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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Gresik sebagai kota industri, serta beragam potensi dibidang pariwisata di 

antaranya wisata budaya, wisata religi, dan wisata alam. Pontesi-potensi 

tersebut seluruhnya dioptimalisasikan pengelolahan dan promosinya oleh 

pemerintah Kabuparen Gresik, khususnya wisata religi. Seperti objek wisata 

Wali (Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim) memang telah menjadi 

primadona wisata di Gresik, karena kedua tokoh tersebut merupakan dua 

diantara sembilan tokoh Wali Songo yang keberadaannya sudah sangat  

dikenal masyarakat luas dan juga tokoh penting pula dalam penyebaran Islam 

di  Pulau Jawa  khususnya di Kabupaten Gresik.  

  Selain itu, disekitar wisata terdapat pedagang kaki lima atau toko jajanan 

yang digemari para wisatawan atau peziarah yang sering dijadikan oleh-oleh  

khas dari Kota Gresik. Para pedagang yang memanfaatkan situasi, tempat dan 

keramaian dengan berjualan di trotoar jalan atau ditempat wisata lainnya, 

tidak terkecuali  salah satunya di jalan veteran merupakan gerbang  pintu 

masuk menuju Kabupaten Gresik dari arah timur. Setiap memasuki bulan 

ramadan atau musim liburan daerah tersebut selalu terjadi kemacetan dan 

selalu ramai  dengan adanya aktivitas para peziarah serta pendatang dari kota 

lain. Tepatnya di kawasan veteran yang mempunyai tingkat aksesbilitas yang 

tinggi, karena wilayahnya dilewati oleh jalur utama menuju kota Gresik. 
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Selain itu jalan veteran merupakan salah satu hal sangat ideal untuk menjadi 

tempat usaha para pedagang.  

 Pedagang yang selalu memanfaatkan tempat-tempat yang strategis dan 

ramai yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki yang halal. Peningkatan 

kebutuhan lahan bagi aktivitas perdagangan seiring dengan berkurangnya 

mengakibatkan banyaknya pedagang yang memanfaatkan ruang pinggir jalan. 

Seperti contohnya yang ada di jalan Veteran dapat diketahui mempunyai 

peranan yang besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat 

ekonomi lemah, serta salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal 

yang menarik diteliti karena bidang ini menjadi salah satu permasalahan 

dalam memberdayakan penduduk sekitar wisata tersebut. Akan tetapi muncul 

masalah yang menjadi hambatan dalam perkembangan perkembangan 

UMKM disektor perdagangan tersebut, diantaranya adalah mekanisme 

pemasaran produk maupun jasa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada 

perkembangan pasar modern yang tak bisa disaingi oleh pedagang kecil dan 

memiliki strategi yang jauh lebih inovatif dibanding pedagang pedagang kecil 

yang memulai usahanya. Selain itu, keberadaannya yang mampu 

menghadirkan kebutuhan konsumen dengan fasilitas yang lebih baik, dengan 

lebih moderen dan harga yang lebih terjangkau, Pendapatan pula dapat -

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu modal, lama usaha dan jam kerja. 

 Dengan melihat bahwa usaha pedagang yang cukup banyak memang 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, dan juga hal yang 

mempengaruhi pendapatan dengan menganalisis modal, lama usaha dan jam 
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kerja para pedagang. Dengan demikian  penulis  tertarik mengambil judul 

penelitian yaitu “Analisis tingkat pendapatan pedagang oleh – oleh di jalan 

Veteran Kabupaten Gresik”. 

 

B. PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

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

pedagang oleh – oleh di jalan Veteran Kabupaten Gresik? 

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

pedagangoleh – oleh di jalan Veteran Kabupaten Gresik? 

 

C. BatasanMasalah 

 Ruang Lingkup dalam tugas akhir ini dibuat agar penulisan pada skripsi 

ini lebih terarah dan objek yang diteliti tidak terlalu meluas. Ruang lingkup 

yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didaerah 

tersebut. Pada penulisan ini pembahasan meliputi pengaruh modal, lama 

usaha, jam kerja terhadap pendapatan pedagang oleh – oleh di jalan Veteran 

Kabupaten Gresik 

 

D. TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah modal, lama usaha, jam kerjadan 

pendapatan pedagang oleh – oleh di jalan Veteran Kabupaten Gresik. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh modal, lama usaha, jam kerja terhadap

pendapatan pedagang oleh – oleh di jalan Veteran Kabupaten Gresik.

E. ManfaatPenelitian

1. Bagi pedagang

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan agar usahanya dapat berjalan

lebih besar dengan mempertahankan usahanya agar dapat terus

berkembang.

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehingga

dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadikan acuan untuk lebih memperhatikan para

pedagang - pedagang kecil terkait dalam dampak persaingan ekonomi

global.




