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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia memiliki 34 provinsi yang dimana dalam setiap provinsi 

tersebut memiliki beraneka macam wisata khususnya Provinsi Jawa Timur 

yang dapat dikatakan sebagai pusat industri pariwisata karena memiliki 

beragam potensi wisata. Pemerintah terus berupaya membangun, merawat 

dan juga mengembangkan potensi-potensi wisata di setiap wilayah yang 

ada agar selalu mengalami peningkatan. Sehingga selain menambah 

pendapatan daerah juga menarik wisatawan agar mengenal wisata-wisata 

yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya wisata di Kabupaten 

Tulungagung yaitu Pantai Popoh.  

Pantai Popoh ialah suatu tempat wisata yang mampu menarik para 

wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti 

diketahui pemandangan setiap hari pun tak pernah sepi oleh pengunjung. 

Dengan begitu, Pantai Popoh mampu menciptakan lapangan kerja baru 

untuk masyarakat sekitar dengan berdagang di kawasan Pantai Popoh 

tersebut. Sehingga minat wisatawan berkunjung ke pantai Popoh akan 

selalu meningkat setiap tahunnya. 

Penduduk yang bermukim di kawasan Pantai Popoh selain mencari 

nafkah sebagai nelayan, mereka juga memilih berdagang salah satunya 

ialah berdagang pakaian. Pakaian yang dijual pun bukan hasil produksi 
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sendiri melainkan membeli ke pabrik konveksi di kota setempat. Dengan 

usaha dagang ini dapat mengurangi pengangguran penduduk setempat di 

kawasan Pantai Popoh. 

Berdagang merupakan salah satu contoh dari sektor informal, 

dimana menurut Breman (dalam Manning, 1991), sektor informal 

merupakan sekumpulan pedagang dan penjual jasa kecil dari segi produksi 

telah begitu menguntungkan, walaupun mereka menunjang kehidupan bagi 

penduduk yang terbelenggu kemiskinan. 

Ciri-ciri sektor informal menurut Wirosardjono (1985): 

1. Pola kegiatan usaha yang tidak teratur baik dalam soal waktu, 

permodalan ataupun permintaan. 

2. Tidak terdapat peraturan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah sehingga kegiatan tersebut sering dikatakan liar. 

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya 

kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. 

4. Tidak terikat dengan usaha besar. 

5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

memiliki pendapatan rendah. 

6. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga 

dapat menyerap tenaga kerja dengan berbagai macam tingkat 

pendidikan. 
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7. Usaha ini pada umumnya memperkerjakan tenaga yang sedikit, 

bisa dari hubungan keluarga, kenalan ataupun berasal dari daerah 

yang sama. 

8. Tidak mengenal suatu perbankan, pembukuan, perkreditan dan 

sebagainya. 

Aktifitas berdagang sendiri menjadi tujuan yang sangat penting 

dalam memenuhi kebutuhan para pembeli serta keuntungan penjual / 

pedagang atas modal yang ditukar saat membeli ke tengkulak ataupun 

langsung dari pabrik konveksi. 

Singkat cerita kawasan Pantai Popoh dahulunya ialah pantai yang 

telah dibabat alas oleh salah satu masyarakat asli setempat dimana ia 

adalah seorang kepala prajurit dari kerajaan Mataram, ia menjadikan 

kawasan Pantai Popoh sebagai tempat pemukiman yang sampai sekarang 

berkembang menjadi desa.  

Pada era tahun 1990an pantai Popoh mulai diambil alih dan 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, lalu pada tahun 

1993 salah seorang masyarakat asli Tulungagung yaitu Almarhum Bapak 

Soemiran Karsodiwirjo yang merupakan pemilik dari Pabrik Rokok Retjo 

Pentung berniat untuk berinvestasi dengan tujuan meningkatkan 

pengelolaan pantai Popoh. Namun, pada tahun 2000 tepatnya usaha Pabrik 

Rokok Retjo Pentung milik Almarhum Bapak Soemiran tersebut 

mengalami kebangkrutan secara otomatis beliau mengehentikan 

investasinya untuk Pantai Popoh. Semenjak itu, Pantai Popoh sepi oleh 
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pengunjung. Banyak pedagang lama yang berjualan dari tahun 1990-2000 

memilih untuk meninggalkan usahanya tersebut dan kembali menjadi 

nelayan ikan. 

Lambat laun pihak Dinas Pariwisata Tulungagung mulai bergerak 

mengelola lebih baik lagi untuk Pantai Popoh, terdapat cukup banyak 

perbaikan untuk fasilitas di kawasan tersebut. Penulis telah mewawancarai 

sebanyak 18 pedagang pakaian, yang rata-rata mereka telah lama 

melakukan kegiatan usahanya selama 5-6 tahun. Mereka telah mengalami 

suka dan duka dalam berdagang di kawasan Pantai Popoh, jatuh bangun 

telah mereka rasakan karena pendapatan mereka bergantung pada rendah 

tingginya pengunjung yang datang. Untuk itu, penulis ingin mengetahui 

seberapa besar tingkat pendapatan dari hasil penjualan pedagang tersebut 

khususnya pedagang pakaian. Sehingga, penulis mengambil judul skripsi 

ini “Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Di Kawasan Pantai 

Popoh Tulungagung”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profil pedagang pakaian yang berjualan di kawasan Pantai 

Popoh? 

2. Apakah faktor modal, lama usaha dan biaya mempengaruhi 

pendapatan para pedagang pakaian yang berjualan di kawasan Pantai 

Popoh? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini melakukan pengamatan kepada pedagang pakaian 

yang berjualan di kawasan Pantai Popoh dengan tujuan mengetahui 

seberapa besar pendapatan yang diperoleh dengan melihat dari seberapa 

banyak modal, lama usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang 

pakaian. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan profil pedagang pakaian yang 

berjualan di kawasan Pantai Popoh. 

b. Untuk menganalisis faktor modal, lama usaha dan biaya 

yang dapat mempengaruhi pendapatan para pedagang 

pakaian yang berjualan di kawasan Pantai Popoh. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

a. Dapat dijadikan referensi karya ilmiah selanjutnya. 

b. Untuk dijadikan landasan kebijakan dalam penataan 

pedagang pakaian di kawasan Pantai Popoh. 

 


