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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di 

Asia Timur, dan 32 persen dari orang miskin tinggal di wilayah perkotaan. 

Sebagian besar penduduk miskin di wilayah perkotaan tersebut bekerja di sektor 

informal, yang pertumbuhan sektor ini sudah melebihi sektor formal. 

(http://www.aigrp.anu.edu.au/docs/projects/1019/morrell_brief_in.pdf). 

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara 

berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor 

informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat 

menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-

hal negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun 

sebagian urbanit lainnya -tanpa bekal ketrampilan yang dibutuhkan di kota- tidak 

dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang 

tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari 

pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya.  

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat 

kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. 

Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, 

bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal 

lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor ini dikenal juga 

dengan nama 'ekonomi bawah tanah' (underground economy) yang diartikan 

sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi 

secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala 

kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. 

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab 

'kesemrawutan lalu lintas' maupun 'tidak bersihnya lingkungan'. Meskipun 

demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam 

menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri 
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atau menjadi safety belt bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk 

menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada 

umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup 'survive' 

dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor 

informal relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, 

khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan 

lingkungan usahanya.  

Dalam situasi krisis ekonomi dewasa ini, setiap usaha di sektor informal 

dituntut memiliki daya adaptasi yang tinggi secara cepat dan usaha antisipasi 

perkembangan dalam lingkungan usaha agar usaha di sektor informal tersebut 

dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di balik era perubahan yang 

terus-menerus terjadi, tentunya ada peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara 

lebih optimal. Dalam hal ini usaha di sektor informal diharapkan mampu 

mengidentifikasi peluang yang muncul akibat adanya perubahan tersebut.  

Seperti yang dituturkan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu  

bahwa salah satu fokus kebijakan pemerintah untuk mengamankan pertumbuhan 

ekonomi di saat krisis ini adalah menguatkan sektor riil dan mengurangi tingkat 

kemiskinan. Berdasarkan pengalaman krisis ekonomi 1997-1998, sektor informal 

dan usaha kecil menengah (UKM) telah menjadi sabuk pengaman yang mampu 

menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga tidak terlalu terpuruk seperti 

negara lainnya. (http://202.158.49.150/sektorriil/perdagangan/1id103037.html) 

Sebelum masa krisis ekonomi (1997), sektor formal menyerap 31,7 juta 

tenaga kerja dan sektor informal menyerap 53,7 juta tenaga kerja. Sesudah masa 

krisis ekonomi tahun 2002, sektor formal tinggal menyerap 29,1 juta tenaga kerja, 

sementara sektor informal menyerap 62,4 juta tenaga kerja (BPS, 2002:35). 

Mengacu pada data Biro Pusat Statistik, sektor informal menyumbang 

sekitar 74% terhadap kesempatan kerja pada tahun 1985, berkurang menjadi 72% 

pada tahun 1990 dan 65% pada tahun 1998, sedangkan pada tahun 2002 mencapai 

49% dari 91.647.166 tenaga kerja. Pengangguran ini sangat kecil, artinya sektor 

informal merupakan penampung angkatan kerja dominan. 
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Dampak krisis ini hampir dialami oleh sebagian besar kota di Indonesia, 

tidak terkecuali Surakarta, kota perdagangan yang strategis walaupun memiliki 

luas wilayah yang relative sempit. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, 

kota ini pun tak terlepas dari masalah jumlah penduduk. Sejak tahun 1990 kota ini 

terus mengalami pertambahan jumlah penduduk yang signifikan dengan 

perkembangan sekitar 0,775 per tahun (Sumber: Biro Pusat Statistik), hingga kini 

mencapai + 117 jiwa/km2.  

Dengan kenyataan tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa sektor 

formal pun menjadi kewalahan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

penduduk yang mendiami kota Surakarta. Tidak jauh berbeda dengan kota-kota 

besar lain di Indonesia, jumlah PKL di Kota Solo meningkat tajam sejak tahun 

1997 ketika dampak krisis ekonomi di Asia mulai terasa. Jumlah PKL semakin 

bertambah karena meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh 

terganggunya bisnis akibat kerusuhan 1998. Pada tahun 2001, sekitar 1.100 PKL 

tercatat di Kota Solo. Sampai akhir tahun 2005 jumlah PKL telah mencapai 5.817. 

Pada tahun 2007, pada saat relokasi PKL sedang dilakukan, 3.917 pedagang 

masih beroperasi di jalan-jalan di Kota Solo. (http://www.aigrp.anu.edu.au/ 

docs/projects/1019/morrell_brief_in.pdf) 

Di kota Surakarta sektor ini menjelma menjadi wilayah yang disatu sisi 

menjadi problem perkotaan, namun disisi yang lain bermanfaat sebagai peredam 

ledakan pengangguran dan juga sebagai sumber income daerah melalui retribusi. 

Disadari atau tidak, sektor ini merupakan konstituen penting dalam pembangunan 

kota Solo, lebih dari hanya sekedar pelengkap. Pedagang kaki lima, asongan, 

pedagang oprokan di pasar tradisional, perparkiran, dan becak  sering kali 

dianggap sektor pinggiran atau dalam bahasa kebijakan disebut informal. Terma 

informal mengindikasikan pandangan sektor ini yang berada pada margin paling 

dasar dalam masyarakat industrial modern perkotaan. Meskipun pada 

kenyataannya, sektor inilah yang  justru merupakan penggerak utama roda 

ekonomi kota, karena dari sinilah kebutuhan mendasar masyarakat kota 

diproduksi. (http://inressolo.multiply.com/ journal/item/6) 
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Kemudahan dalam memasuki sektor inilah yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat untuk terjun ke usaha jenis ini. Mereka yang 

melibatkan diri dalam sector informal pada dasarnya berkaitan dengan etos 

kewirausahaan yang mereka miliki. Semangat kewirausahaan inilah yang terus 

memicu keinginan mereka untuk berhasil dalam bidang usaha perdagangan 

informal yang digeluti. 

Setiap orang yang sedang menjalankan bisnis atau usaha pastilah 

menginginkan sebuah keberhasilan untuk bisnis atau usaha yang sedang 

digelutinya itu. Keberhasilan dalam usaha merupakan impian bagi mereka, baik 

itu pengusaha besar, menengah maupun kecil. Mereka ingin usaha perdagangan 

mereka lancar dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa 

mengabaikan kepuasan konsumen pada umumnya. Keberhasilan itu sering 

diidentikkan dengan besarnya barang dagangan yang terjual atau pendapatan yang 

besar.   

Keberhasilan usaha kecil dan menengah dapat ditinjau dari dua sudut 

pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan sudut pandang sosial. Dari segi 

ekonomi, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya peningkatan kekayaan 

perusahaan di luar pinjaman, misalnya : kenaikan laba, tambahan modal dan rasio-

rasio yang lain dan dari segi sosial, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya 

kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dengan kaitannya keberadaan 

karyawan perusahaan. (http://tantiarama.tripod.com/dina-ht1.html) 

Akan tetapi, sebenarnya keberhasilan usaha tersebut ditentukan oleh 

besarnya kemampuan penjual untuk mengelola usaha dengan baik, meliputi 

pengelolaan aspek internal maupun eksternal yang berpengaruh secara langsung 

atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha mereka. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam kegiatan usaha tersebut, baik secara manusia 

pengelolanya maupun unsur yang ada dalam usaha itu sendiri sehingga faktor 

internal itu antara lain kemampuan manajerial, kreativitas, percaya diri, 

pengalaman usaha dan minat usaha. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal 

dari luar usaha baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 
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kegiatan usaha yang dilakukan sehingga faktor eksternal itu antara lain modal 

usaha, persaingan, peraturan pemerintah dan lokasi usaha. 

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Klewer Surakarta Tahun 2009”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa permasalahan yang 

timbul, diantaranya : 

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia semakin memperbesar 

keberadaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima. 

2. Sektor informal di perkotaan telah menggunakan teknologi maju, tetapi 

banyak migran yang datang ke kota tanpa dibekali pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai. 

3. Tuntutan kebutuhan hidup memaksa para migran untuk tetap bertahan di 

perantauan dan tidak kembali ke daerah asal. Mereka berusaha mencari 

alternatif mata pencaharian lain selain dari tujuan semula. Oleh karena 

keterbatasan kemampuan baik yang menyangkut keahlian maupun 

pengetahuan, maka sektor informal menjadi salah satu alternatif terbaik. 

Namun, besarnya jumlah pengusaha di sektor ini malah justru 

meningkatkan ketidakteraturan di kota. 

4. Setiap pedagang kaki lima yang menggeluti bidang usahanya pastilah 

menginginkan suatu keberhasilan dalam usaha mereka. Akan tetapi, 

banyak diantara mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan 

usahanya. Padahal, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak 

dibandingkan sektor formal. 

5. Pasar Klewer merupakan pasar tekstil terbesar di Surakarta, tentulah 

banyak wisatawan yang mengunjungi pasar tersebut. Namun, keberadaan 

pedagang kaki lima justru menambah kesemrawutan lingkungan sekitar. 
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6. Pedagang kaki lima di Pasar Klewer sudah menjamur, tetapi kurang ada 

upaya serius pemerintah kota terkait dengan penataan dan pembinaan 

pedagang kaki lima tersebut. 

  

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya terfokus pada permasalahan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang kaki lima di Pasar Klewer. 

2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang kaki lima di Pasar Klewer, yaitu 1). 

faktor internal yang terdiri dari variabel kemampuan manajerial, kreativitas, 

percaya diri, pengalaman usaha dan motivasi usaha; 2). faktor eksternal yang 

terdiri dari variabel motivasi usaha, peraturan pemerintah, lokasi usaha, krisis 

ekonomi dan modal usaha. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di Pasar 

Klewer yang berjumlah 850 pedagang kaki lima. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang kaki 

lima di Pasar Klewer ? 

2. Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap 

keberhasilan usaha pedagang kaki lima di Pasar Klewer ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari hal tersebut maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

pedagang kaki lima di Pasar Klewer. 

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling 

signifikan terhadap keberhasilan usaha pedagang kaki lima di Pasar 

Klewer. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu akan berguna bagi pihak yang 

berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga, apabila faktor yang mempunyai pengaruh paling signifikan 

telah diketahui maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dalam menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif bagi 

pedagang kaki lima mengingat segi positif yang dimiliki oleh sektor usaha 

informal ini. 

2. Bagi pedagang, dapat dijadikan masukan dalam mengelola usaha yang 

sedang digeluti sehingga mempermudah dalam mencapai dan 

mempertahankan keberhasilan usaha mereka. 

3. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan wacana dalam rangka menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan. 
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