diambil 

merupakan sampel 
paling tepat dan 

memberiakan 

informasi akurat yang 
dibutuhkan. 

- Koefisien determinasi (R2) senilai 0,551490 yang berarti bahwa 

55,14% variasi variabel pendapatan PKL dapat dijelaskan oleh 

variabel modal awal, lama usaha, jumlah karyawan, jam buka dan 

tingkat pendidikan. 
Sedangkan sisanya 44,86% dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebas lain yangtidakdimasukkan dalam  model. 

- Berdasara speklokasi, posisi pedagang kaki lima di seputar alun-
alun Klaten cukup strategis karena dekat dengan konsumen 

sehingga mudah dijangkau. 

- Berdasara spekfisik, secara umum kondisi fisik pedagang kaki 
lima seputar alun-alun Klaten cukup memadai namun perlu 

pembenahan terutama berkaitan dengan tampilan kios, tendadan 

grobak PKL yang perlu diseragamkan agar lebih menarik dan 

indah. 

Akbar Margadewa, 

(2020) 

Dampak perubahan 

jalur satu arah (one 

way street) terhadap 
aktivitas perdagangan 

di jalan bali kecamatan 

klaten tengah 

kabupaten klaten. 

- Untuk mengkaji dampak yang 

dirasakan setelah diberlakukannya 

jalur satu arah (One Way Street) 
terhadap para pedagang kaki lima 

di sepanjang Jl. Bali Kecamatan 

Klaten Tengah Kabupaten Klaten. 

- Menganalisis aksesibilitas 
pembeli/pelanggan terhadap lokasi 

pedagang di Jalan Bali Kecamatan 

Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. 

Metode yang akan di 

gunakan yaitu metode 

survey, data yang di 
dapat menggunakan 

teknik wawancara, 

data yang diperoleh di 

analisa menggunakan 
deskriptif kualitatif. 

- Hasil dari perubahan jalur satu arah menurunkan interaksi 

atara pedagang kakilima dan pembeli di Jl. Bali sehingga 

aktivitas perdagangan menjadi sepi. 

- Mayoritas pedagang kaki lima mengalami penurunan 

pendapatan tiap bulan. 

- Para pembeli berpendapat setelah diberlakukan perubahan 

jalur satu arah di Jl. Bali, pembeli menjadi lebih sulit untuk 

ke tempat tujuan. 
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1.6 Batasan oprasional 

 

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan  istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang 

melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) 

diperuntukan untuk pejalan kaki (pedestrian). 

 

2. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, 

dan jalan kabel. (UU nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan). 

 

3. Sistem Satu Arah (One Way Street) merupakan suatu pola lalu lintas yang dilakukan 

dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan 

keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu 

lintas yang biasanya diterapkan diwilayah perkotaan. Jalan satu arah adalah jalan dimana lalu 

lintas kendaraan bergerak hanya satu jurusan saja (Oglesby, Clarkson, 1993). 
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