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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan, pengertian sosial dan 

ekonomi dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat, Kata sosio 

dalam bahasa Latin adalah socius, artinya sahabat.  Kata ekonomi dalam bahasa 

Yunani adalah Oikonomikus, oikonomia, dari penggalan kata “oikos” berarti 

rumah dan “nemein” berarti mengurus, mengelola.  Dari istilah sosio-ekonomi, 

membawa kepada dua persoalan yang saling berkaitan.  Pertama manusia itu 

makhluk bersahabat yang tidak hidup menyendiri, kedua, manusia adalah 

makhluk ekonomi.  Artinya manusia tidak mungkin hidup tanpa makan, pakaian 

dan perumahan, sosial ekonomi merupakan suatu hal atau aktivitas yang 

menyangkut seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidupnya (Nasaruddin, 2014:8).   

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi yang selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan 

manusia lain agar aktivitas kehidupannya berjalan sesuai dengan apa yang 

diinginkannya.  Sementara sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara melalui aktivitas 

ekonomi.  Aktivitas ekonomi dipandang sebagai sebuah bentuk dari tindakan 

aktor yang dinyatakan sebagai tindakan sosial sejalan dengan tindakan tersebut 

memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada 
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tujuan tertentu, dalam hal ini memenuhi kebutuhan hidupnya (Damsar, 2009:41-

42).   

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

merupakan usaha yang sudah berlangsung cukup lama, semenjak manusia itu ada.  

Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut yaitu 

melalui pekerjaan.  Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk 

tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar.  Demikian pula 

untuk mempertahankan hidup, manusia sangatlah dituntut oleh kondisi agar bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  Sehingga menyebabkan manusia 

harus berusaha untuk mencapainya.  Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam 

dan tidak terbatas intensitasnya, dimulai dari kebutuhan primer, sebagai 

kebutuhan yang harus terpenuhi, yang terdiri dari makan, minum, pakaian, tempat 

tinggal dan kesehatan.  Sedangkan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan 

pelengkap dari kebutuhan primer, yang terdiri dari pendidikan, rekreasi dan 

perabot rumah.  Menurut Widiyanto (dalam Hairunnisa, 2015:12) menyatakan 

bahwa beberapa cara yang dipergunakan oleh rumah tangga dalam kerangka 

bertahan hidup antara lain: a.  Mutual help dengan tetangga atau saudara b.  

Kontrak lepas c.  Pekerjaan sambilan d.  Pekerjaan khusus e.  Memanfaatkan 

tenaga kerja anak f.  Pekerjaan kerajinan g.  Menggadaikan dan menjual aset h.  

Pemisahan anggota keluarga (menitipkan anak pada kerabat) i.  Migrasi musiman 

j.  Remiten atau diteruskan k.  Penghematan makanan dan konsumsi.   

Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam dan tidak terbatas 

intensitasnya, dimulai dari kebutuhan primer, sebagai kebutuhan yang harus 
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terpenuhi, yang terdiri dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan.  

Sedangkan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap dari kebutuhan 

primer, yang terdiri dari pendidikan, rekreasi dan perabot rumah.  

Pandemi virus corona (Covid-19) yang 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 yang berimbas pada kelangsungan usahanya.  Permasalahan yang dialami 

oleh pedagang di Pengging Boyolali mengharuskan pemerintah perlu 

mengetahuinya.  Kebijakan social distancing pun juga berdampak kepada 

memburuknya 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 dengan penyebaran wabah 

covid-19 yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat 

(Sulaeman, 2020).  

Harapan dari penelitian ini yaitu apabila pemerintah mengeluarkan 

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

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berdampak ke aspek 

lain, maka perlu kebijakan pendukung aspek lain tersebut.  Seperti yang 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 
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adanya pembangunan pada bidang ekonomi bagi pedagang kecil yaitu dengan 

pemerintah mengupayakan kesejahteraan bagi para pedagang dan perlindungan di 

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

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

penelitiannya menjelaskan pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk 

menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat merupakan sekelompok 

manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat terdapat kesepakatan 

agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat (Dura, 2016).  

Dengan 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 yang 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 yang 

tidak bisa berjualan dengan 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 yang menurun karena 

adanya social distancing.  Banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi 

larangan pemerintah karena mereka terpaksa melakukannya, jika mereka tidak 

bekerja, bagaimana bisa membiayai kehidupan sehari hari.  
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Pemerintah sudah berusaha maksimal dalam membantu masyarakat yang 

kekurangan dengan 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, 

dengan diadakan nya belajar di rumah bagi para pelajar membutuhkan kuota 

karena belajar secara online, kemendikbud sudah bekerja sama dengan 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 yang tutup 

karena sepinya pengunjung wisata yang berkunjung.  Para pedagang daerah 

dengan imbas tersebut maka mereka harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangga dengan strategi bekerja sambilan atau sampingan lain baik dengan 

cara profesi sebagtai driver online atau penjualan melalui online.  Begitu juga 

untuk mengurangi beban rumah tangga dengan cara mengurangi kebutuhan tersier 

atau kebutuhan yang tidak penting dengan tujuan agar biaya yang dikeluarkan 

tidak besar.   

Kristianti, (2014) menggolongkan macam strategi bertahan hidup dalam 

dua sektor, dilihat dari sosial dan ekonominya:  

1. Strategi sosial ditempuh melalui:  

a. Hubungan patron-klien antara pemasok dan pedagang.   
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b. Arisan untuk menghimpun dana tak terduga untuk menjadi simpanan dan 

bantuan ketika membutuhkan dana.   

2. Strategi ekonomi ditempuh melalui:  

a. Memberdayakan seluruh anggota keluarga untuk menjaga kelangsungan 

perekonomian rumah tangga.   

b. Diversifikasi pekerjaan dengan tidak hanya memiliki satu tumpuan mata 

pencaharian.   

c. Menekankan pengeluaran makan, dan non makan dengan cara mengurangi 

porsi makan atau mengurangi frekuensi makan.   

d. Hutang piutang, dengan meminjam uang tetangga atau saudara ketika 

kesulitan karena tidak ada bunga.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan menyampaikan sebuah 

judul “STRATEGI PENGHIDUPAN PEDAGANG KAKI LIMA DI OBYEK 

WISATA PEMANDIAN UMBUL PENGGING”.   

 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik rumah tangga PKL di Obyek Wisata Umbul 

Pengging ? 

2. Bagaiman strategi penghidupan rumah tangga pedagang di Obyek Wisata 

Umbul Pengging? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dari penjabaran latar belakang diatas maka tujuan yang diharapakan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik rumah tangga PKL di Obyek Wisata Umbul 

Pengging.  

2. Mengetahui strategi penghidupan rumah tangga pedagang di Obyek Wisata 

Umbul Pengging.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dari penjabaran latar belakang diatas maka tujuan yang diharapakan 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam 

pnelitian, juga untuk menerapkan teori-teori yang telah di dapat selama kuliah.   

2. Bagi masyarakat pada umumnya  

Penelitian ini dapat sebagai nilai tambah bagi mereka yang membacanya serta 

akan menambah wawasan mereka di bidang manajemen pemasaran pada 

umumnya.   

3. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi 

bagi lembaga kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam upaya memberdayakan 

pedagang kaki lima.  

 


