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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia selalu menghadapi permasalahan ekonomi yang sama yakni 

masalah kependudukan yang merupakan akar dari semua masalah yang 

diakibatkan karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia terus 

meningkat, anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga 

ikut meningkat, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi serta kebutuhan 

pokok semakin lama semakin menipis, lowongan pekerjaan yang terbatas 

dan makin banyaknya pengangguran terutama dari golongan masyarakat 

berpendidikan rendah serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek 

negatifnya. Beban ekonomi masyarakat yang tidak terkendali sehingga 

mengakibatkan masyarakat tersebut mencari lapangan pekerjaan sendiri 

dengan terjun ke dalam sektor informal. 

Selain itu, semakin banyaknya jumlah pekerja di sektor informal juga 

disebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara 

pedesaan dan perkotaan, serta penggunaan teknologi padat modal telah 

menyebabkan lapangan kerja relatif lebih mahal dan melumpuhkan industri 

yang berproduktivitas rendah. Sehingga sektor informal menjadi salah satu 

alternatif dalam mencari lapangan pekerjaan, karena sektor informal 

merupakan unit usaha kecil dengan modal yang diperlukan juga kecil 

bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan modal 
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kecil tersebut orang yang bekerja di sektor informal mampu 

mempertahankan hidupnya. 

Dalam hal sektor informal perdagangan, pedagang kaki lima 

merupakan usaha yang banyak ditemui di daerah perkotaan/kabupaten. 

Pedagang kaki lima yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan 

situasi, tempat dan keramaian dengan berjualan di trotoar jalan atau 

ditempat umum lainnya, tidak terkecuali di Kabupaten Malang salah 

satunya di Kecamatan Lawang. Kecamatan Lawang merupakan gerbang 

pintu masuk menuju Kabupaten Malang dari arah utara. Setiap akhir pekan 

atau musim liburan daerah tersebut selalu terjadi kemacetan dan selalu 

ramai  dengan adanya aktivitas. Tepatnya di kawasan Pasar Lawang 

mempunyai tingkat aksesbilitas yang tinggi, karena wilayahnya dilewati 

oleh jalur utama surabaya-malang sehingga mampu menghubungkan 

Kecamatan Lawang dengan kota-kota lainnya seperti Pandaan, Pasuruan 

dan Surabaya. Selain itu Pasar Lawang merupakan salah satu pasar di 

Kabupaten Malang yang mempunyai aktivitas perdagangan yang padat dan 

ramai dikunjungi oleh orang-orang Malang maupun dari luar Malang. 

Sektor indutri dan perdagangan sangat diandalkan di wilayah ini. Hal ini 

sangat ideal untuk menjadi tempat usaha para pedagang kaki lima.  

Salah satu pusat aktivitas ekonomi di sekitar Pasar Lawang tepatnya di 

sepanjang ruas Jl. Thamrin. Di sepanjang jalan tersebut berjejer banyak 

pedagang kaki lima sebanyak 50 pedagang. Dengan melihat banyaknya 

pedagang kaki lima tersebut, para pendatang dari luar kota tidak menutup 
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kemungkinan untuk berhenti sejenak hanya untuk makan dan minum karena 

melewati jalan tersebut. Pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang 

tepatnya di Jl. Thamrin berjualan makanan dan minuman seperti nasi 

lalapan, soto ayam, nasi pecel, mie ayam, bakso dan juga macam-macam 

minuman seperti es teh, teh hangat dan kopi. Mereka berjualan dengan 

mendirikan tenda-tenda dan menggunakan gerobak. Mereka membuka 

warungnya antara mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan 

tutup sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB. Para pedagang 

kaki lima tersebut sebagian besar berjualan setiap hari. Rata-rata lama usaha 

yang mereka dirikan sudah puluhan tahun. Modal dari pedagang kaki lima 

di sekitar Pasar Lawang ada yang modal dari mereka sendiri dan ada juga 

yang pinjam dari koperasi atau pinjam bank. Modal yang mereka gunakan 

rata-rata kisaran Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 6.000.000  

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang 

strategis dan ramai yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal 

misalkan pusat kota, alun-alun hingga tempat-tempat yang berpotensi untuk 

menjadi objek wisata. Peningkatan kebutuhan lahan bagi aktivitas 

perdagangan seiring dengan berkurangnya open space mengakibatkan 

banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang pinggir jalan. 

Seperti contohnya yang ada di sekitar Pasar Lawang tepatnya di Jl. Thamrin. 

Sektor informal khususnya pedagang kaki lima dapat diketahui mempunyai 

peranan yang besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat 

ekonomi lemah, serta salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
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Sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian 

ataupun ketramplilan yang realtif minim dan berpendidikan rendah. Mereka 

hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari 

nafkah tanpa memperdulikan hal lain dan yang terpenting bisa menambah 

pendapatan. Setiap pedagang kaki lima yang satu dengan yang lain 

mempunyai modal, jam kerja dan lama usaha yang berbeda. Dengan 

perbedaan tersebut maka tentu akan memberikan hasil yang berbeda pula 

terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing pendagang kaki 

lima. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Pasar 

Lawang. Pendapatan dapat meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu modal, lama usaha dan jam kerja. 

Menurut Suparmoko dalam Komang (2016) menyatakan modal 

merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam menentukan 

tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi bukan berarti merupakan faktor satu-

satunya yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini modal bagi 

pedagang juga merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan. Besar kecilnya modal kerja yang dipergunakan dalam 

usahanya tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh 

pedagang kaki lima. Agar usaha dagangnya berjalan dengan baik, 

diperlukan modal dagang yang cukup memadai. Firdausa dalam Patty 

(2015) menjelaskan bahwa lama usaha ada pengaruhya terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima, karena pedagang yang telah melakukan usaha paling 
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lama lebih memahami permintaan konsumen sehingga pedagang tersebut 

mampu memenuhi permintaan konsumen dan lebih memahami selera 

keinginan konsumen dan penjualannya lebih meningkat serta pendapatannya 

akan semakin besar. Nazir dalam Patty (2015) mengatakan bahwa dengan 

bertambahnya jam usaha maka kesempatan waktu bagi pembeli semakin 

panjang, hal ini menyebabkan volume penjualan bertambah dan 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Damayanti dalam Patty (2015) 

menemukan bahwa semakin banyak jam kerja yang digunakan oleh 

pedagang untuk berjualan maka semakin besar peluang untuk mendapatkan 

pendapatan yang besar pula. 

Dalam penelitian Firdausa (2013) modal awal, lama usaha serta jam 

kerja bersama-sama mempengaruhi jumlah pendapatan pedagang kios di 

Pasar Bintoro Demak. Dalam penelitian Fitria (2014) modal dan tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang 

tape singkong. Jam kerja dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang tape singkong. Dalam penelitian Patty 

(2015) modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang 

kaki lima. Perbedaan penelitian sebelumnya dan sekarang adalah terletak 

pada variabel yang diteliti, obyek, waktu dan metode penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan variabel modal, lama usaha, jam 

kerja dan pendapatan. Sehingga di ambil judul penelitian “Pengaruh 

Modal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang 

Kaki Lima di Sekitar Pasar Lawang, Kabupaten Malang”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar jumlah modal, lama usaha, jam kerja dan pendapatan 

pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana pengaruh modal, lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, Kabupaten Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

variabel modal, lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki 

lima di sekitar Pasar Lawang, Kabupaten Malang dan tepatnya hanya di 

sepanjang ruas Jl. Thamrin Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat 

di tetapkan tujuan dari penelitian ini yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengetahui besarnya jumlah modal, lama usaha, jam kerja dan 

pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, Kabupaten 

Malang. 

2. Mengetahui pengaruh modal, lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi dalam Ilmu Ekonomi Study Pembangunan. 

b. Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan UMM sebagai bacaan yang  

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khusunya dalam hal 

kontribusi pendapatan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat dan memberikan  

informasi bagi pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, 

Kabupaten Malang. 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 

 


