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STRATEGI PENGHIDUPAN PEDAGANG KAKI LIMA DI OBYEK 

WISATA PEMANDIAN UMBUL PENGGING 

 

Abstark 

Penelitian ini berjudul Strategi Penghidupan Pedagang Kaki Lima Di Obyek 

Wisata Pemandian Umbul Pengging,  tujuan   Mengetahui karakteristik rumah 

tangga PKL di Obyek Wisata Umbul Pengging dan Mengetahui strategi 

penghidupan rumah tangga pedagang di Obyek Wisata Umbul Pengging. Metode 

penelitian mengunakan metode survey di lapangan yakni wawancara  memberikan 

pertanyaan kepada responden  kuisoner.  Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif  digunakan adalah deskriptif kuantitatif  menggunakan data survey. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima  berjualan di obyek 

wisata Umbul Pengging Boyolali sebanyak 228  sampel penelitian sebanyak 70 

responden. Teknik sampling menggunakan simple random sampling. Teknik 

pengolahan data pada penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, selanjutnya 

melakukan pengolahan data meliputis Penyuntingan (editing), Pengkodean 

(coding) dan Tabulasi. Metode  digunakan untuk menganalisa data ialah  

menggunakan tabel silang dan tabel frekuensi. Hasil analisis data sebagai berikut 

Karakteristik pedagang kaki lima  berjualan di Umbul Pengging didominasi oleh 

laki-laki  jumlah 13 PKL (61,90%). Rata-rata umur PKL adalah 41 tahun, 

pedagang kaki lima di Umbul Pengging digolongkan pada usia produktif. Usia 

produktif merupakan usia di mana seseorang masih mampu bekerja  baik. 

Pendidikan terakhir PKL di Umbul Pengging didominasi oleh tamatan SMA  

jumlah 14 orang (66,67%). Sebelum para pedagang menjadi PKL umumnya 

mereka bekerja di sektor formal  jumlah 11 orang (52,38). Mobilitas pekerjaan 

dari sektor formal ke sektor informal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor 

informal memberi keuntungan lebih besar. Berdasarkan jenis dagangannya, PKL 

Warung makan mendominasi  jumlah 12 PKL (57,14%). Kondisi pandemi Covid 

19 terhadap pedagang kaki lima berdampak pada penurunan pendapatan PKL 

sebesar 81,65%. Sektor  mengalami penurunan tertinggi adalah PKL Warung 

makan  persentase 87,75%.   

 

Kata Kunci: strategi penghidupan,  pedagang kaki lima, obyek wisata pemandian   

 

Abstract 

This research is entitled Livelihood Strategies of Street Vendors in Umbul 

Pengging Baths Tourism Object, with the aim of knowing the characteristics of 

street vendors' households in Pengging's Umbul Tourism Object and knowing the 

livelihood strategies of traders' households in Pengging's Umbul Tourism Object. 

The research method uses survey methods in the field, namely interviews by 

giving questions to respondents with questionnaires. This research is a 

quantitative research used is descriptive quantitative using survey data. The 

population in this study are street vendors who sell at the Umbul Pengging 

Boyolali tourism object as many as 228 with a research sample of 70 respondents. 

The sampling technique used simple random sampling. The data processing 

technique in this study was carried out after the data was collected, then carried 
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out data processing including editing, coding and tabulation. The method used to 

analyze the data is to use a cross table and a frequency table. The results of data 

analysis are as follows. Characteristics of street vendors who sell in Umbul 

Pengging are dominated by men with a total of 13 street vendors (61.90%). The 

average age of street vendors is 41 years, street vendors in Umbul Pengging are 

classified as productive age. Productive age is the age at which a person is still 

able to work well. The last education of street vendors in Umbul Pengging is 

dominated by high school graduates with a total of 14 people (66.67%). Before 

traders became street vendors, they generally worked in the formal sector with a 

total of 11 people (52.38). Job mobility from the formal sector to the informal 

sector can be concluded that the informal sector provides greater benefits. Based 

on the type of merchandise, food stall vendors dominate with a total of 12 street 

vendors (57.14%). The condition of the Covid 19 pandemic on street vendors 

resulted in a decrease in the income of street vendors by 81.65%. The sector that 

experienced the highest decline was street vendors and food stalls with a 

percentage of 87.75%. 

 

Keywords: livelihood strategies, street vendors, bathing tourism objects 

 

1. PENDAHULUAN 

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi  selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  Sebagai 

makhluk sosial manusia senantiasa menjaga hubungan baik  manusia lain agar 

aktivitas kehidupannya berjalan sesuai  apa  diinginkannya.  Sementara sebagai 

makhluk ekonomi, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  

berbagai cara melalui aktivitas ekonomi.  Aktivitas ekonomi dipandang sebagai 

sebuah bentuk dari tindakan aktor  dinyatakan sebagai tindakan sosial sejalan  

tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena 

itu diarahkan pada tujuan tertentu, dalam hal ini memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Damsar, 2009:41-42).   

Pandemi virus corona (Covid-19)  merata hampir di seluruh penjuru 

dunia mengguncang seluruh aspek kehidupan termasuk di sektor ekonomi.  Baik 

pengusaha besar, menengah, dan kecil mulai mengeluhkan kondisi usahanya.  

Sepinya konsumen karena ada pembatasan interaksi sosial, sangat mempengaruhi 

omset  berimbas pada kelangsungan usahanya.  Permasalahan  dialami oleh 

pedagang di Pengging Boyolali mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya.  

Kebijakan social distancing pun juga berdampak kepada memburuknya 
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perekonomian masyarakat salah satunya perekonomian para pedagang kecil.  

Mereka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sasaran bantuan oleh 

pemerintah di masa wabah covid-19.  Kondisi ini sangat penting untuk 

mendapatkan perhatian karena sangat rentan  penyebaran wabah covid-19  akhir-

akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat (Sulaeman, 2020).  

Harapan dari penelitian ini yakni apabila pemerintah mengeluarkan 

kebijakan mengenai pembatasan sosial (social distancing) yakni Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  berdampak ke aspek lain, 

maka perlu kebijakan pendukung aspek lain tersebut.  Seperti  tegas diungkapkan 

pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia dibentuk 

untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Sulistiawati, 2012).  Selain itu, perlu adanya 

pembangunan pada bidang ekonomi bagi pedagang kecil yakni  pemerintah 

mengupayakan kesejahteraan bagi para pedagang dan perlindungan di tengah 

wabah pandemi korona saat ini.  Hal tesebut akan menjadi penguat bagi pedagang 

kecil  tetap bekerja saat musim corona.  Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya 

menjelaskan pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab 

berbagai permasalahan dan tantangan  tujuan akhir adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat merupakan sekelompok manusia  saling 

berinteraksi sehingga dalam masyarakat terdapat kesepakatan agar ditaati dan 

dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat (Dura, 2016).   adanya fenomena 

covid-19 ini, masyarakat Indonesia memberlakukan kesepakatan untuk menjaga 

jarak atau social distancing guna meminimalkan terjangkitnya virus corona ini.  

Namun, social distancing membuat dampak baru pagi pedagang kecil di Pengging 

Boyolali.    

Covid-19 memiliki dampak  besar untuk masyarakat menengah ke 

bawah, karena perekonomian menurun dan juga banyak pengurangan hak kerja 

(PHK) bagi para pegawai di perusahaan/pabrik.  Banyak pedagang kaki lima  

tidak bisa berjualan  normal karena adanya wabah virus corona dan kekurangan 

mata pencaharian, lalu jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi seperti biasa 

karena adanya aturan PSBB dan orderan jasa  menurun karena adanya social 
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distancing.  Banyak masyarakat  masih tidak mematuhi larangan pemerintah 

karena mereka terpaksa melakukannya, jika mereka tidak bekerja, bagaimana bisa 

membiayai kehidupan sehari hari.  

Pemerintah sudah berusaha maksimal dalam membantu masyarakat  

kekurangan  memberikan bantuan sembako,dll.  Lalu pemerintah juga 

memberikan kelonggaran membayar kredit, pajak juga di tanggung oleh 

pemerintah, dan keringanan tagihan listrik.  Kementrian pendidikan memberikan 

perintah untuk meliburkan kegiatan di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi,  

diadakan nya belajar di rumah bagi para pelajar membutuhkan kuota karena 

belajar secara online, kemendikbud sudah bekerja sama  beberapa provider 

telekomunikasi untuk memberikan kuota edukasi untuk mengakses website atau 

aplikasi belajar.  Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam 

memerangi covid-19, agar perekonomian Indonesia dapat membaik.  

Pedagang di Obyek Wisata Umbul Pengging dalam masa pandemi 

mengalami pengurangan jumlah omzet penjualan dan ada juga penjual  tutup 

karena sepinya pengunjung wisata  berkunjung.  Para pedagang daerah  imbas 

tersebut maka mereka harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga  

strategi bekerja sambilan atau sampingan lain baik  cara profesi sebagtai driver 

online atau penjualan melalui online.  Begitu juga untuk mengurangi beban rumah 

tangga  cara mengurangi kebutuhan tersier atau kebutuhan  tidak penting  tujuan 

agar biaya  dikeluarkan tidak besar.   

 

2. METODE 

Metode penelitian mengunakan metode survey di lapangan yakni wawancara  

memberikan pertanyaan kepada responden  kuisoner.  Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif  digunakan adalah deskriptif kuantitatif  menggunakan data 

survey. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima  berjualan di 

obyek wisata Umbul Pengging Boyolali sebanyak 228  sampel penelitian 

sebanyak 70 responden. Teknik sampling menggunakan simple random sampling. 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, 

selanjutnya melakukan pengolahan data meliputis Penyuntingan (editing), 
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Pengkodean (coding) dan Tabulasi. Metode  digunakan untuk menganalisa data 

ialah  menggunakan tabel silang dan tabel frekuensi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data sebagai berikut Karakteristik pedagang kaki lima  berjualan di 

Umbul Pengging didominasi oleh laki-laki  jumlah 13 PKL (61,90%). Rata-rata 

umur PKL adalah 41 tahun, pedagang kaki lima di Umbul Pengging digolongkan 

pada usia produktif. Usia produktif merupakan usia di mana seseorang masih 

mampu bekerja  baik. Pendidikan terakhir PKL di Umbul Pengging didominasi 

oleh tamatan SMA  jumlah 14 orang (66,67%). Sebelum para pedagang menjadi 

PKL umumnya mereka bekerja di sektor formal  jumlah 11 orang (52,38). 

Mobilitas pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sektor informal memberi keuntungan lebih besar. Berdasarkan 

jenis dagangannya, PKL Warung makan mendominasi  jumlah 12 PKL (57,14%). 

Kondisi pandemi Covid 19 terhadap pedagang kaki lima berdampak pada 

penurunan pendapatan PKL sebesar 81,65%. Sektor  mengalami penurunan 

tertinggi adalah PKL Warung makan  persentase 87,75%.   

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari 3 tujuan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Karakteristik pedagang kaki lima yang berjualan di Umbul Pengging 

didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 13 PKL (61,90%). Rata-rata umur 

PKL adalah 41 tahun, pedagang kaki lima di Umbul Pengging digolongkan 

pada usia produktif. Usia produktif merupakan usia di mana seseorang masih 

mampu bekerja dengan baik. Pendidikan terakhir PKL di Umbul Pengging 

didominasi oleh tamatan SMA dengan jumlah 14 orang (66,67%). Sebelum 

para pedagang menjadi PKL umumnya mereka bekerja di sektor formal dengan 

jumlah 11 orang (52,38). Mobilitas pekerjaan dari sektor formal ke sektor 

informal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor informal memberi 

keuntungan lebih besar. Berdasarkan jenis dagangannya, PKL Warung makan 

mendominasi dengan jumlah 12 PKL (57,14%). 
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b. Kondisi pandemi Covid 19 terhadap pedagang kaki lima berdampak pada 

penurunan pendapatan PKL sebesar 81,65%. Sektor yang mengalami 

penurunan tertinggi adalah PKL Warung makan dengan persentase 87,75%. 

c. Dampak kondisi pandemi Covid 19 pedagang kaki lima di Umbul Pengging 

terhadap masyarakat adalah lokasi sekitar Umbul Pengging menjadi ramai 

karena aktivitas PKL terutama di akhir pekan. Pedagang kaki lima memberi 

dampak dengan mudahnya mendapatkan kebutuhan seperti Warung makan. 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kebijakan publik yang berkaitan dengan hajat orang banyak harus dirumuskan 

secara serius supaya memberi dampak yang positif baik dari sisi pedagang 

maupun dari segi pemerintah. 

b. PKL harus pro-aktif dalam setiap proses kondisi pandemi Covid 19 PKL 

supaya kebijakan yang diterapkan ke PKL tersebut memberi dampak positif ke 

PKL dan kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan PKL. 

c. Perlunya dukungan pemerintah supaya lokasi kondisi pandemi Covid 19 ramai 

setiap hari bukan hanya di akhir pekan saja, upaya yang dimaksud adalah 

dukungan berupa promosi dan penambahan fasilitas umum yang ada di tempat 

kondisi pandemi Covid 19. Promosi yang masif apabila dilakukan 

kemungkinan besar akan menarik perhatian masyarakat ke tempat kondisi 

pandemi Covid 19 dan penambahan fasilitas seperti toilet, lampu penerangan, 

kursi dan wifi akan membuat masyarakat yang datang ke tempat kondisi 

pandemi Covid 19 akan merasa nyaman. 

d. Kebijakan publik  yang berkaitan dengan pemindahan PKL kedepannya harus 

melihat segi lokasi, lokasi yang strategis dan berada di jalan utama dan 

memiliki akses yang mudah dituju akan mempermudah masyarakat yang akan 

berkunjung ke tempat kondisi pandemi Covid 19. 
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