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Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S Al-Baqarah (2):
216)1
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang
dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam meningkatkan penghasilan untuk
kesejahteraan keluarga, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki
lima dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. Penelitian
ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif.Dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, pengumpulan data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan diantaranya strategi yang dilakukan pedagang kaki lima yaitu
menjaga kualitas produk, penetapan harga produk yang sesuai, melakukan
promosi, pemilihan tempat yang strategis, dan memberikan pelayanan yang
terbaik kepada para pembeli dan kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima
meliputi kendala lokasi usaha dan kendala modal usaha.

Kata Kunci: Strategi, PKL, Penghasilan, Kesejahteraan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertambahan penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya,
yang berarti angkatan kerja juga semakin meningkat. Dalam setahun terakhir
angka pengangguran di Provinsi Jambi yang tercatat oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) setempat bertambah 2,28 ribu orang. Sementara itu, BPS juga
mencatat penduduk yang bekerja sebanyak 1,7 juta orang atau bertambah
63,54 ribu orang dari Agustus 2017. Sebanyak 961.765 orang atau 55,87
persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal akan tetapi persentasenya
menurun sebesar 2,66 poin dibanding Agustus 2017.2
Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima
yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha
bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,
fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang
bersifat sementara /tidak tetap.3

2
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2018/11/26/132448/data-bpspengangguran-di-jambi-bertambah-228-ribu-orang Diakses pada 4 Maret 2019 pukul 14.32
3
UU Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

1

2

Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8
menyatakan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan pada siang hari
(pukul 06.00 wib s/d 18.00 wib)pada jalan yang telah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.4
Pengaturan kegiatan usaha kaki lima melalui inpres mencerminkan
bahwa sektor informal semakin diakui sebagai subsistem perekonomian
nasional. Sektor yang kurang diperhatikan dan dianggap “marginal” ini
ternyata bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan
pemerintah daerah, dan mendukung usaha pemberantasan kemiskinan di
daerah perkotaan. Sektor informal termasuk usaha kaki lima memang perlu
diberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan dirinya. Tidak
jarang sektor ini melahirkan wiraswasta-wiraswasta yang tangguh, dinamis,
dan bermental maju, sebagaimana dikemukakan dalam salah satu penelitian
Organisasi Buruh Internasional (ILO).5
Indikator kesejahteraan keluarga menurut BPS, didasarkan pada
indikator untuk mengukur kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
4

UU Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima
5
RonaldNangoi, Menentukan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan, hlm
125

3

approach).

Dengan

pendekatan

ini,

kemiskinan

dipandang

sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain penduduk
sejahtera adalah penduduk yang tidak miskin.6
Pedagang kaki lima merupakan salah satu jalan untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anggota
masyarakat

yang

berpendidikan

rendah

dengan

pengalaman

serta

keterampilan yang sangat terbatas.7Usaha kecil menjadi bagian tak
terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di
belahan dunia pada umumnya. Usaha kecil sangat menunjang kemudahan
hidup konsumen Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan
lapangan kerja juga peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara.8
Pedagang kaki lima sebagai salah satu komponen utama dari usaha
mikro yang terlibat dalam usaha sektor informal, menghadapi lingkungan
yang

masih

kurang

menghambateksistensidan

6

kondusif,

sehingga

perkembangan

menjadi

bisnisnya.

faktor
Hal

yang
tersebut

EndangRostiana, dkk, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera, hlm 18
7
Khairina Afriani Candra Dewi, skripsi strategi bisnis pada pedagang kaki lima (pkl) di
taman Bungkul surabaya (studi kasus pedagang kaki lima (pkl) di taman bungkul, surabaya), hlm
4
8
IsmailSolihin, Pengantar Bisnis, hlm 110
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mengakibatkan kondisi umum PKL mengalami produktivitas dan daya saing
yang relatif rendah.9
Keberadaan pedagang kaki lima membawa pengaruh dampak positif
maupun negatif karena dalam dampak positif bagi pedagang kaki lima sangat
terbantu dalam mengatasi masalah pengangguran dan dapat meningkatkan
kebutuhan perekonomian keluarga dan dapat melayani kebutuhan masyarakat
ekonomi menengah kebawah. Sedangkan, pada dampak negatifnya terhadap
keberadaan

pedagang

kaki

lima

tersebut

menimbulkan

sejumlah

permasalahan dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu
ketertiban umum dan ketertiban, kenyamanan dan keindahan, akibatnya
sangat sulit mengendalikan perkembangan sektor informal ini.10
Berikut jumlah pedagang kaki lima yang terdata di Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi.
Tabel 1.1
Data Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Telanaipura Tahun 2017
No

Kelurahan

Jumlah

1

Telanaipura

96

2

Simpang IV Sipin

80

3

Pematang Sulur

73

9
Jumhur, Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota
Singkawang, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 1, 125-139, hlm 126
10
Tedi syofyan, Skripsi strategi berdagang pedagang kaki lima (pkl) di kawasan anjung
cahaya tepi laut kota tanjungpinang

5

4

Teluk Kenali

63

5

Buluran Kenali

229

6

Penyengat Rendah

17

Jumlah

558

Sumber: Kantor Kecamatan Telanaipura

Berdasarkan data di atas jumlah pedagang kaki lima yang terdata di
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi di masing-masing kelurahan seperti
kelurahan Telanaipura sebanyak 96, kelurahan Simpang IV Sipin sebanyak
80, kelurahan Pematang Sulur 73, kelurahan Teluk Kenali sebanyak 63,
kelurahan Buluran Kenali sebanyak 229, dan kelurahan Penyengat Rendah
sebanyak 17 pedagang, jadi total keseluruhan pedagang yang terdata di
kecamatan Telanaipura sebanyak 558 dan masih banyak pedagang yang
belum terdata.
Berdasarkan hasil observasi, para pedagang kaki lima yang berada di
Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Simpang VI Sipin ini yang terletak di
badan jalan memang menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan
yang sering dialami pengguna jalan, menganggu kenyamanan pejalan kaki,
dan menganggu keindahan tata kota, tetapi disamping itu keberadaan para
pedagang kaki lima menjadi salah cara untuk mengurangi pengangguran dan
memberantas kemiskinan. Menjadi pedagang tidak memerlukan pendidikan
yang tinggi, hanya diperlukan keinginan dan kemauan keras untuk berjualan

6

setiap harinya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dan
dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga para pedagang.11
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Umar Sebagai Kasi Trantib
Kecamatan Telanaipura, pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan
dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, tetapi banyak diantaranya pedagang yang
masih berjualan di siang hari, seperti halnya banyak pedagang yang berjualan
di badan jalan depan sekolah-sekolah dan pusat keramaian yang dapat lebih
menguntungkan bagi pedagang sehingga barang dagangannya cepat habis
terjual dan mendapat banyak penghasilan sehingga dapat mencukupi
kebutuhan keluarga, tetapi disamping itu pedagang memiliki resiko yang
tinggi jika terjadi razia mendadak, seperti penyitaan lapak dan gerobak, yang
mengakibatkan para pedagang tidak bisa berjualan untuk sementara. Dan
tidak menutup kemungkinan untuk pedagang yang berjualan di malam hari
juga ikut terjaring razia jika para pedagang melanggar peraturan yang
ada.12Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang es buah pelangi
bernama Ibu Yunita yang sudah 7 tahun berjualan di Jalan Arif Rahman
Hakim Telanaipura menerangkan bahwa dengan berdagang pemenuhan
kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat dapat terpenuhi,
hanya saja masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pedagang untuk
meningkatkan penghasilan seperti banyaknya pedagang yang menjual barang
yang sama sehingga terjadi sepinya pembeli dan tempat berjualan yang

11
12

2019

Observasi pada 7 Februari 2019
Wawancara dengan Pak Umar, Kasi Trantib Kecamatan Telanaipura tanggal 7 Februari

7

membuat para pedagang menjadi khawatir jika suatu saat terjadi razia
mendadak.13
Untuk itu pelu adanya strategi berdagang yang merupakan salah satu
cara atau langkah-langkah yang dilakukan agar mampu mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam usaha-usaha yang akan dilakukan pedagang
kaki lima.14 Dengan adanya strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan keluarga para pedagang, karena kesejahteraan keluarga penting
sekali untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin sekali
untuk mencapai masyarakat yang makmur lebih mudah daripada mencapai
masyarakat yang adil. Yang pertama berhubungan erat dengan kesejahteraan
material, sedangkan yang kedua lebih banyak berhubungan dengan
kesejahteraan moral.15
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pedagang Kaki Lima dalam
Meningkatkan Penghasilan Untuk Kesejahteraan Keluarga Studi pada
Pedagang Kaki Lima Di Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi.”

13

Wawancara dengan pedagang es buah pelangi bernama Ibu Yunita tanggal 15 Februari

2019
14
Tedi syofyan, Skripsi strategi berdagang pedagang kaki lima (pkl) di kawasan anjung
cahaya tepi laut kota tanjungpinang
15
Soedjito Sosrodihardjo, Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri, hlm 133-137
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut:
1.

Bagaimana pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima?

2.

Bagaimana strategi yang dilakukan pedagang kaki lima dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga?

3.

Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat lebih fokus maka penulis membatasi diri
hanya berfokus pada strategi pedagang kaki lima dalam meningkatkan
penghasilan untuk kesejahteraan keluarga yang berada di Kelurahan Simpang
IV Sipin tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Ingin mengetahui pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima

2.

Ingin mengetahui strategi yang dilakukan pedagang kaki lima dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga

3.

Ingin mengetahui kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga

9

E. Manfaat Penelitian
1.

Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak
yang tertarik pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2.

Secara Praktis
Dapat

digunakan

sebagai

bahan

evaluasi

selanjutnya

untuk

pengembangan pada pedagang kaki lima.
F. Kerangka Teori
1. Strategi
a.

Konsep Strategi
Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratos =
militer dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk
menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada
zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jendral dibutuhkan
untuk memimpin suatu angkatan perang agar selalu dapat
memenangkan perang.16
Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai
tujuan akhir (sasaran atau objective). Strategi harus mampu membuat
semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu
untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective) ini adalah
masalah kegiatan operasi organisasi. Keberhasilan ialah perpaduan
yang baik antara strategi dengan pelaksanaan. Strategi yang baik,

16

Irine Diana SariWijayanti, Manajemen, hlm 61

10

pelaksanaan yang buruk akan melahirkan masalah, dan strategi
buruk, pelaksanaan baik juga menimbulkan masalah.17
Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr dalam Irine Diana
SariWijayanti

(2012:62)

konsep

strategi

dapat

didefinisikan

berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu:
1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (intends
to do)
2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually
does)
Berdasarkan perspektif pertama, strategi dapat didefinisikan
sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi
dan mengimplementasikan misinya. Dalam lingkungan yang selalu
mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.
Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan
sebagai

pola

tanggapan

atau

respon

organisasi

terhadap

lingkungannya sepanjang waktu.18
Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Perusahaan mengembangkan
strateginya dengan mencocokkan kompetensi inti dengan peluang
industri. Menurut Andrews dalam Rachmat (2013:8) strategi
digunakan

17

oleh

para

eksekutif

AbdulRivai, Dkk, Manajemen Strategis, hlm 9
Irine Diana SariWijayanti, Manajemen, hlm 62

18

senior

untuk

mengevaluasi
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keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan
ancaman yang ada di lingkungan kemudian memutuskan strategi
yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan dan peluang
lingkungan.19
Manajemen strategis merupakan seni dan ilmu untuk
memformulasikan,

mengimplementasikan

dan

mengevaluasi

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu
organisasi mencapai sasarannya. Proses manajemen strategis
meliputi tiga tahapan yaitu formulasi strategi, implementasi strategi
dan evaluasi strategi.20
b.

Jenis-jenis Strategi
Hierarki Strategi terbagi menjadi tiga jenis21:
1) Strategi Korporat
Tujuan dari strategi ini adalah menetapkan bisnis apa yang
dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan. Beberapa korporasi
memiliki dan menjalankan satu bisnis saja.
2) Strategi Bisnis (atau Persaingan)
Ketika korporasi memiliki dan menjalankan bisnis, perusahaan
harus mengembangkan strategi untuk masing-masing bisnis.
Strategi bisnis (atau persaingan) diterapkan pada tingkatan unit

19

Rachmat, Manajemen Strategik, hlm 8
Arie Rachmat Sunjoto, Strategi Pemasaran Swalayan Pamella Dalam Perspektif
Islam (Studi Kasus Swalayan Pamella Yogyakarta Tahun 2010), Jurnal Ekonomi Syariah
Indonesia, Volume I, No.2 Desember 2011, hlm 51
21
Ronald JEbert, Pengantar Bisnis Edisi Kesepuluh, hlm 159
20
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bisnis atau lini produk dan berfokus pada peningkatan posisi
bersaing perusahaan.
3) Strategi Fungsional
Pada tataran strategi fungsional, manajer dalam bidang tertentu
seperti pemasaran, keuangan, dan operasi memutuskan cara
terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan mengerjakan
kegiatan fungsional mereka seefektif mungkin.
Bagi PKL bisa melakukan aktivitas bekerja setiap harinya
bagian dari cara mereka mempertahankan diri untuk bisa
menyambung kehidupannya. Ada lima cara bertahan hidup PKL,
diantaranya22:
1) mengerucut

menjadi

kelompok

dengan

kearifan-kearifan

solidaritas mekanik
2) mempertahankan setiap jengkal ruang kota yang bernilai
ekonomis
3) membentuk entitas kecil dalam komunitas yang biasanya
seragam
4) ikut dengan orang yang punya modal
5) mensiasati kebijakan aparat pemerintah

22

Sunarso, Skripsi Strategi survival keluarga pedagang kaki lima di pasar beringharjo
dalam pemenuhan kebutuhan dasar, hlm 14-17
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2. Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan
ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program
pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar
sasaran tertentu. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan
prosedur tiga langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi
pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi
pasar. Ketiga strategi tersebut adalah kunci di dalam manajemen
pemasaran.23
Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, penerapan,
dan pengendalian terhadap program yang dirancang untuk menciptakan,
membangun dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang
menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai
tujuan organisasi.24Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam empat
aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran
pemasaran.25Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran atau
marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang
dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya

23

Dimas Hendika Wibowo, dkk, Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya
Saing Umkm (Studi pada Batik Diajeng Solo), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 29 No.1
Desember 2015, hlm 61
24
Arie Rachmat Sunjoto, Strategi Pemasaran Swalayan Pamella Dalam Perspektif
Islam (Studi Kasus Swalayan Pamella Yogyakarta Tahun 2010), Jurnal Ekonomi Syariah
Indonesia, Volume I, No.2 Desember 2011, hlm 48
25
Aisyah Amalia, Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Bauran
Pemasaran Dan Swot Pada Perusahaan Popsy Tubby, Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis
Volume 1, Nomor 3, Agustus 2016, hlm 299
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di pasar sasaran. Ada empat komponen dari bauran pemasaran atau
marketing mix untuk masuk ke pasar, yaitu26:
a. Produk
Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah kombinasi barang
dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Ada tiga
alternatif pengembangan strategi produk, yaitu: (a) Pertumbuhan
intensif dengan tujuan untuk meningkatkan market share dengan
menggunakan strategi penterasi pasar (b) Pertumbuhan integratif
dengan tujuan membuat produk baru dengan menggunakan strategi
pengembangan pasar (c) Pertumbuhan diversifikasi dengan tujuan
memperluas

pasar

sasaran

dengan

menggunakan

strategi

pengembangan pasar.
b. Harga
Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang yang
harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk. Ada tiga strategi
harga yang umumnya digunakan perusahaan, yaitu : (a) Penetapan
harga berdasarkan biaya dengan tujuan untuk menghasilkan produk
yang menggunakan metode penerapan harga berdasarkan biaya yang
dikeluarkan (b) Penetapan harga berdasarkan nilai dengan tujuan
untuk menetapkan suatu harga produk yang menggunakan penilaian
atau persepsi dari pembeli dan bukan dari biaya penjualan (c)
Penetapan harga berdasarkan persaingan yaitu mengambil keputusan

26

Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, hlm 62-63
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penetapan harga dengan cara mempertimbangan harga yang
ditetapkan oleh pesaing terlebih dahulu.
c. Tempat
Menurut Kotler dan Armstrong, tempat meliputi kegiatan perusahaan
membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Pemilihan lokasi
yang tepat dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan suatu
perusahaan secara keseluruhan. Faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam pemilihan lokasi adalah seperti jarak yang dekat dengan
kawasan

industri,

perkantoran,

pusat

pemerintahan,

pasar,

perumahan, jumlah pesaing, serta sarana dan prasarana yang
memadai.
d. Promosi
Promosi adalah aktivitas yang menyampaikanmanfaat produk dan
membujuk pelanggan membeli. Menurut Kotler dan Amstrong, ada
beberapa cara dalam melakukan kegiatan promosi, yaitu : (a)
Advertising (b) Sales Promotion (c) Personal Selling (d) Public
Relations (e) Direct Marketing.
Strategi Pemasaran Syariah meliputi 27 :
a. Melihat Pasar Bersifat Universal (Segmentation)
b. Pelayanan Hatinurani Target Konsumen (Targeting)
c. Membangun Sistem Kepercayaan (Positioning)

27
Arie Rachmat Sunjoto, Strategi Pemasaran Swalayan Pamella Dalam Perspektif Islam
(Studi Kasus Swalayan Pamella Yogyakarta Tahun 2010), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia,
Volume I, No.2 Desember 2011, hlm 54-56
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d. Merancang Perbedaan yang Bermakna dalam Tawaran Perusahaan
(Diferentiation)
e. Kejujuran dengan 4 P (Marketing Mix)
f. Penjualan dengan Harga Kerabat (Selling)
g. Nama Baik Identitas (Brand)
h. Servis untuk Kepuasan Pelanggan (Service)
i. Pencerminan Proses Tingkat Kualitas, Harga dan Pengiriman
(Process)
3. Pedagang Kaki Lima
Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang
dan jasa-jasa perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang
kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa
ekonomi kota. Keberadaan pedagang kaki lima dapat ditemukan, baik di
negara maju maupun berkembang.
Adapun definisi pedagang kaki lima adalah “The People who
offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and
pavement”. Yang berarti orang yang menawarkan barang atau jasa untuk
dijual dari tempat-tempat umum, terutama jalan-jalan dan trotoar.
Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh
masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai
modal yang terbatas.28

28

Agus Winoto, dkk, Jurnal Kajian Karakteristik Dan Faktor Pemilihan Lokasi
Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta, hlm 1
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Istilah kaki lima sendiri berasal dari trotoar yang dahulu
berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1.5 meter, sehingga
dalam pengertian ini pkl adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima,
dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum
seperti trotoar di depan pertokoan atau kawasan perdagangan, pasar,
sekolah dan gedung bioskop.
Pemilihan tempat tersebut dipilih karena pedagang kaki lima
selalu berusaha supaya barang dagangannya cepat habis terjual. Untuk itu
jenis ruang usaha yang digunakan biasanya adalah pusat-pusat daerah
yang padat penduduknya, maupun daerah-daerah pertemuan jalur lalu
lintas yang padat. Adapun sarana berjualan yang banyak digunakan oleh
pedagang kaki lima yaitu berupa kios, tenda, maupun berjualan secara
lesehan dengan cara menggelar barang dagangan yang akan ditawarkan
kepada pembeli. Sarana berjualan berupa kios-kios yang digunakan oleh
pedagang kaki lima merupakan tempat usaha yang memiliki atap dan
berdinding semi permanen. Dinding kios biasanya terbuat dari papan
kayu atau triplek.
Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan bukanlah kelompok
masyarakat yang gagal masuk ke dalam sistem ekonomi perkotaan.
Namun, keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima
merupakan transformasi dari masyarakat pedesaan yang berbasis
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pertanian ke masyarakat perkotaan yang berbasis perdagangan, industri
dan jasa.29
Dampak sosial ekonomi dari kacamata positif dan negatif, yang
bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha,
terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang
legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya
biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya
kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non
formal. Menurut Castells dan Portes dalam Damsar (1997:60), sektor
informal meliputi semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang
tidak diatur oleh negara dalam lingkungan social di mana aktivitas yang
sama diatur.30
Konsep sektor informal yang pertama kali diperkenalkan oleh
Hart, membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan
informal. Istilah sector Informal oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam
penelitiannya tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian
terminology Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang
diorganisir oleh ILO (International Labor Organization).31

29

Christina Menuk S, Jurnal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang
Kaki Lima Studi Kasus Pkl Di Surabaya, hlm 288
30
Damsar, Sosiologi Ekonomi Ed.1, hlm 160
31

MulyadiS,Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, hlm 94
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Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang
sektor informal di Indonesia, telah menghasilkan sepuluh ciri pokok
sebagai berikut32:
a. kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya
unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia
di sektor formal
b. pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha
c. pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam artian lokasi maupun
jam kerja
d. pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan
ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini
e. unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsector ke lain subsector
f. teknologi yang digunakan bersifat primitive
g. modal dan perputaran usaha relative kecil, sehingga skala operasi
juga relatif kecil
h. pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man-enterprises
dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
i. sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan
sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi
j. hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh golongan
masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah
Terdapat tujuh alasan seseorang menjadi pedagang kaki lima33:

32

MulyadiS,Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, hlm 94-95
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a.

Terpaksa, tiada pekerjaan lain

b.

Dampak Pemutussan hubungan kerja

c.

Mencari rejeki halal

d.

Mandiri, tak tergantung orang lain

e.

Menghidupi keluarga

f.

Berpendidikan rendah, modal kecil

g.

Kesulitan kerja di desa.
Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatar belakangi

keberhasilan Rasulullah SAW dalam bisnis /berdagang, prinsip-prinsip
itu intinya merupakan fundamental Human Etic atau sikap dasar
manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu
Mukhaladun, bahwa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah
sesuai prinsip-prinsip dagang Rasulullah SAW yang meliputi 4 hal,
antara lain34:
a.

Shiddiq
Shiddiq yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam
melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Rasulullah telah
melarang pebisnis/pedagang melakukan perbuatan yang tidak baik,
seperti beberapa hal di bawah ini:


Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati

33

Agus Winoto, dkk, Jurnal Kajian Karakteristik Dan Faktor Pemilihan Lokasi
Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta, hlm 2
34

Siti Rufiah, Skripsi Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Cik Puan
Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, hlm 41-47
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b.

Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual

Amanah
Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh
dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini
termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan
kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi
Amanah harus benar-benar menjaga dan memegang Amanah
tersebut. Firman Allah dalam Q. S Al-Ahzab Ayat 72:
ْ إِنها ع ََر
ْ َض َو ْال ِجبَا ِل فَأَبَيْنَ أ َ ْن يَحْ ِم ْلنَهَا َوأ
َشفَ ْقن
علَى ال ه
َ َضنَا األ َمانَة
ِ اوا
ِ ْت َواألر
َ س َم
ُ س
ان إِنههُ كَانَ َظلُومًا َجهُوال
َ ِم ْنهَا َو َح َملَهَا اإل ْن
Artinya:“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya,
dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zalim dan amat bodoh.”35
Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim.
Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun
aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu
diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat dibangun dengan
jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai
penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan

35

Al-Ahzab (33): 72
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dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan
negara.
c.

Tabligh
Sikap tabligh ini juga sangat penting bagi pembisnis, karena
sikap ini berkaitan dengan bagaiman seorang pebisnis bisa
meyakinkan

relasi/pembeli

dengan

kemampuan

komunikasi,

sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut.
d.

Fathanah
Fathanah berarti cakap atau cerdas. Dalam hal ini Fathanah
meliputi dua unsur, yaitu:


Fathanah dalam hal administrasi/manajemen dagang, artinya
hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau
dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga Amanah dan sifat
shiddiqnya. Firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah Ayat 282:

ٌسمًّى فَا ْكتُبُوهُ َو ْل َي ْكتُبْ َب ْينَ ُك ْم كَاتِب
َ َيا أَيُّهَا اله ِذينَ آ َمنُوا ِإذَا تَدَا َي ْنت ُ ْم ِبدَي ٍْن ِإلَى أ َ َج ٍل ُم
ُّ علَ ْي ِه ْال َح
عله َمهُ ه
ق
َ اَّللُ فَ ْليَ ْكتُبْ َو ْليُ ْم ِل ِل الهذِي
َ ب َك َما
َ ُ ب كَاتِبٌ أ َ ْن يَ ْكت
َ ْ ِب ْالعَ ْد ِل َوال يَأ
ِ ق َو ْليَته
ُاَّللَ َربهه
ه
Artinya:“Hai

orang-orang

yang

beriman,

melakukan utang-piutang untuk waktu

apabila

kamu

yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis
di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis

enggan

menuliskannya

sebagaimana

Allah
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mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya….”36


Fathanah dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan
dengan barang maupun harta. Fathanah di sini berkaitan dengan
strategi pemasaran (kiat membangun citra). Hal ini seorang
pebisnis harus baik dalam penampilan, pelayanan, persuasi dan
pemuasan. Dengan demikian sikap fathanah ini sangat penting
bagi pebisnis, karena sikap fathanah ini berkaitan dengan
marketing , keuntungan bagaimana agar barang yang dijual
cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar
pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

4. Penghasilan
Penghasilan (income) dapat diartikan pendapatan bersih atau laba
bersih dari hasil usaha setelah dikurangi beban biaya. Pendapatan adalah
suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya owners
equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan
bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena
bertambahnya

liabilities.

Pendapatan

sangat

berpengaruh

bagi

kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang
diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai

36

Al-Baqarah (2): 282
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segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh
perusahaan.37
Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil
pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau
setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran
terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan
keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga,
dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu
pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.
Pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan
serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relatif.38
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang39:
a. Umur
Umur

merupakan

sebagian

dari

pengalaman

usaha

selama

melakukan kegiatan pemasaran produknya. Pengusaha yang lebih
lama berjualan biasanya memiliki pengalaman yang cukup dalam
untuk mempertahankan usahanya.
b. Lama Usaha

37

I Gede Cahyadi Putra, dkk, Jurnal Faktor Internal Dan Eksternal Yang Berpengaruh
Pada Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Setelah Berkembangnya Pasar Oleh-Oleh
Modern Di Kabupaten Gianyar, hlm 23
38

I Gede Cahyadi Putra, dkk, Jurnal Faktor Internal Dan Eksternal Yang Berpengaruh
Pada Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Setelah Berkembangnya Pasar Oleh-Oleh
Modern Di Kabupaten Gianyar, hlm 23
39
Ifany Damayanti, Skripsi Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Pedagang Di Pasar Gede Kota Surakarta, hlm 15-18
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Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan
mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama menekuni
bidang usaha perdagangan akan semakin meningkatkan pengetahuan
tentang selera atau perilaku konsumen. Keterampilan berdagang
makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun
pelanggan yang berhasil dijaring.
c. Modal
Salah satu factor yang sangat penting dalam usaha perdagangan
adalah modal. Pada umumnya sumber permodalan berasal dari uang
tabungan sendiri, dari kawan atau relasi, pinjaman barang dagangan,
kredit bank, dan laba yang diperoleh.
d. Jam Kerja
Jam kerja lamanya waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha,
dimulai sejak persiapan sampai pasar tutup.
e. Jenis Dagangan
Jenis dagangan adalah jenis barang yang dijual.
5. Kesejahteraan
Pada awalnya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat
menggunakan indikator GNP (Gross Nasional Product) dan indikator
yang selaras seperti tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat
pembelanjaan

pemerintah,

tingkat

konsumsi

dan

posisi

neraca

perdagangan. Teori ini dipresentasikan oleh John Mayard Keynes dan
diterima PBB sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat
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sebuah negara. Namun beberapa tahun belakang, indikator tersebut mulai
ditinggalkan. UNDP mulai menggunakan indikator lain dalam menilai
tingkat kesejahteraan rakyat sebuah negara. Indikator kesejahteraan lain
yaitu indeks pembangunan masyarakat.40
Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi tidak sekedar
terkait peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan
aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan
duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak
semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga
ditinjau

dari

sisi

perbaikan

kehidupan

agama,

sosial,

dan

kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi memicu
tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan
pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir
kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui
proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar
growth with equity betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian
konsep kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa
yang digunakan.
Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang
dinyatakan dalam Surah Quraisy ayat 1-4:

40
Emha Qurrotuain Musyaffa, Skripsi Strategi Pemberdayaan Komunitas Persatuan
Pedagang Majlis Nurul Mustofa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Jakarta
Selatan, hlm 30-31
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Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan
mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka
hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah),
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar
dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”41
Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan
memiliki empat indikator utama, sebagai berikut:
Gambar 1.1

Sistem
Nilai
Islami

Kekuatan
Ekonomi
(Industri dan
Perdagangan)

Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar Dan
Sistem
Distribusi

Keamanan
dan
Ketertiban
Sosial

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai
ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu
bangsa. Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih
ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Pada indikator

41

Quraisy (106): 1-4
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ketiga, suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila
kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sedangkan pada indikator
keempat, masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik
destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah
dan diminimalisir.
Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih
apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang
baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan
ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat
utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.42
Kesejahteraan adalah kecukupan dari sisi ekonomi dan keuangan.
Indikator Kesejahteraan pada umumnya dinyatakan berupa berlimpahnya
kepemilikan harta termasuk uang, dan bebas bekerja atau tidak bekerja.
Banyak orang yang bekerja keras atau bisnis semata-mata untuk
memperoleh uang. Sejak usia muda sampai setelah pensiun, lalu bekerja
kembali dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
Banyak orang yang sudah mencapai kesejahteraan ternyata mereka
bekerja atau bisnis bukan untuk mendapatkan uang semata, tetapi lebih
mengutamakan untuk menciptakan asset. Aset inilah yang akan bekerja
otomatis menghasilkan uang walaupun pemiliknya tidak aktif bekerja.
Dengan demikian kehadiran orang secara fisik dalam aktivitas pekerjaan
tidak lagi menjadi hal yang dominan karena aset akan bekerja dengan

42

Irfan Syauqi, dkk, Ekonomi Pembangunan Syariah, hlm 23-30
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sendirinya. Jadi banyak orang yang sejahtera selalu berupaya
menciptakan peluang (aset) untuk mencapai kesejahteraan. Uang
hanyalah salah satu yang diperoleh sebagai akibat dimilikinya peluang
(asset). Dengan kata lain orang yang memiliki asset pasti memiliki uang,
tapi orang yang memiliki uang belum tentu memiliki asset.43
6. Kesejahteraan Keluarga
Keluarga memiliki makna sentral dalam sebuah realitas sosial.
Hampir semua disiplin ilmu memandang keluarga sebagai entitas terkecil
yang sangat vokal.44 Yang dimaksud keluarga ialah suatu kelompok
manusia, yang terdiri atas seorang suami, seorang isteri dan kalau ada
juga seorang atau beberapa anak. Menurut pendapat Aristoteles, bahwa
keluarga merupakan inti dari masyarakat, bahwa keluarga merupakan
bagian dari masyarakat dan ada hubungan timbal-balik antara keluarga
dan masyarakat. Jika keadaan keluarga tidak stabil, masyarakat itu tidak
pula stabil, demikian pula juga masyarakatnya mengalami kesukaran,
maka keluarga pun akan mengalami kesukaran.
Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang
sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,memiliki hubungan yang sama,

43

R.W Suparyanto, Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil, hlm 102-103

44

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, hlm 169
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selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan
lingkungan.45
G. Tinjauan Pustaka
Studi relevan merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu (Penelitian
lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus tema yang di teliti.
Di bawah ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan
penelitian ini, yaitu:
Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka
Metode
No

Penulis

Judul

Hasil Penelitian
Penelitian

1.

Emha

Strategi

Metode

Strategi dalam

Qurrotuain

Pemberdayaan

Kualitatif

memberdayakan

Musyaffa

Komunitas

Deskriptif

keluarga pedagang

Persatuan

Komunitas PPMNM

Pedagang

melalui pendekatan

Majlis

45

Nurul

Direktif dan Non

Mustofa Dalam

Direktif.Pendekatan

Meningkatkan

Direktif, dengan

Kesejahteraan

memunculkan program

Keluarga

Arisan PPMNM yang

Di

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keluarga Diakses pada 6 Januari 2019 jam 20.58
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Jakarta selatan

berguna untuk
membantu
menangani
permasalahan sosial
dan ekonomi keluarga
anggota
PPMNM.Penyediaan
akses fasilitas bagi
pedagang juga melalui
pendekatan ini, dimana
kemudahan fasilitas
memperkuat
perekonomian dan
kesejahteraan keluarga
pedagang. Sedangkan
pendekatan Non
Direktif dengan
menanamkan dan
memperkuat
nilai,norma, dan relasi
bagi pedagang dan
PPMNM.

2.

Arie

Strategi

Metode

Hasil

analisis

data
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Rachmat

Pemasaran

campuran

dapat

Sunjoto

Swalayan

(triangulation) sebagai

dirumuskan
berikut

Pamella Dalam

Alternatif

Perspektif

skala prioritas pertama

Islam

adalah pengembangan

(Studi

strategi

Kasus

diversifikasi

Swalayan

sistem

distribusi

Pamella

barang

dan

Yogyakarta

bekerjasama

Tahun 2010)

pengusaha kecil dan
koperasi

barang,

dengan

pedesaan.

Alternatif

strategi

prioritas

kedua

meningkatkan
pelayanan.

Alternatif

strategi ketiga untuk
menarik

konsumen,

menambah

varian

barang dan membuat
promosi

yang

lebih

menarik.

Alternatif

strategi

prioritas

keempat

yaitu
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bersinergi

dengan

pemerintah

dalam

mengembangkan
usaha

dengan

mengakses
dan

cara

bantuan
mengikuti

pelatihan/workshop
Disperindagkop.
3.

Aisyah

Perencanaan

Metode

Berdasarkan

analisis

Amalia

Strategi

Kualitatif

SWOT berada pada

Pemasaran

kuadran tiga yaitu WO

Dengan

(Weakness-

Pendekatan

Opportunity)

Bauran

menggunakan strategi

Pemasaran Dan

turn-arround.

Swot

Tubby akan berfokus

Pada

Perusahaan

pada

Popsy Tubby

meminimalkan

Popsy

strategi

kelemahan

internal

kemudian
memanfaatkan peluang
pada

pasar,

upaya

yang dapat dilakukan
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untuk

mencapai

strategi tersebut adalah
meningkatkan

akses

pasar

yaitu

baru

dengan meningkatkan
akses

pasar

baru

melalui melalui media
sosial

dan

endorse,

komunitas dan institusi
pemerintahan,
menciptakan
kombinasi motif dan
varian

warna

batik

yang lebih beragam
serta

menambah

fasilitas custom jahit,
merekrut tenaga ahli
pemasaran online dan
mengganti packaging
baru.
strategi

Berdasarkan
diatas

dibuatlah

bauran

pemasaran

untuk
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perusahaan.
4.

Dimas

Analisis

Metode

Dalam

Hendika

Strategi

Kualitatif

produknya,

Wibowo,

Pemasaran

Deskriptif

Diajeng

Dkk

Untuk

menggunakan strategi

Meningkatkan

pemasaran berikut ini

Daya

Saing

untuk

Umkm

(Studi

daya saing, pertama

Pada

Batik

Segmentasi,

Diajeng Solo)

pasar

memasarkan
Batik
Solo

meningkatkan

Target

produk

Batik

Diajeng Solo adalah
konsumen

batik

seragam

dan

kombinasi

bagi

perusahaan,

event

organizer,

pabrik,

hotel,

instansi

pemerintah

maupun

sekolah, posisi pasar
Batik

Diajeng

tetap

memfokuskan menjadi
allternatif

utama

produk batik, terutama
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batik

seragam

dan

kombinasi

dengan

memberikan

kualitas

produk yang baik, dari
segi

bauran

pemasaran,

strategi

pemasaran

produk

Batik

Diajeng

Solo

adalah

membuat

produk

sesuai

keinginan

dan

kebutuhan konsumen,
Strategi

harga

dilakukan

yang
adalah

relatif lebih mahal dari
harga
beredar
karena

batik
di

yang
pasaran

bahan

yang

berkualitas tinggi dan
kreatifitas desain. Saat
ini Batik Diajeng Solo
dalam
strategi

melakukan
distribusi
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dengan

melakukan

penjualan langsung ke
konsumen

secara

online,

sedangkan

strategi

promosinya

melalui

internet

marketing,

sponsor

acara

dan

fashion.

pameran
Strategi

pemasaran

yang

dilakukan oleh Batik
Diajeng Solo sudah
cukup efektif dalam
memasarkan
produknya,
dilihat

karena
dari

peningkatanpeningkatan

jumlah

penjualan.
5.

Sunarso

Strategi

Metode

Berdasarkan data yang

Survival

Kualitatif

telah

Keluarga

Deskriptif

strategi

Pedagang Kaki

dikumpulkan
yang

digunakan oleh pkl di
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Lima Di Pasar

pasar

beringharjo

Beringharjo

dalam

Dalam

mempertahankan

Pemenuhan

hidupnya

Kebutuhan

dengan

Dasar

menjadi

kelompok

dengan

kearifan-

kearifan

solidaritas

adalah
mengerucut

mekanik,
mempertahankan
setiap jengkal ruang
kota

yang

bernilai

ekonomis, membentuk
entitas

kecil

komunitas

dalam
yang

biasanya seragam, ikut
dengan

orang

punya
mensiasati

yang
modal

kebijakan

aparat pemerintah.
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Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa
penelitian tersebut sama-sama membahas tentang peningkatan penghasilan,
yang membedakan hanya penggunaan strategi dan lokasi penelitian.
H. Kerangka Pikir
Strategi adalah rencana, tujuan atau maksud untuk mencapai sesuatu
yang telah direncanakan. Dalam menjalankan bisnis perlu adanya strategi,
seperti halnya berdagang. Dengan adanya strategi dalam berdagang
diharapkan mampu meningkatkan penghasilan pada pedagang itu sendiri.
Strategi berdagang yang merupakan salah satu cara atau langkah-langkah
yang dilakukan agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam
usaha-usaha yang akan dilakukan pedagang kaki lima.
Dengan adanya strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
penghasilan para pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga,
karena kesejahteraan keluarga penting sekali untuk menuju masyarakat yang
adil dan makmur.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran Strategi
Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Penghasilan Untuk Kesejahteraan
Keluarga Studi pada Pedagang Kaki Lima Di Jalan Arif Rahman Hakim
Telanaipura Kota Jambi dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 1.2
Strategi
PKL

Meningkatkan
Penghasilan

Kesejahteraan
Keluarga

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme atau

enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara,
dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk
memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan
menemukan hipotesis.46
Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar
alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh
orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.47Analisis deskriptif
kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti
sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut
dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi
yang diinginkan. 48

46

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 9-10
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hlm 5
48
SuharsimiArikuntono, Manajemen Penelitian, hlm 269-270
47
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B. Jenis dan Sumber data
Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh
dari wawancara langsung dengan pegawai di Kantor Kecamatan
Telanaipura dan para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Arif
Rahaman Hakim Telanaipura Jambi.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen.49
C. Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi
sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi,
tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki
kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam

49

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 104
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penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, atau
partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.50
Adapun metode pengambilan sampel menggunakan Snowball
Sampling, dimanasampel yang digunakan dalam penelitianini adalah
sebagai berikut:Kasi Trantib Kecamatan Telanaipura, staf ASN
Kecamatan Telanaipura berjumlah 2 orang dan para Pedagang Kaki Lima
(PKL) berjumlah 15 orang, sehingga sampel keseluruhan dalam
penelitian ini adalah 18 orang.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan data

apabila sesuai

dengan

tujuan penelitian,

direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol
keandalan dan kesahihannya.
2. Wawancara
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang
diwawancarai disebut interviewee. Wawancara berguna untuk
mendapatkan data dari tangan pertama (primer), peneliti teknik

50

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 91-92
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pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.51
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 18 orang yang
terdiri dari Kasi Trantib Kecamatan Telanaipura 1 orang, 2 Staf ASN
Kecamatan Telanaipura, dan 15 pedagang kaki lima yang berada di
Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar
hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya
karya seni, yang berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.52
E. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis menurut menurut Miles dan Huberman. Dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.53
1. Pengumpulan Data

51

HusainiUsman, dkk, Metodologi Penelitan Sosial, hlm 90-93
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 124

52
53

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 132-141
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Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya
(triangulasi).
2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan melilih hal-hal
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang terlah direduksi akan
memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan.
3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya.
4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukanan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan

mengumpulkan

data,

maka

kesimpulan

dikemukankan merupakan kesimpulan yang kredibel.

yang
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F. Sistematika Penulisan
Tujuan sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran
secara umum mengenai isi dari penelitian ini, sehingga dapat terlihat
kesinambungan atara bab lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang menjadi
objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan
pustaka serta kerangka pikir.
BAB II METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis memaparkan pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menerangkan lokasi penelitian yang akan diteliti
oleh penulis.
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.
Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan
menggunakan alat analisis yang telah disiapkan.
BAB V PENUTUP
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Pada bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang
kesimpulan dan berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihakpihak tertentu serta penulis mengungkapkan keterbatasan penelitian.
G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian
dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah
penyelesaian

judul

dan

izin

riset,

maka

penulis

mengadakan

pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang
berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing
sebelum diajukan di sidang munaqasah.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Telanaipura adalah sebuah kecamatan di Kota Jambi, Provinsi
Jambi. Kecamatan ini adalah kecamatan terbesar di Jambi. Di kecamatan
ini terdapat Kantor Gubernur Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden
Mattaher, Perpustakaan Daerah, dan Lapangan Golf. Sebagian besar
kantor-kantor Pemerintah tingkat Provinsi Jambi terletak di Kecamatan
Telanaipura. Demikian pula Universitas Jambi dan UIN Sultan Thaha
Saifuddin, gedung kuliah untuk jenjang Strata 2 terletak di Telanaipura.
Kecamatan Telanaipura saat ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan.
Pada tahun 2016, kecamatan Telanaipura mengalami pemekaran dari 11
(sebelas) kelurahan menjadi 6 (enam) kelurahan sampai saat ini. Dan
jumlah RT (Rukun Tetangga) di Kecamatan Telanaipura ada 133 RT
yaitu Kelurahan Telanaipura terdiri dari 15 RT, Kelurahan Pematang
Sulur terdiri dari 26 RT, Kelurahan Buluran Kenali terdiri dari 19 RT,
Kelurahan Simpang IV Sipin terdiri dari 36 RT, Kelurahan Teluk Kenali
terdiri dari 6 RT, dan Kelurahan Penyengat Rendah terdiri dari 31 RT.54
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Di kecamatan Telanaipura terdapat beberapa layanan pendidikan
seperti SD negeri sebanyak 19, SD swasta sebanyak 10, SMP negeri
sebanyak 3, SMP swasta sebanyak 5, SMA negeri sebanyak 3, SMA
swasta sebanyak 2, dan Perguruan Tinggi negeri sebanyak 4, Perguruan
Tinggi swasta sebanyak 2. Dan juga terdapat layanan kesehatan
masyarakat seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu,dan Kader
Jumantik. Serta terdapat pula layanan ekonomi masyarakat yang terdiri
dari Bank sebanyak 5 unit, Koperasi 2 unit, dan Pasar 1 unit.
B. Visi Misi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Adapun Visi dan Misi yang ada di Kecamatan Telanaipura Kota
Jambi adalah sebagai berikut55:
Visi : “Menjadikan Kecamatan Telanaipura Sebagai simpul pelayanan
Prima yang didukung SDM yang profesional menuju Kota Jambi sebagai
pusat perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang
berakhlak dan berbudaya.”
Misi :
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya
aparatur
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
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3. Meningkatkan saran dan prasarana kecamatan yang mendukung
pelayanan kepada masyarakat
4. Terciptanya lingkungan kecamatan yang indah bersih dan nyaman.
C. Letak Geografis Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
KecamatanTelanaipuraterletak di pusatpemerintahan Provinsi
Jambi yang memiliki luas wilayah seluas 22,46 KM 2 , dengan jumlah
penduduk 50.328 jiwa yang terdiri dari laki-laki 25.692 jiwa dan
perempuan 24.636 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.183
jiwa.
Tabel 1.3
JumlahPenduduk di KecamatanTelanaipura2018
No Kelurahan
Jumlah
1

Telanaipura

5.456

2

Simpang IV Sipin

12.837

3

Pematang Sulur

12.805

4

Teluk Kenali

1.488

5

Buluran Kenali

6.513

6

Penyengat Rendah

11.229

Jumlah

50.328

Sumber: Kantor Kecamatan Telanaipura

Batas-batas Kecamatan Telanaipura adalah sebagai berikut56:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari
56
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alam Barajo
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Danau Sipin
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Muaro Jambi
D. Struktur Organisasi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Gambar 1.3
Drs. Noviarman
Camat
Sekretaris

Kelompok
Fungsional

Fatmawati.
DM, S.E
Kasi Kesos

Shella
Novelina,
S.STP, MH
Kasi Tata
Pemerintahan

Sumarlin S.kom

Hasiah S.E

Kasubbag Umum
& Kepegawaian

Kasubbag
Perencanaan
& Keuangan

Hj.
Mardiani
Kasi
Pelum

Maryati,
A. Md
Kasi
PMK

Umar
Kasi
Trantib

Dan pegawai lainnya seperti ASN sejumlah 47 orang, TKK
sejumlah 15 orang, Penjaga Kantor Malam sejumlah 7 orang,
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PetugasKebersihan Kantor sejumlah 3 orang, dan Petugas Gerobak
Motor 2 orang.57
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima
Perkembangan jumlah PKL di Indonesia terutama PKL yang
berada di Kota Jambi terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Pak Umar selaku Kasi Trantib Kecamatan Telanaipura,
memberikan informasi sebagai berikut:
“Keberadaan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Arif
Rahman Hakim seingat saya sudah cukup lama, kira-kira 10 tahun
yang lalu mereka mulai berjualan di sana dan dalam 4 tahun
terakhir mulai terjadi lagi peningkatan jumlah pedagang kaki lima
yang berjualan di sepanjang jalan tersebut”58
Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berada di Jalan
Arif Rahman Hakim mulai terjadi dalam 4 tahun terakhir. Karena
padatnya pedagang yang ada di jalan Arif Rahman Hakim, sehingga
mereka mulai merambat hingga ke jalan R.E Martadinata sampai ke
simpang 4 Bank Indonesia.
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menggunakan
gerobak atau lapak non permanen serta menggunakan badan jalan, tempattempat umum, atau fasilitas publik untuk menjalankan usahanya dan
berkeliling ke rumah-rumah penduduk.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, yang
menjelaskan kegiatan berjualan mereka:
“Saya jualan es di depan SMA Negeri 5 ini mulai dari jam 11 siang
hingga jam 3 sore, saya jualan dagangan punya sendiri, setiap hari
setelah selesai berjualan gerobak dagangan saya letakkan di
samping lorong sekolah, karena saya berjualan es kadang kalau
musim hujan pembeli sepi sehingga pendapatan juga berkurang,
tapi kalau hari lagi panas pendapatan saja bertambah.”59
“Saya jualan nasi goreng dari jam 4 sore hingga jam 6 pagi, saya
sudah hampir 10 tahun berjualan di depan MAN Labor, ini
dagangan punya saya sendiri, setiap hari sebelum berjualan saya
dibantu anak saya mengambil gerobak dan perlengkapan jualan di
tempat saya biasa menitipkan gerobak, karena saya berjualan di
tempat tidak permanen jadi setiap hari bongkar pasang tenda
sebelum dan sesudah jualan.”60
Pedagang kaki lima (PKL) termasuk kedalam salah satu sektor
informal yang dimana tidak memiliki legalitas hukum dalam menjalankan
usahanya artinya kapan saja bisa terjaring razia jika sewaktu-waktu ada
razia mendadak.
Berdasarkan keterangan dari Pak Umar selaku Kasi Trantib
Kecamatan Telanaipura, memberikan informasi sebagai berikut:
“Pedagang kaki lima sekarang sudah mulai ditertibkan melalui
Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima”61
Melalui Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan
dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 9 dan pasal 10 bahwa lokasi
binaan pedagang kaki lima bersifat permanen dan sementara. Lokasi
binaan pedagang kaki lima bersifat permanen sebagaimana dimaksud
59
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dalam pasar 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi binaan yang bersifat tetap
yang diperuntukkan sebagai tempat usaha. Lokasi Binaan pedagang kaki
lima bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) b
merupakan lokasi binaan tempat usaha pedagang kaki lima yang terjadwal
dan bersifat sementara. Dan ketentuan lebih lanjut lokasi binaan pedagang
kaki lima ditetapkan dalam peraturan Walikota.
Melalui Perda tersebut pedagang hanya diizinkan berjualan di
sepanjang jalan tersebut mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, namun
pada kenyataannya masih banyak pedagang yang berjualan di jam-jam
yang terlarang. Menurut Pak Umar selaku Kasi Trantib Kecamatan
Telanaipura, menjelaskan bahwa:
“Banyak pedagang yang melanggar Perda, mereka mulai berjualan
mulai jam 4 sore, tetapi lebih banyak juga yang mulai berjualan
dari pagi jam 9, tetapi untuk mereka yang berjualan jam 4 sore saya
jamin tidak akan di razia ya saya mempertimbangkan faktor
kemanusiaan juga, mereka berjualankan untuk menghidupi
keluarga mereka, tetapi untuk yang berjualan jam 9 pagi memang
itu tidak diperbolehkan itu melanggar perda, saya tidak bisa jamin
itu, bukannya saya tebang pilih, itu memang melanggar peraturan,
kamipun dari pemerintahan yang menertibkan mereka tidak tega
juga untuk menggusurnya, tetapi mau bagaimana lagi, itu sudah
menjadi tugas dan tanggung jawab kami”62
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa para pedagang
banyak yang tidak perduli terhadap peraturan yang sudah ada. Ketika
ditanya alasan mereka mengenai hal tersebut, mereka memberi tanggapan
sebagai berikut:
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“Saya berjualan disini sudah hampir 7 tahun, baru sekali
terjaring razia mungkin karena saya lagi apes, itu karena
berjualan pada waktu itu sekitar jam 9 yang dimana jamnya
pertugas sering mengadakan razia, agar terhindar dari razia
tidak pernah lagi berjualan pada jam segitu, sekarang
berjualan mulai jam 11”63

saya
saya
para
saya
saya

“Kami sudah tahu jamnya para petugas melakukan penertiban, jadi
tidak bermasalah bagi kami yang berjualan di luar jamnya mereka
bekerja, selama kami tidak terkena razia kami akan tetap berjualan
disini, lagipula disini kami jualannya itu bergantian, ketika pagi
saya yang berjualan disini, dan kalo sore ada juga yang memakai
tempat ini untuk berjualan kembali”64
Agar terhindar dari razia, para pedagang yang berjualan di jam-jam
terlarang harus mengganti jam berjualan mereka mulai jam 11, ini
merupakan salah satu cara yang digunakan oleh banyak pedagang untuk
menghindari razia. Dan mereka harus bergantian tempat jualan dengan
pedagang lainnya.
Berikut data jumlah pedagang yang berjualan di Jalan Arif Rahman
Hakim berdasarkan waktu berdagang mereka.
Tabel 1.4
Jumlah Pedagang Kaki Lima pada Pagi, Siang dan Malam Hari
No
Waktu berdagang
Jumlah Pedagang
1

Pagi Hari - Siang Hari (06.00-18.00)

9

2

Malam Hari (18.00-06.00)

6

Jumlah

15

Sumber: Observasi tanggal 2 Desember 2018
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Berdasarkan hasil observasi, para pedagang berjualan ditempat
yang sama, hanya saja jamnya yang berbeda, sehingga terdapat pergantian
pedagang mulai dari 9 orang pedagang yang berjualan mulai pukul 06.0018.00 dan 6 orang pedagang yang berjualan mulai pukul 18.00-06.00.
Banyaknya jumlah pedagang membuat keberadaan pedagang kaki
lima sering dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan
seperti kemacetan, keindahan tata ruang kota menjadi terganggu dan
kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu.
Ketika ditanya mengenai relokasi pedagang, Pak Umar selaku Kasi
Trantib Kecamatan Telanaipura, memberikan keterangan bahwa:
“Sebenarnya untuk melakukan relokasi itu sudah dibicarakan oleh
kami selaku pemerintah, tetapi karena keterbatasan tempat, kami
juga bingung mau di relokasi kemana, lagipula melihat beberapa
kecamatan yang sudah merelokasi pedagang dan masih banyak
juga pedagang yang bandel tidak mau direlokasi, dengan alasan
tempat yang baru sepi, sehingga pendapatan mereka menurun dan
lain sebagainya,dari hal tersebut kami belajar agar tidak tegesagesa dalam mengambil keputusan, sekarang kami hanya berharap
kepada para pedagang kaki lima, boleh berjualan di badan jalan,
asalkan mengikuti peraturan yang ada”65
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

beberapa

pedagang,

menjelaskan bahwa:
“Memang keberadaan kami para pedagang disini terkadang sering
menimbulkan kemacetan karena para pembeli kami harus
memarkirkan kendaraan mereka di depan atau disamping gerobak
jualan kami sehingga menganggu pengguna jalan, tetapi mau
bagaimana lagi, di sinilah tempat yang strategis bagi kami untuk
menjual dagangan kami, dimana ditempat ini di depan sekolah
dagangan kami menjadi cepat habis terjual, sehingga penghasilan
kamipun bertambah”66
65
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“Karena saya berjualan di depan sekolah, yang membeli dagangan
saya kebanyakan anak sekolah, jadi kadang kemacetan hanya
timbul jika jam anak sekolah istirahat dan ketika jam pulang
sekolah, selebihnya arus lalu lintas lancar-lancar saja”67
“Kalau dibilang pkl disini menganggu keindahan kota, membuat
banyak sampah, menurut saya tidak, sehabis berjualan disini kami
semua langsung membersihkan tempat ini, dan ada juga petugas
kebersihan yang kembali membersihkan tempat kami berjualan dan
juga untuk kami pedagang yang berjualan di malam hari, kami
berjualan di sini tidak gratis, kami setiap bulannya membayar iuran
penerangan (lampu) sebesar 200 rb kepada tempat kami
menyambung penerangan”68
“Kami tahu, kami hanya diizinkan berjualan dari jam 6 sore hingga
jam 6 pagi, untuk itu jadi setelah berjualan, lapak dagangan selalu
kami titipkan di rumah-rumah warga”69
Jika ditinjau dari prinsip syariah, keberadaan pedagang kaki lima
yang berada di jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura ini telah melanggar
prinsip syariah. Prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah sesuai
prinsip-prinsip dagang Rasulullah SAW yang meliputi 4 hal yakni Shidiq,
Amanah, Tabligh, Fathanah.Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang
melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti tidak menepati janji yang
telah disepakati.70Pedagang kaki lima ini telah melanggar Perda Kota
Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima.
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Namun jika dilihat dari sisi positifnya, keberadaan pedagang kaki
lima menjadi salah satu aspek atau cara yang tanpa disadari dapat
mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang,
menjelaskan bahwa:
“Sebenarnya kalau ada pekerjaan yang mau menerima tamatan
SMP seperti saya dan penghasilannya menetap setiap bulannya
saya ya mau, tapi jaman sekarang susah dapat pekerjaan, dari pada
nganggur jadi saya lebih memilih berdagang untuk memenuhi
kebutuhan hidup”71
Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor formal
ditambah banyaknya para pencari kerja setiap tahunnya menyebabkan para
pencari kerja yang tidak memiliki berbagai persyaratan, mulai dari tingkat
pendidikan yang tinggi, kriteria usia, proporsional tubuh, pengalaman
kerja dan lain sebagainya untuk bekerja di sektor formal, membuat mereka
harus bekerja di sektor informal seperti menjadi pedagang yang tidak
memerlukan berbagai persyaratan khusus, tetapi hanya memerlukan niat,
keinginan, dan kerja keras.
B. Strategi Yang Dilakukan Pedagang Kaki Lima
Strategi adalah rencana, maksud atau tujuan yang diperlukan untuk
mencapai sesuatu. Strategi merupakan serangkaian tindakan logis
perusahaan yang ditujukan untuk mendapatkan keunggulan bersaing.
Tidak ada satu strategi yang dapat dipraktikkan secara tepat untuk berbagai
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situasi. Situasi yang berbeda menghendaki penerapan strategi yang
berbeda juga.72
Strategi merupakan konsep luas yang menggambarkan tujuan
organisasi. Selain itu, suatu strategi menggarisbawahi bagaimana bisnis
tersebut berupaya memenuhi sasarannya dan memasukkan daya tanggap
organisasi terhadap tantangan dan kebutuhan baru, karena strategi yang
dirumuskan dengan baik menjadi tonggak penting bagi kesuksesan sebuah
bisnis, sebagian besar manajer puncak mencurahkan perhatian dan
kreativitas pada proses tersebut.73
Pedagang adalah orang yang melakukan proses jual beli dengan
tujuan untuk mencari keuntungan. Pedagang kaki lima adalah orang yang
menggunakan badan jalan atau trotoar, fasilitas publik, atau taman-taman
kota sebagai tempat mereka melangsungkan usaha.
Dalam menjalankan suatu usaha seperti berdagang, perlu adanya
strategi yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut agar usaha
yang dijalankan menjadi lebih maju dan penjualan semakin meningkat
begitu juga dengan pendapatan semakin bertambah sehingga dapat
menjaga keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha tersebut. Jika
keberlangsungan usaha terus menerus terjaga maka para pelaku usaha
seperti para pedagang kaki lima akan menjadi sejahtera. Sejahtera yang
dimaksudkan adalah bagaimana agar mereka para pedagang tetap dapat
bekerja dengan aman, nyaman, dan tenteram, sehingga mereka dapat
72
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mencukupi kebutuhan keluarganya. Seperti yang telah dijelaskan dalam
Al- Qur’an Surah Al- Qashash ayat 77, sebagai berikut:
سنَ ه
َوا ْبت َ ِغ ِفي َما آت َاكَ ه
َاَّللُ ِإلَيْك
ِ ار
َ ْس نَ ِصي َبكَ ِمنَ الدُّ ْن َيا َوأَحْ س ِْن َك َما أَح
َ اآلخ َرةَ َوال ت َ ْن
َ اَّللُ الده
َس ِدين
ض ِإ هن ه
ِ اَّللَ ال ي ُِحبُّ ْال ُم ْف
َ ََوال تَب ِْغ ْالف
ِ ْسادَ فِي األر
Yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.”74
Berikut jumlah penghasilan bersih atau keuntungan yang diperoleh
oleh pedagang setiap bulannya, sebagai berikut:
Tabel 1.5
Data Jumlah Penghasilan Pedagang Per Bulan
Nama
Jumlah Penghasilan
Jenis Dagangan
Pedagang

No.

1.

Ila

Pedagang Nasi Goreng

Rp. 4.500.000

2.

Suhadi

Penjual Pulsa

Rp. 3.000.000

3.

Yunita

Pedagang Es Buah Pelangi

Rp. 900.000

4.

Ahmad

Pedagang Minuman Es

Rp. 4.500.000

Pedagang Bakso Tahu

Rp. 3.000.000

5.

Nani
Nugget
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6.

Adi

Pedagang Pecal Lele

Rp. 6.000.000

7.

Roni

Pedagang Gorengan

Rp. 3.000.000

8.

Suadi

Pedagang Soto

Rp. 3.000.000

9.

Ida

Pedagang Sate Padang

Rp. 3.000.000

10.

Nanda

Pedagang Nasi Goreng

Rp. 3.000.000

Pedagang Gorengan dan

Rp. 3.000.000

11.

Yusuf
Pempek

12.

Ita

Pedagang Es Jagung

Rp. 1.500.000

13.

Udin

Pedagang Siomay

Rp. 1.800.000

14.

Umar

Pedagang Es Doger

Rp. 1.500.000

15.

Tatik

Pedagang Bakso Bakar

Rp. 1.500.000

Sumber: wawancara pedagang

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 5 pedagang yang memperoleh
keuntungan bersih setiap bulannya sebesar <2.000.000, 7 pedagang yang
memperoleh keuntungan bersih setiap bulannya sebesar > 2.000.000
<3.000.000, dan 3 pedagang yang memperoleh keuntungan bersih setiap
bulannya sebesar >3.000.000.
Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun
badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat
pendidikan dan pengalamanseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan
dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian
juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja,
akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang
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dagangan (produk) dan faktor lainya. Pada umumnya masyarakat selalu
mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.75
Dalam penelitian ini menggunakan strategi pemasaran dengan
mengembangkan bauran pemasaran. Berikut beberapa strategiyang
dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu:
1. Menjaga Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah kesatuan
barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan agar dapat dibeli
atau dikonsumsi pasar untuk memuaskan kebutuhan.76Produk
merupakan suatu barang yang menjadi peran utama dalam melakukan
proses jual beli. Jika tidak ada produk yang diperjualbelikan berarti
tidak

ada

terjadi

transaksi

jual-beli.

Suatu

produk

yang

diperjualbelikan harus memiliki kualitas yang tinggi, karena produk
yang berkualitas tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan
penjualan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang
yang menerangkan bahwa:
“Disini saya berjualan makanan, saya harus mengutamakan
kebersihan, mulai dari kebersihan tempat, alat-alat masak,
karena kebersihan menjadi faktor terpenting, kalo semuanya
kotor mana mau pembeli datang”77

75
Christina Menuk S, Jurnal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang
Kaki Lima Studi Kasus Pkl Di Surabaya, hlm 289
76
Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, hlm 62-63
77
Wawancara dengan Ibu Ida pedagang sate padang tanggal 20 Februari 2019
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“Cita rasa yang khas menjadi salah satu cara kami menarik
pelanggan kami, karena jika rasa masakan enak, pas di lidah,
pelanggan kami pasti tidak mau membeli ke tempat lain”78
Sebagai pelaku usaha, pedagang harus mempertahankan
kualitas produk yang mereka perdagangkan. Kualitas produk yang
tinggi membuat para konsumen menjadi percaya dengan barang yang
mereka konsumsi, sehingga dapat menambah loyalitas pelanggan.
2. Penetapan Harga
Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang
yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk.79Dalam
menjalankan suatu usaha, harga memiliki peran yang penting yang
menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa pedagang yang menerangkan bahwa:
“Kalau soal harga, saya jual sesuai pasarannya aja, agar
pembeli tidak kabur”80
“Jika harga bahan baku untuk berdagang tinggi, tapi itu
kadang-kadang sih, kalo harga bahan baku tinggi kami tetap
pasang harga normal, hanya porsi makanan saja yang kami
kurangi, tapi kalo harganya normal ya kami jual dengan prosi
yang normal juga”81
Harga menjadi nilai kelayakan atas suatu produk yang akan
diperjualbelikan. Penetapan harga juga berperan penting dalam
mencapai keuntungan atau penghasilan yang akan diperoleh dalam
melakukan suatu usaha.
3. Melakukan Promosi
78

Wawancara dengan Bapak Suadi pedagang soto padang tanggal 20 Februari 2019
Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, hlm 62-63
80
Wawancara dengan Bapak Suhadi pedagang pulsa tanggal 7 Februari 2019
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Wawancara dengan Bapak Adi pedagang pecel tanggal 16 Februari 2019
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Promosi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh
semua pelaku usaha untuk menarik minat para pembelinya. Kekuatan
promosi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Menurut
Kotler dan Amstrong, ada beberapa cara dalam melakukan kegiatan
promosi, yaitu : (a) Advertising (b) Sales Promotion (c) Personal
Selling (d) Public Relations (e) Direct Marketing.82
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang
yang menerangkan bahwa:
“Promosi sih jarang kami lakukan, ya paling promosinya dari
spanduk jualan kami buat menjadi lebih menarik lagi”83
“Kami sih bukan promosi namanya, kami hanya memberi
tahu ada rasa minuman yang baru, jadinya mereka tertarik
untuk mencoba rasa baru, ya paling itu promosi kami”84
“Kalo menurut ibu sih paling ibu promosinya dari nama
dagangan ibu, ya itu es buah pelangi, karena pedagang yang
lainkan tidak ada yang jual seperti dagangan ibu, jadi ya itu
cara ibu menarik pembeli”85
Banyak cara yang digunakan oleh para pedagang untuk
menarik minat pembeli, mulai dari mempromosikan lewat spanduk
jualan, memperkenalkan rasa makanan atau minuman yang baru dan
membuat nama dagangan menjadi lebih menarik.
4. Pemilihan Lokasi yang Strategis
Menurut Kotler dan Armstrong, tempat meliputi aktivitas
perusahaan dalam memproduksi produk yang tersedia kepada target

82

Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, hlm 62-63
Wawancara dengan Bapak Adi pedagang pecel tanggal 16 Februari 2019
84
Wawancara dengan Bapak Ahmad pedagang minuman es tanggal 15 Februari 2019
85
Wawancara dengan Ibu Yunita pedagang es buah pelangi tanggal 15 Februari 2019
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pasar.86Tempat atau lokasi merupakan segala sesuatu untuk melakukan
kegiatan usaha agar mempermudah pembeli untuk memperoleh produk
atau barang yang diinginkan. Dalam melakukan suatu usaha perlu
mempertimbangkan lokasi yang dimana menjadi tempat untuk
menghubungkan antara penjual dan pembeli.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang
yang menerangkan bahwa:
“Sebelumnya saya berjualan di dalam dekat pemancar,
kebetulan disini kemarin tempatnya kosong, jadi saya pindah
ke sini, disini juga ramai, dipinggir jalan, pelanggan saya
juga kebanyakan anak kuliahan, anak ma’had yang setiap hari
membutuhkan pulsa”87
“Saya memilih lokasi berjualan disini di depan sekolah,
dipinggir jalan karena pasti akan banyak pembeli saya, dan
juga kebanyakan pembeli saya dari anak sekolah, kalo jam
istirahat pasti mereka membeli dagangan saya”88
“Saya sih berjualannya pindah-pindah, kalo jam anak sekolah
istirahat saya pasti berjualan disini, tapi kadang saya gak
berjualan disini, kadang saya masih keliling, kebetulan juga
kalo berkeliling juga banyak yang beli dagangan saya”89

Pemilihan lokasi yang tepat seperti di pusat perkotaan, pusat
keramaian, yang dimana banyak orang melakukan aktivitasnya seharihari akan mempengaruhi kelangsungan usaha.
5. Memberikan Pelayanan yang Baik
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Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12, hlm 62-63
Wawancara dengan Bapak Suhadi pedagang pulsa tanggal 7 Februari 2019
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Wawancara dengan Bapak Umar pedagang es doger tanggal 16 Februari 2019
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87

66

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang diberikan kepada
pembeli guna memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli sebagai
bentuk dari penghormatan terhadap pembeli.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang
yang menerangkan bahwa:
“Ya kalo ada pembeli saya sih langsung cepat melayaninya,
kalo lama ya nanti pembeli saya nggak mau lagi beli es
saya”90
“Menurut saya pembeli itu adalah raja, jadi ya harus di layani
dengan baik”91
“Menurut saya pembeli itu harus dilayani dengan baik,
misalnya seperti ya saya kan jualannya yang dibakar, jadi
prosesnya lama, ya saya menyediakan tempat duduk agar
pembeli saya tidak bosan dan capek menunggunya”92

Jika kualitas pelayanan yang diberikan baik, maka para
pembelipun menjadi puas terhadap pelayanan yang diberikan,
sehingga pembelipun menjadi nyaman.
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pedagang Kaki Lima
Kendala merupakan suatu penghalang yang ditimbulkan oleh
beberapa faktor atau masalah yang penjadi penghambat seseorang untuk
mencapai sesuatu.
Melihat keberadaan pedagang kaki lima yang semakin bertambah,
dan menjamur hingga ke trotoar atau pusat perkotaan, menjadikan
keberadaan pedagang kaki lima menjadi masalah yang dihadapi oleh
90

Wawancara dengan Ibu Ita pedagang es jagung tanggal 16 Februari 2019
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pemerintah. Keberadaan pedagang kaki lima dianggap sebagai pemicu
kemacetan bagi pengendara, terganggunya akses pejalan kaki dan
terganggu keindahan kota. Padahal keberadaan pedagang kaki lima
menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran karena kurang
tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal, serta keberadaan nya
dapat mengurangi kemiskinan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu
potensi bagi pembangunan daerah, harusnya PKL dikelola dengan
maksimal oleh tiap pemerintah daerah.
Namun yang terjadi justru pemerintah mempersempit ruang gerak
pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Padahal munculnya
pedagang yang ada di trotoar karena kepemilikan modal mereka yang kecil
bahkan terbatas ditambah dengan masalah sulitnya mendapatkan pekerjaan
selain berdagang dikarenakan kurangnya pendidikan yang tinggi,
pengalaman

kerja

yang

tidak

ada

dan

lain

sebagainya,

yang

mengakibatkan mereka harus menjalankan usahanya di trotoar jalan atau
fasilitas publik lainnya.
Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima
dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga:
1. Lokasi Usaha
Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pedagang kaki
lima dalam menjalankan usahanya adalah tempat atau lokasiusaha,
yang dimana tempat usaha ini menjadi faktor penentu apakah
pedagang kaki lima ini mampu bertahan lama atau tidak. Pemilihan
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tempat usaha di keramaian, di pusat perkotaan, memungkinkan usaha
tersebut mampu bertahan lama.
Berikut beberapa hasil wawancara dengan para pedagang:
“Kalo masalah tempat jualan ya saya pilih seperti disini, di
depan sekolah, jadi banyak pembeli saya, jualan disinipun saya
harus izin dulu dengan pihak sekolah, kalo diizinkan ya saya
jualan disini, kalo tidak diizinkan ya saya harus pindah, tapi ya
Alhamdulillah sampai sekarang saya diizinkan berjualan
disini”93
“Dulu sekitar tahun 4 tahun yang lalu lagi musim-musimnya
razia pedagang kaki lima disini, saya pernah di razia, barang
dagangan beserta gerobak saya diangkut dan ditahan selama
seminggu oleh petugas yang menertibkan, kemudian boleh
diambil
dengan
membayar
uang
tembusan
dan
menandatangani surat perjanjian, selama ditahan seminggu
itulah saya tidak bisa berjualan, tidak ada penghasilan saya,
kalo ditanya kenapa saya masih berjualan disini ya karena
disini tempatnya strategis, dagangan saya laris disini”94
“Sekarang sih belum pernah terjaring razia, cuman ya kita
waspada aja, jaga-jaga kalau ada razia mendadak, ya kita juga
harus menaati peraturan, kalau sudah jualan tempatnya ya
dibersihkan”95
Pedagang kaki lima biasanya melakukan kegiatan usahanya di
badan jalan atau trotoar, atau fasilitas publik lainnya. Tempat usaha
inilah yang sering menjadi masalah yang dihadapi oleh para pedagang
kaki lima. Tempat usaha ini kemudian menjadi hambatan bagi para
pedagang kaki lima dalam meningkatkan pendapatan mereka.
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Jika

tindakan

yang

datang

dari

pemerintah

dengan

mempersempit ruang gerak mereka, kehidupan dari masyarakat
menengah ke bawah seperti para PKL akan semakin sulit.96
2. Modal Usaha
Modal adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah
usaha. Tanpa modal, suatu usaha susah untuk menghadapi persaingan,
karena dengan adanya modal usaha tersebut mampu memberikan
inovasi produksi hasil usaha.
Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets
ataupun intangible assets, yang bisa digunakan untuk menghasilkan
suatu kekayaan. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas dari
riba. Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur suatu
sistem yang lebih baik, dengan cara kerjasama mudharabah atau
musyarakah. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik
modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi
yang akhirnya akan berimplikasi pada adanya suatu maslahah dalam
suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.97
Jika berbicara tentang modal bagi pedagang kaki lima, ini
merupakan masalah kedua setelah tempat usaha. Berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa pedagang yang menerangkan bahwa:

96
IswanKaputra, dkk, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik
Dan Pemerintahan Indonesia Edisi 1, hlm 210
97
Ika YuniaFauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah Edisi
pertama, hlm 120
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“Saya sih disini jualan ya dengan modal sendiri, ya untuk
membeli bahan baku jualan besok ya uang yang didapat hari
ini di gunakan lagi”98
“Kalau ada uang ya enak saya sewa tempat jadi nggak susah
payah bongkar pasang tenda, ini uangnya hanya cukup buat
modal jualan aja”99
“Masalah modal jualan sih kami dari modal pribadi, kami sih
nggak pernah dapat bantuan atau pinjaman modal”100
Pedagang kaki lima yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim
sebagian besar menggunakan modal sendiri untuk melakukan
usahanya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di jalan Arif
Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi berlangsung di trotoar hingga
badan jalan. Kegiatan berdagang mereka berlangsung dari Pagi hingga
Pagi hari lagi atau dapat dikatakan pedagang yang ada di jalan Arif
Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi berjualan 24 jam meski
bergantian penjualnya. Setiap bulannya, khusus para pedagang yang
menggunakan aliran listrik, harus membayarkan iurannya. Setelah
selesai berjualan, para pedagang selalu membersihkan, mengangkut
dan menitipkan lapak dagangan mereka ke tempat atau rumah-rumah
warga yang terdekat dengan tempat berjualan.
2. Strategiyang

dilakukan

pedagang

kaki

lima

(PKL)

dalam

meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga yaitu seperti
menjaga kualitas produk, penetapan harga produk yang sesuai,
melakukan promosi, pemilihan tempat yang strategis, dan memberikan
pelayanan yang terbaik kepada para pembeli.
3. Kendalayang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam meningkatkan
penghasilan untuk kesejahteraan keluarga meliputi kendala Lokasi
usaha dan kendala modal usaha.
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B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran
yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan strategi yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. Adapun saransaran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Pedagang kaki lima (PKL) diharapkan untuk selalu mengikuti
peraturan yang sudah berlaku, demi kenyamanan bersama.
2. Bagi Pemerintah diharapkan untuk memberikan solusi terhadap
permasalahan tempat mereka para pedagang kaki lima (PKL) agar
tidak terjadi lagi penggusuran yang dapat menimbulkan kerugian bagi
para pedagang, agar para pedagang menjadi merasa aman dan nyaman
dalam melakukan usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menemukan permasalahan
dan solusi lain mengenai strategi pedagang kaki lima (PKL) dalam
meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an danTerjemahannya, Semarang, PT KaryaToha Putra, 2002
AbdulRivai, dkk, ManajemenStrategis, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015
Agus Winoto, dkk, Jurnal Kajian Karakteristik Dan Faktor Pemilihan Lokasi
Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta
AisyahAmalia, PerencanaanStrategiPemasaranDengan Pendekatan
Bauran Pemasaran Dan Swot Pada Perusahaan Popsy Tubby,
Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 1, Nomor 3,
Agustus 2016
ArieRachmatSunjoto, StrategiPemasaranSwalayan Pamella Dalam
Perspektif Islam (Studi Kasus Swalayan Pamella Yogyakarta
Tahun 2010), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No.2
Desember 2011
BukuPedomanPenulisanSkripsi (EdisiRevisi), Fakultas Syariah IAIN STS
Jambi dan Syariah Press, 2012
Christina Menuk S, JurnalFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pkl Di Surabaya, Majalah
Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _Vol. XXI No. 2 Des 2016, hlm
286-294
Damsar, SosiologiEkonomi Ed.1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
Dimas HendikaWibowo, dkk, AnalisisStrategi Pemasaran Untuk
Meningkatkan Daya Saing Umkm (Studi pada Batik Diajeng Solo),
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 29 No.1 Desember 2015
EdiSuharto, MembangunMasyarakatMemberdayakan Rakyat, Bandung,
RefikaAditama, 2005
EmhaQurrotuainMusyaffa, SkripsiStrategiPemberdayaan Komunitas
Persatuan Pedagang Majlis Nurul Mustofa Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga Di Jakarta Selatan, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2017
EndangRostiana, dkk, Perencanaandan Pengelolaan Keuangan Dalam
Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Yogyakarta, Diandra Kreatif,
2018
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2018/11/26/132448/dat
a-bps-pengangguran-di-jambi-bertambah-228-ribu-orang Diakses
pada 4 Maret 2019 pukul 14.32

HusainiUsman, dkk, MetodologiPenelitan Sosial, Jakarta, Bumi Aksara,
2017
I GedeCahyadi Putra, dkk, Jurnal Faktor Internal Dan Eksternal Yang
Berpengaruh Pada Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati
Setelah Berkembangnya Pasar Oleh-Oleh Modern Di Kabupaten
Gianyar, Vol.6 No.1 Februari 2016 Jurnal Riset Akuntansi Juara
IfanyDamayanti, SkripsiAnalisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Pedagang Di Pasar Gede Kota Surakarta, Universitas
Sebelas Maret, 2011
IkaYuniaFauzia, PrinsipDasarEkonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyari’ah Edisi pertama, Jakarta, Kencana, 2014
IrfanSyauqi, dkk, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta, Rajawali Pers,
2016
Irine Diana SariWijayanti, Manajemen, Yogyakarta, Nuha Medika, 2012
IsmailSolihin, PengantarBisnis, Erlangga, 2014
IswanKaputra, dkk, DampakOtonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai
Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia Edisi 1, Jakarta,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
Jumhur, Model PengembanganPedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota
Singkawang, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015,
Vol. 4, No. 1
KhairinaAfrianiCandraDewi, SkripsiStrategiBisnis Pada Pedagang Kaki
Lima (Pkl) Di Taman BungkulSurabaya (Studi Kasus Pedagang
Kaki Lima (Pkl) Di Taman Bungkul, Surabaya), Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2014
LexyJMoleong, MetodologiPenelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung,
Remaja Rosdakarya, 2010
MulyadiS, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif
Pembangunan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
Philip Kotlerdan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12,
Erlangga, 2008
R.WSuparyanto, KewirausahaanKonsepdanRealitapada Usaha Kecil,
Bandung, Alfabeta, 2016
Rachmat, ManajemenStrategik, PustakaSetia, 2014
Ronald JEbert, PengantarBisnisEdisiKesepuluh, Erlangga, 2014

RonaldNangoi, MenentukanStrategiPemasaranDalamMenghadapi
Persaingan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
SitiRufiah, SkripsiStrategiPengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar
Cik Puan Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011
SoedjitoSosrodihardjo, TransformasiSosialMenujuMasyarakat Industri,
Yogyakarta, Tiara Wacana, 1986
Sugiyono, MetodePenelitianKualitatif, Bandung, Alfabeta, 2017
SuharsimiArikuntono, ManajemenPenelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 2013
Sunarso, SkripsiStrategi survival keluarga pedagang kaki lima di pasar
beringharjo dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Universitas Islam
negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018
Tedi Syofyan, Skripsi Strategi Berdagang Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di
Kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang,
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017
UU PeraturanWalikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 TentangPetunjuk
PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016
TentangPenataan Dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima
UU Perda Kota Jambi Nomor12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima:
1. Sudah berapa lama anda berdagang disini?
2. Apakah berdagang merupakan pekerjaan utama anda atau sebagai
pekerjaan sampingan anda saja?
3. Bagaimana pekerjaan anda sebelum menjadi pedagang?
4. Mengapa anda memilih berdagang sebagai mata pencaharian?
5. Apakah ada faktor turun-temurun yang mendasari anda bekerja sebagai
pedagang? Apa alasannya?
6. Bagaimana awal mulanya anda memulai berdagang disini?
7. Bagaimana modal awal yang anda butuhkan untuk berdagang?
8. Bagaimana cara anda menjaga kualitas produk barang dagangan anda?
9. Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang?
10. Apakah terdapat persaingan antara anda dengan sesama pedagang? dalam
hal apa?
11. Bagaimana hubungan anda dengan pembeli?
12. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar?
13. Bagaimana cara anda untuk menarik perhatian pembeli atau pelanggan
agar barang dagangan anda laku terjual?
14. Bagaimana sistem penetapan harga yang diterapkan anda untuk pembeli
atau pelanggan?
15. Bagaimana keuntungan pendapatan yang anda peroleh dari penetapan
harga tersebut?

16. Berapa pendapatan hasil berdagang yang didapat anda sehari-hari?
17. Apakah pendapatan sehari-hari tersebut mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga anda? Apa alasannya?
18. Apakah anda menginvestasikan pendapatan dari hasil berdagang? Apa
alasannya?
19. Bagaimana cara anda memperoleh pemasukan pendapatan ketika musim
hujan?
20. Apakah berdagang disini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
anda?
Daftar

Pertanyaan

Wawancara

dengan

Kasi

Trantib

Kecamatan

Telanaipura
1. Sejak tahun berapa pedagang mulai diizinkan untuk berjualan di pinggir
jalan ?
2. Berapa jumlah pedagang kaki lima yang berada di kecamatan Telanaipura?
3. Apa saja syarat bagi pedagang yang ingin berjualan di pinggir jalan?
4. Bagaimana keterlibatan pedagang terhadap pemeliharaan lingkungan ?
5. Bagaimana tingkat kesejahteraan pedagang yang berjualan di pinggir
jalan?
6. Apa manfaat dari adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan ?
7. Apa harapan para pemerintah terkait terhadap keberadaan para pedagang
yang berjualan di pinggir jalan ?

DATA RESPONDEN

1. Nama
Usia

: Ila
: 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Nasi Goreng

Lokasi

: Depan MAN Labor

2. Nama
Usia

: Suhadi
: 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Penjual Pulsa

Lokasi

: Depan UIN STS Telanai

3. Nama
Usia

: Yunita
: 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Es Buah Pelangi

Lokasi

: Depan SMA N 5

4. Nama
Usia

: Ahmad
: 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Minuman Es

Lokasi

: Depan SMA N 5

5. Nama
Usia

: Adi
: 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Pecal Lele

Lokasi

6. Nama
Usia

: Depan Kantor Kehutanan

: Nani
: 45 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Bakso Tahu Nugget

Lokasi

: Depan SMA N 5

7. Nama
Usia

: Roni
: 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Gorengan

Lokasi

: Lorong Masuk Pemancar

8. Nama
Usia

: Suadi
: 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Soto

Lokasi

: Leretan UIN STS Telanai

9. Nama
Usia

: Ida
: 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Sate Padang

Lokasi

: Leretan UIN STS Telanai

10. Nama
Usia

: Nanda
: 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Nasi Goreng

Lokasi

: Leretan UIN STS Telanai

11. Nama
Usia

: Yusuf
: 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Gorengan dan Pempek

Lokasi

: Depan Pom Bensin

12. Nama
Usia

: Ita
: 29 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Es Jagung

Lokasi

: Depan UIN STS Telanai

13. Nama
Usia

: Udin
: 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Siomay

Lokasi

: Depan MTS Labor

14. Nama
Usia

: Umar
: 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

: Pedagang Es Doger

Lokasi

: Lorong Masuk Pemancar

15. Nama
Usia

: Tatik
: 34 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Pedagang Bakso Bakar

Lokasi

: Leretan MAN Labor

16. Nama
Usia

: Umar
:-

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

17. Nama
Usia

: Kasi Trantib Kecamatan Telanaipura

: Eko
:-

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan

18. Nama
Usia

: Staf ASN Kecamatan Telanaipura

: Fitri
:-

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Staf ASN Kecamatan Telanaipura

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama

:Indah Sundari

Tempat/Tanggal lahir

: Jambi/15 Juni 1997

Email

: indahsundari4@gmail.com

No Telpon/HP

: 085298430977

Alamat

:Jl. Pangeran Diponegoro Rt. 16
Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi

Pendidikan Formal:
1. SD/MI

: SD Negeri 90 Kota Jambi

2. SMP/MTs

: SMP Negeri 6 Kota Jambi

3. SMA/MA/SMK

: SMA Negeri 9 Kota Jambi

Moto Hidup: PercayaRencana Tuhan Pasti Yang Terbaik

Jambi,

April 2019

Indah Sundari
EES.150689

