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ABSTRAKSI 

Judul: Motif Angkatan Kerja Bekerja Pada Sektor Informal di Kota Malang  (Studi 

Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar Malang), Dosen Pembimbing : 

Prof. Agus Suman, SE., DEA., Ph.d. 

 

 

Penulis:   Aang Wahyudi 

NIM:   0310213001 

 
Pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal selalu menjadi topik 

yang seolah tidak pernah selesai diperbincangkan disetiap kota di Indonesia. 
Keberadaannya pada satu sisi dianggap sangat membantu dalam melayani konsumen 
menengah ke bawah dan sebagai jalan keluar alternatif dari terbatasnya kesempatan 
kerja pada sektor formal. Namun, pada sisi lain dianggap sebagai “penyakit” perkotaan 
yang harus disingkirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif angkatan 
kerja bekerja pada sektor informal yaitu dengan berprofesi sebagai pedagang kaki 

lima, ditengah pandangan sebagian pihak yang menganggap profesi tersebut sebagai 
“penyakit” dan sumber ketidak teraturan yang harus disingkirkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualtatif dengan pendekatan fenomenologis 
dan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui 

wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi yang kemudian direduksi dan 
diperiksa keabsahannya secara induksi melalui triangulasi dan diskusi. Hasil analisa 
yang diperoleh menunjukkan bahwa motif angkatan kerja bekerja pada sektor informal 
didasari oleh motif ekonomi yaitu terdesak oleh pemenuhan kebutuhan yang disertai 
oleh rasa keterpaksaan. Berkali-kali gagal memperoleh pekerjaan pada sektor formal 
yang disebabkan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki serta 
terbatasnya lapangan pekerjaan pada sektor formal yang sesuai dengan keterampilan 
dan tingkat pendidikan mereka yang rendah, menyebabkan angkatan kerja memasuki 
sektor informal.  

Sedangkan motif angkatan kerja berprofesi sebagai pedagang kaki lima 
didasari oleh motif ekonomi dan non ekonomi. Motif ekonomi berupa tingkat 
keuntungan yang cukup menjanjikan serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan untuk merubah nasib agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Sedangkan 
motif non ekonomi yaitu kemudahan akses dan tarikan komunitas yang sudah lebih 
dulu ada di Malang. Dimana kemudahan akses tersebut berupa tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang tidak harus tinggi untuk menjadi seorang pedagang kaki lima. 
Sedangkan untuk tarikan komunitas adalah berupa kesuksesan yang dialami oleh 
kerabat dan sanak famili angkatan kerja informal, yang mereka harapkan akan 
berulang pada diri mereka, yaitu menjadi pedagang kaki lima yang sukses seperti 
kerabat mereka di Malang. 

 

Kata Kunci : Angkatan kerja, Sektor Informal, Pedagang Kaki Lima, Motif.  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang sebagai salah satu kota yang cukup besar di Jawa Timur tidak 

dapat memungkiri keberadaan kelompok miskin kota di wilayahnya. Kelompok 

miskin tersebut, harus bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan guna 

memperbaiki nasibnya dan terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

berbagai kegiatan di lakukan. Mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup, bahkan terkadang 

mengabaikan konteks halal dan haram atau harus berpindah dari daerah asalnya. 

Semua upaya tersebut dapat dipandang sebagai usaha kelompok miskin untuk 

keluar dari kemelut kemiskinan. 

Dalam banyak kasus, pendapatan yang diperoleh kelompok miskin masih 

tetap relatif rendah, walaupun telah bekerja keras dengan jam kerja yang relatif 

panjang. Namun, demi tetap bertahan hidup mereka mencoba menjauhkan istilah 

“menyerah” dan tetap mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mencari 

nafkah guna memperbaiki taraf hidup. Walaupun pada kenyataannya, upaya 

kelompok miskin tersebut dalam memperbaiki taraf hidup ternyata tidak hanya 

berbenturan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya skill dan 

keterampilan yang dimiliki juga menjadi kendala sulitnya kelompok miskin untuk 

memperbaiki nasib terutama jika ingin bekerja pada sektor formal, sehingga 

mereka hanya dihadapkan pada suatu kondisi antara memilih bekerja pada sektor 

informal guna memperbaiki taraf hidupnya atau menganggur.  



Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart pada 

tahun 1971, kemudian dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO), 

dan merupakan pilihan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap sektor 

formal. Sektor informal sendiri merupakan kegiatan usaha yang terdiri dari unit 

berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan pendapatan 

bagi dirinya masing-masing serta, dalam usahanya dibatasi oleh faktor modal dan 

keterampilan. Timbulnya sektor informal di kota merupakan akibat dari adanya 

ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, bahwa bagi angkatan kerja yang tidak 

tertampung di sektor formal akan dihadapkan pada masalah apakah mereka terus 

menjadi pengangguran atau mereka harus bekerja di sektor informal. Dalam 

kenyataannya, karena mereka dituntut oleh kebutuhan hidup dan mungkin tidak 

memiliki pilihan, terpaksa mereka harus berpartisipasi di sektor informal. 

Dalam bidang perencanaan tata kota, salah satu masalah yang harus 

dihadapi oleh hampir setiap kota, termasuk Kota Madya Malang adalah bertambah 

suburnya jumlah pekerja di sektor informal. Sebagian besar penduduk yang hidup 

dari sektor informal tersebut, melakukan kegiatan perdagangan, dan salah satu 

kegiatan sektor informal yang sering menimbulkan permasalahan ketertiban dan 

keamanan di Kota Malang, adalah pedagang kaki lima atau sering disebut dengan 

PKL.  

Sebagai salah satu jenis usaha di sektor informal, pedagang kaki lima 

berfungsi sebagai katup pengaman masalah ketenaga kerjaan yang dapat 

meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja, baik dari kota 

maupun pendatang dari desa. Hal ini dikarenakan usaha ini tidak memerlukan 

tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk 

membuka usaha juga relatif kecil. 



 

Bagi sebagian pihak, kehadiran pedagang kaki lima di tengah-tengah kota 

dianggap sebagai pengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan kota, karena 

sektor tersebut terutama beroperasi di tempat strategis kota. Bahkan, tidak jarang 

yang memberi predikat kepada mereka sebagai salah satu penyebab munculnya 

berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu-lintas, merusak keindahan kota dan 

kerawanan sosial. Oleh karena itu, terkadang Pemerintah Kota Malang mengambil 

kebijakan dengan membatasi ruang gerak sektor informal khususnya pedagang 

kaki lima, walaupun ternyata pembatasan ruang gerak tersebut tidak serta-merta 

menghilangkan pedagang kaki lima dari kota Malang, mereka tetap saja eksis dan 

selalu muncul di tempat-tempat dimana terdapat keramaian. 

Berdasarkan studi pendahuluan, tidak sedikit angkatan kerja pada sektor 

informal yang berasal dari luar kota Malang. Mereka berasal dari sekitar wilayah 

Kota bahkan dari luar wilayah Malang, antara lain seperti: Kabupaten Malang, 

Blitar, Jember bahkan Madura. Kehadiran mereka (pedagang kaki lima) sebagai 

salah satu pekerjaan pada sektor informal ternyata sangat membantu dalam 

menangani konsumen menengah ke bawah yang mungkin tidak terjangkau oleh 

sektor formal. Bahkan oleh sebagian pihak yang lain, sektor ini dianggap sebagai 

katup pengaman atau sebagai latihan kerja dan penyesuaian bagi angkatan kerja 

yang pindah dari pertanian ke industri dan jasa.  

Masuknya angkatan kerja ke dalam sektor informal yang oleh sebagian 

orang justru dianggap sebagai ”penyakit” perkotaan, menjadi mata pencaharian 

mereka dalam memperbaiki taraf hidup serta dipilihnya profesi pedagang kaki lima 

dibanding bentuk usaha lain dalam sektor informal, tentu saja memiliki motif atau 

alasan tersendiri yang cukup menarik untuk diteliti, sekaligus menjadi fokus dalam 



penelitian ini, yaitu:  Motif Angkatan Kerja Bekerja Pada Sektor Informal di Kota 

Malang (Studi Kualitatif Pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Besar 

Malang ). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam latar belakang, maka penulis 

dapat menarik dua rumusan masalah yang menurut penulis sangat menarik untuk 

diteliti, sesuai dengan judul yaitu: 

1. Apakah motif yang melatar belakangi angkatan kerja bekerja pada 

sektor informal di kota Malang ? 

2. Apakah motif yang melatar belakangi dipilihnya profesi pedagang kaki 

lima oleh angkatan kerja informal di kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam rumusan masalah di 

atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui motif angkatan kerja bekerja pada sektor informal di kota 

Malang.  

2. Mengetahui motif angkatan kerja informal menjadi pedagang kaki lima di 

kota Malang.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian agar tidak 

melebar dari fokus masalah yang dikemukakan dan dalam penelitian ini, yang 

menjadi fokus penelitian adalah tentang angkatan kerja informal yaitu, pedagang 



kaki lima yang berada di kawasan Pasar Besar Malang, dengan membagi menjadi 

4 (empat) kelompok berdasarkan jenis barang yang dijualnya, yaitu: 

1. Kelompok penjual makanan dan minuman (bakso, nasi dan mi 

goreng, sate dan gule, angsle, kopi, es teh dan es degan). 

2. Kelompok penjual sayuran (mlijo). 

3. Klompok penjual pakaian eceran/clothing (pakaian dalam, pakaian 

anak-anak, jilbab, kain) 

4. Kelompok penjual buah 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara pribadi peneliti sendiri, 

akademis dan praktis. 

1. Secara pribadi, penelitian ini dapat membuka wawasan terhadap 

fenomena kehidupan angkatan kerja informal khususnya pedagang 

kaki lima dan motif dipilihnya profesi ”penyakit” perkotaan sebagai 

usaha untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Diharapkan dengan 

wawasan tersebut, peneliti tidak berfikiran sempit terhadap bentuk 

usaha pada sektor informal khususnya pedagang kaki lima dan 

dapat berwirausaha seiring dengan terbatasnya lapangan kerja pada 

sektor formal. 

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti lain yang ingin meneliti tema yang sama sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam penelitian. 

 



3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan suatu 

kebijakan berkenaan dengan angkatan kerja informal khususnya 

pedagang kaki lima dan dapat melihat fenomena pedagang kaki lima 

dari dua sudut pandang, baik positif maupun negatif serta 

pertimbangan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, sebelum 

melakukan suatu kebijakan. 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tenaga Kerja dan Urbanisasi 

Simanjuntak (2001), mendefinisikan pengertian tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja dibedakan hanya oleh batasan umur. Tujuan dari pemilihan batasan 

umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin 

menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batasan umur 

yang berbeda karena situasi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda-

beda. India misalnya, menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun sedangkan 

orang yang berumur di bawah 14 tahun atau di atas 60 tahun digolongkan sebagai 

bukan tenaga kerja. 

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari: 

1. Angkatan Kerja (labor force) 

2. Bukan Angkatan Kerja (potential labor Force) 

Angkatan Kerja (Labor Force), merupakan mereka yang menyumbang 

tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menerima imbalan upah 

berupa uang atau barang. Dengan kata lain, angkatan kerja adalah bagian dari 

tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam 

kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dan yang termasuk dalam 

angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja 

tetapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan.  

 



Angkatan kerja sendiri, terdiri dari: 

1. Golongan yang bekerja. 

2. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. 

Dan yang termasuk dalam bukan angkatan kerja adalah: 

1. Golongan yang bersekolah. 

2. Golongan yang mengurus rumah tangga. 

3. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan. 

Hubungan antara penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 
Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Payaman J. Simanjuntak, Penganatar Ekonomi Sumber Daya Manusia, 
Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001  
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Manusia merupakan mahluk ekonomi yang bermoral dan memiliki 

kebutuhan yang berbeda. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan 

tindakan ekonomi berdasarkan motif ekonomi. Kebutuhan ekonomi menjadi salah 

satu alasan seseorang untuk bekerja dan dalam kenyataannya, tingkat rasionalitas 

cukup berperan dalam pemilihan lapangan pekerjaan. Seorang angkatan kerja 

akan mempertimbangkan tingkat kepastian, resiko maupun kompensasi dari suatu 

pekerjaan yang dipilihnya. Selama mereka masih memiliki pilihan, mereka akan 

mencari pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan tidak menutup kemungkinan 

untuk mencari jenis pekerjaan tersebut walaupun harus keluar dari daerah asalnya 

(urbanisasi). Tetapi, jika mereka tidak mempunyai pilihan terkadang mau tidak mau 

mereka terpaksa ataupun dengan sengaja menerima pekerjaan apapun yang ada 

demi tercukupinya kebutuhan ekonomi. 

 

2.1.1 Urbanisasi Untuk Mencari Pekerjaan  

Wilkipedia Bahasa Indonesia, mendefinisikan urbanisasi sebagai 

perpindahan penduduk dari desa ke kota. Persebaran penduduk yang tidak merata 

antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan 

sosial kemasyarakatan antara lain seperti kekurangan lapangan pekerjaan, 

meningkatnya pengangguran di kota, tingginya tingkat kriminalitas dan munculnya 

daerah kumuh. (Wilkipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 

(www.google.com, 21 Maret 2009). 

Berbeda dengan perspektif ilmu kependudukan, definisi Urbanisasi berarti 

persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari 

desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi dan perpindahan itu sendiri 

dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yakni: migrasi penduduk dan mobilitas 
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penduduk, bedanya migrasi penduduk lebih bermakna perpindahan penduduk dari 

desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota. Sedangkan mobilitas 

penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara atau tidak 

menetap. (www.google.com, 21 Maret 2009). 

Todaro sebagaimana dikutip oleh Tadjuddin Noer Effendi dan Chris 

Manning dalam Yeni (2003:13), berpendapat bahwa: 

Kota-kota di dunia ketiga mengalami apa yang disebut “urbanisasi 
berlebih” (over urbanization), yaitu suatu keadaan dimana kota-kota 
tidak menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja 
yang memadai kepada sebagian besar penduduk. Keadaan ini terjadi 
karena adanya urban bias, yakni kebijakan yang lebih mengutamakan 
pengembangan perkotaan sehingga penduduk luar kota banyak yang 
terangsang untuk mencari nafkah ke kota, sedangkan pemerintah 
kota sudah tidak mampu menambah fasilitas perkotaan. 

 

Menurut Djojohadikusumo (1994), bertambahnya jumlah penduduk dan 

angkatan kerja di pedesaan menimbulkan kesulitan di sektor pertanian dan sektor-

sektor yang dekat dengan pertanian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, luas 

tanah yang tersedia untuk pertanian menjadi semakin kecil dan terpencar-pencar 

yang mengakibatkan timbulnya satuan yang kurang ekonomis dalam proses 

produksi dan memunculkan apa yang disebut dengan fenomena pengangguran 

terselubung di daerah pedesaan (rural disguised unemployment). Pengangguran 

terselubung tersebut nantinya akan menimbulkan gerak arus tenaga kerja dari 

lingkungan pedesaan ke lingkungan kota (rural-urban migration) yang 

menyebabkan munculnya urban underemployment di perkotaan.  

Perbedaan yang ada antara kota dan desa menjadi salah satu sebab 

terjadinya urbanisasi tenaga kerja. Namun, untuk mendapatkan suatu niat untuk 

hijrah atau pergi ke kota dari desa, seseorang biasanya harus mendapatkan 

pengaruh yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi media massa, impian pribadi, 
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terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh tersebut 

bisa dalam bentuk sesuatu yang mendorong, memaksa atau sering disebut 

sebagai faktor pendorong seseorang untuk melakukan urbanisasi, maupun dalam 

bentuk yang menarik perhatian atau faktor penarik. Beberapa faktor tersebut 

menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia antara lain: 

1. Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi: 

a) Kehidupan kota lebih modern dan mewah. 

b) Sarana dan prasarana kota lebih lengkap. 

c) Banyak lapangan pekerjaan. 

d) Banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng di Kota. 

e) Pengaruh buruk sinetron Indonesia. 

f) Diusir dari desa asal. 

g) Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan 

berkualitas.  

2. Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi:  

a) Lahan pertanian yang semakin sempit.  

b) Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. 

c) Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. 

d) Terbatasnya sarana dan prasarana di desa. 

e) Diusir dari desa asal. 

f) Memiliki impian kuat menjadi orang kaya. 

Faktor-faktor di atas umumnya merupakan penyebab terjadinya urbanisasi.  

Namun, pada masyarakat Minangkabau urbanisasi juga disebabkan oleh faktor 

budaya. Mereka percaya bahwa, seseorang harus bisa memberikan sesuatu yang 

bermanfaat, baik berupa materi maupun ilmu bagi anak-cucunya dan hal tersebut 



hanya bisa dicapai dengan cara bekerja keras. Oleh sebab itu anak-anak muda 

yang sudah cukup dewasa (usia kerja), cenderung terdorong untuk pergi merantau 

dengan harapan dapat memberikan sesuatu kepada keluarga di kampung, baik  

berupa materi ataupun ilmu. Masyarakat minang percaya "Hilang rano dek 

panyakik, hilang bangso indak barameh" (hilang warna karena penyakit, hilang 

bangsa karena tidak ber-emas). Artinya harga diri seseorang akan hilang karena 

miskin, oleh sebab itu bekerja keras salah satu cara untuk menghindarkannya. 

(Adat Minangkabau, Sejarah dan Budaya) (www.google.com, 21 Maret 2009). 

Selain hal yang disebutkan di atas, urbanisasi juga sering disebabkan oleh 

keberhasilan kerabat atau sanak-familinya di perkotaan, hal ini menjadi faktor 

pendorong tersendiri bagi calon kaum urban untuk melakukan urbanisasi dengan 

harapan, keberuntungan dan keberhasilan yang diperoleh kerabatnya di kota juga 

dapat berulang pada diri mereka.  

Memiliki kemauan keras untuk bekerja guna merubah taraf hidup bukanlah 

hal yang buruk bahkan mungkin patut dihargai dan dipandang sebagai usaha untuk 

keluar dari kemelut kemiskinan, dan urbanisasi hanyalah salah satu bentuk cara 

dari usaha tersebut. Namun, jika urbanisasi yang dilakukan tidak diimbangi oleh 

skill dan ketrampilan yang memadai, bukan teratasinya masalah kemiskinan tapi 

justru urbanisasi tersebut dapat menimbulkan masalah baru di daerah perkotaan. 

 
2.1.2 Urbanisasi Menimbulkan Sektor Informal 

Keberadaan sektor informal tentu tidak dapat diabaikan, bahkan dalam 

masa sulit, sektor informal berfungsi sebagai sarana pengaman, dan munculnya 

sektor tersebut erat kaitannya dengan arus urbanisasi. Keterbatasan kesempatan 
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kerja di desa menimbulkan masalah tenaga kerja di kota yaitu, sebagai akibat  arus  

tenaga kerja dari desa ke kota, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat 

musiman. 

Menurut Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning dalam Yeni (2003:13),  

Sektor informal ini muncul karena kurang siapnya daya dukung kota 
terhadap luberan tenaga kerja dari desa, sehingga mengakibatkan 
jumlah yang menganggur dan yang setengah menganggur akan 
meningkat. Pertambahan penduduk yang semakin pesat 
menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan 
kesehatan, perumahan, transportasi maupun fasilitas-fasilitas lain 
yang memadai–sehingga permasalahan tersebut akan mendorong 
mereka untuk menerima pekerjaan apa adanya walaupun dengan 
penghasilan yang tidak menentu yaitu di sektor informal. 

 

Pada umumnya pekerja di sektor informal menganggap sektor ini sebagai 

sektor transisi sampai adanya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Karena 

untuk masuk sektor informal sangatlah mudah dan tidak ada persyaratan ketat. 

Bermodalkan kemauan, siapapun bisa terjun ke sektor informal (Suwandi dalam 

Yeni, 2003:13). 

Menurut Harsiwi (2002), munculnya sektor formal dan informal dalam 

kegiatan perekonomian disebabkan adanya dualisme kota dan desa. Urbanisasi 

sebagai gejala yang sangat menojol di Indonesia, tidak mendatangkan hal-hal 

positif semata, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian kaum urban tertampung 

disektor formal, namun sebagian yang lain tanpa bekal dan keterampilan yang 

dibutuhkan di kota, tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang 

tersedia. Kaum urban yang tidak tertampung pada sektor formal tersebut umumnya 

tetap berstatus sebagai pencari kerja dan melakukan pekerjaan apa saja termasuk 

pekerjaan pada sektor informal. (www.staf_uajy.ac.id, 11 Maret 2009). 
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Sedikit disinggung dalam latar belakang, timbulnya sektor informal di kota 

tidak lain sebagai akibat adanya ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, bahwa 

bagi angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal akan dihadapkan pada 

masalah apakah mereka terus menjadi pengangguran atau mereka harus bekerja 

di sektor informal. Pada kenyataannya karena mereka dituntut oleh kebutuhan 

hidup, terpaksa mereka harus berpartisipasi di sektor informal. (Susilo, 2009), 

(www.google.com, 11 Maret 2009). 

Minimnya skill dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berprofesi dalam 

sektor Informal menyebabkan tenaga kerja tidak kesulitan untuk masuk ke dalam 

sektor tersebut. Hanya berbekal pengalaman yang tidak selalu berasal dari diri 

sendiri dan dengan modal yang sedikit, yaitu antara Rp 50.000,00-Rp 100.000,00 

sudah dapat membuat angkatan kerja bekerja pada sektor informal dan 

memperoleh penghasilan dari sektor tersebut. Walaupun terkadang penghasilan 

yang diperoleh juga tidak begitu besar dibanding modal yang dikeluarkan.  

 

2.2 Ciri dan Bentuk Sektor Informal 

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia selalu menunjukkan 

pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal tersebut berkaitan 

dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan 

angkatan kerja di kota sebagai akibat migrasi desa-kota lebih pesat dari pada 

pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di 

kalangan penduduk usia muda yang diikuti dengan membengkaknya sektor 

informal di kota. 
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Menurut hasil Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2004, yang 

dilakukan BPS, menyajikan data pekerja informal di Indonesia yang proporsinya 

lebih besar dari pekerja di sektor formal, yaitu sebesar 61,2%. Sebagian besar dari 

pekerja informal adalah perempuan (65%) sedangkan pekerja formal di dominasi 

oleh laki-laki (tabel 2.1) 

 Tabel 2.1 
Status Tenaga Kerja Umur 10 Tahun ke Atas Berdasar Sektor Formal dan Informal 

dan Jenis Kelamin, Indonesia 2004 

 

Status 

Tenaga 

Kerja 

Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

Informal 59,2 65,0 61,2 

Formal 40,8 35,0 38,8 

Total 100 100,0 100,0 
Sumber: BPS, Susenas 2004 ; dalam sjsn.menkokesra.go.id 

 

William E. Cole dan Bichaka Fayissa dalam Yustika (2000), mengatakan 

bahwa sektor informal memiliki ciri: ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, 

intensif tenaga kerja, status usaha individu, tidak resmi (ilegal/ekstra legal), tanpa 

promosi, dan tidak ada hambatan masuk.  

Sedang menurut Soetjipto Wirosardjono dalam Yustika (2000), ciri-ciri 

sektor informal adalah pola kegiatannya tidak teratur, dalam artian baik waktu, 

permodalan, maupun penerimaannya tidak tersentuh oleh peraturan atau 

ketentuan yang ditetapkan pemerintah, modal peralatan dan perlengkapan maupun 

omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. Umumnya 

tidak mempunyai tempat usaha yang besar, dilakukan untuk melayani golongan 

masyarakat yang berpendapat rendah, tidak membutuhkan keahlian dan 

keterampilan yang khusus, tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang 

sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah 



yang sama, serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan 

lain sebagainya. 

Menurut Simanjuntak (2001:117), sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan usaha sederhana 

2. Skala usaha relatif kecil 

3. Umumnya tidak punya izin usaha 

4. Lebih mudah untuk bekerja pada sektor ini karena tiga hal di atas 

5. Tingkat penghasilan umumnya rendah 

6. Keterkaitan dengan sektor lain sangat kecil 

7. Jenis usahanya sangat beragam antara lain:pedagang kaki lima, tukang 

warung, tukang cukur, tukang becak, serta usaha-usaha rumah tangga. 

 

Hampir senada, menurut Hidayat dalam Mulyadi (2003), sektor informal 

mempunyai ciri-ciri yaitu: 

1. Kegiatan usaha tidak teroganisir dengan baik, karena timbulnya unit 

usaha tidak menggunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor 

formal. 

2. Pada umumnya merupakan unit usaha yang tidak mempunyai izin. 

3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam 

kerjanya. 

4. Kebijakan Pemerintah tidak sampai sektor ini untuk membantu golongan 

ekonomi lemah. 

5. Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor satu ke sub sektor 

lainnya. 



6. Teknologi primitif /tradisional dan sederhana. 

7. Skala operasinya kecil karena modal dan perputaran usahanya juga 

relatif kecil. 

8. Pendidikan formal tidak dibutuhkan, karena pendidikan yang diperlukan 

hanya diperoleh dari pengalaman kerja. 

9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan 

sendiri usahanya atau hanya dibantu pekerja keluarga yang tidak 

dibayar. 

10. Hasil produksi atau jasa biasanya dikonsumsi oleh golongan rendah 

atau golongan menengah.  

 

Berdasarkan teori di atas, bentuk dan ciri sektor informal sangat beragam 

dan hampir selalu ada di setiap perkotaan di Indonesia, demikian pula dampak 

yang ditimbulkan pun sangat beragam. Namun, dari kesan yang ditimbulkan 

semuanya berujung pada akhir yang sama yaitu, terciptanya ketidak teraturan dan 

ke-semrawutan di daerah perkotaan sebagai akibat dari adanya sektor informal.    

 

2.2.1 Akibat Munculnya Sektor Informal 

Seperti hal keberadaannya yang menimbulkan banyak kontroversi, akibat 

yang ditimbulkan oleh munculnya sektor informal di kota, memberikan dampak 

positif dan juga negatif. 

Menurut Hutajulu dalam Yeni (2003:13), dampak positif yang ditimbulkan 

oleh sektor informal, antara lain: 

1. Membuka Lapangan Pekerjaan 



Kemampuan sektor informal dalam memecahkan permasalahan tenaga 

kerja di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi. Kondisi tenaga 

kerja yang sebagian besar berpengalaman dan berskill rendah, 

menjadikan sektor informal menjadi sektor alternatif bagi mereka. 

Karena pada sektor formal membutuhkan sumber daya dengan 

pengalaman dan skill yang harus memadai, atau bahkan lebih bersifat 

padat modal. 

2.  Sumber Pendapatan Daerah 

Sumbangan sektor informal terhadap pendapatan daerah lumayan 

besar, karena jumlah mereka yang sangat banyak. Apalagi jika sektor 

informal tersebut dikelola dengan baik. 

3. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal pada umumnya 

dapat dijangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin dengan 

harga yang murah. 

4. Sarana Pemasaran Bagi Sektor Formal 

Jika kita lihat banyak sektor formal menggantungkan pemasaran 

produknya pada sektor informal, seperti misalnya rokok, koran, dan lain-

lain. 

5. Sarana Pemasaran Bagi Industri Kecil 

Industri-industri kecil dengan modal yang tentunya juga kecil akan 

sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan ekonomi sektor informal, 

karena dengan begitu mereka tidak membutuhkan biaya yang besar 

dalam memasarkan produknya. 

 
 



 
 

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor informal menurut 

Hutajulu dalam Yeni (2003:15-17) adalah: 

1. Mengganggu Ketertiban dan Kebersihan Kota 

Umumnya para pekerja sektor informal terutama yang bergerak pada 

bidang perdagangan kaki lima kurang memperhatikan aspek kebersihan 

lingkungan usahanya. Mereka terkadang masih membuang sampah 

sembarangan, tidak pada tempat yang telah disediakan. Ketidaksadaran 

terhadap lingkungan semacam ini tentu bertentangan dengan kebijakan 

pemerintah untuk menciptakan suasana kota yang indah, rapi dan 

bersih. Demikian juga dengan penempatan barang dan peralatan yang 

digunakan seperti gerobak, tikar, meja dan lainnya yang ditempatkan 

secara sembarangan baik pada saat berjualan maupun setelah selesai 

berjualan, semakin membuat suasana kota makin tidak teratur. 

2. Menimbulkan Kemacetan Lalu Lintas 

Pada awalnya banyak pekerja sektor informal sepeti pedagang kaki lima 

membuat usahanya di emper-emper toko, pusat keramaian bahkan di 

atas trotoar yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan 

hadirnya pedagang kaki lima ditempat-tempat tersebut, jelas 

mengganggu para pejalan kaki. Bahkan lebih jauh lagi, pedagang kaki 

lima secara sembarangan sering membuka usahanya turun ke jalan-

jalan, mengakibatkan luas jalan semakin berkurang dan menganggu 

kelancaran lalu lintas. Keadaaan ini diperparah lagi dengan banyaknya 

para konsumen yang mendatangi tempat tersebut dan banyaknya 

tukang becak yang menjadikan luas jalan tersebut sebagai tempat parkir 



becak yang akibatnya akan mengganggu arus pengguna jalan, baik 

pejalan kaki maupun kendaraan. 

3. Mengganggu Keindahan Lingkungan Kota 

Munculnya pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya di tengah-

tengah gugusan dan hamparan gedung-gedung bertingkat, supermarket 

dan toko serba ada, perkantoran dan sejenisnya merupakan suatu 

pemandangan yang sangat kontradiktif. Pedagang kaki lima yang 

terkesan tidak teratur sangat berbeda dengan usaha sektor formal yang 

nampak rapi, bersih dan teratur. 

 

Ketidak teraturan yang ditimbulkan dari keberadaan sektor informal 

memang sangat mengganggu keindahan kota dan berlawanan dengan sektor 

formal yang terkesan lebih rapi, tertib dan tertata dengan baik. Namun, jika dilihat 

dengan lebih bijak, ketidak teraturan tersebut merupakan bentuk dari suatu 

kewajaran yaitu, sifat sektor informal yang selalu mencari dan mendekati pusat 

keramaian dengan maksud agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini 

seperti yang digambarkan dalam ilmu ekonomi dimana salah satu perilaku 

produsen dalam hal ini sektor informal, adalah berusaha mencari lokasi yang dekat 

dengan konsumen dalam melakukan kegiatannya.  

 

2.2.2 Kegiatan Dalam Sektor Informal 

Sektor informal terdiri dari beraneka ragam kegiatan usaha dan jenisnya, 

umumnya bertahan dalam bidang pelayanan dan jasa pada tingkat bawah. Bentuk 

usaha sektor informal yang paling banyak dijumpai di Indonesia meliputi usaha-

usaha di bidang pertanian misalnya buruh tani, peternak kecil, pedagang eceran 



(pemilik warung), pedagang kaki lima, pemilik bengkel sepeda, pemulung dan 

penarik becak daerah perkotaan (Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning, 

dalam Yeni 2003:17). 

Prijono Tjiptoherijanto dalam Yeni (2003:17), menyebutkan sektor informal 

umumnya berkaitan dengan pelayanan jasa pada tingkat bawah, seperti warung 

kopi, tukang sapu, pedagang kaki lima, pengamen jalanan, penyemir sepatu, dan 

pengecer barang. 

Menurut Hart dalam Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning yang dikutip 

oleh Yeni (2003:17), kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam sektor informal, 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, meliputi bidang pertanian, 

perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengannya, pengrajin usaha sendiri, 

pembuat sepatu, penjahit, pengusaha bir dan alkohol. 

2. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar, meliputi bidang 

perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, 

spekulasi barang-barang dagangan dan kegiatan sewa-menyewa. 

3. Distribusi kecil-kecilan, meliputi perdagangan pasar, pedagang 

kelontong, pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, 

agen atas komisi dan penyalur. 

4. Jasa yang lain, meliputi pemusik (pengamen), pengusaha binatu, 

penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja 

reparasi kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar dan perantara. 

5. Transaksi Pribadi, meliputi arus uang dan barang pemberian maupun 

semacamnya, pinjam-meminjam dan pengemis. 



 

Menurut Simanjuntak (2001:117), kegiatan sektor informal sangat beragam 

yaitu: 

1. Pedagang kaki lima (PKL) 

2. Pedagang keliling 

3. Tukang warung 

4. Tukang cukur 

5. Tukang becak 

6. Tukang sepatu 

7. Tukang loak 

8. Serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat kue, menjahit dan 

kerajinan tangan. 

 

Sedangkan oleh BPS kegiatan sektor informal diklasifikasikan ke lima sub 

sektor ekonomi, yaitu: 

1. Perdagangan (menetap dan berkeliling). 

2. Jasa (tukang cukur, tukang reparasi, dll). 

3. Bangunan (buruh, tukang batu, kuli, bangunan, mandor, dll). 

4. Angkutan (sopir, kernet, tukang becak,dll). 

5. Industri Pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan 

rakyat). 

 

Bentuk dan jenis usaha dalam sektor informal cukup banyak dan beragam, 

namun penelitian ini lebih memfokuskan pada pedagang kaki lima (PKL), sebagai 

salah satu profesi yang khas dalam sektor informal. 



 

2.2.3 Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Salah Satu Bentuk Sektor Informal 

Menurut Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning dalam Yeni (2003:19), 

menjelaskan bahwa pedagang kaki lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan 

yang penting dan relatif khas dalam sektor informal, khususnya sebagai usaha 

kecil-kecilan yang kurang teratur.  

Pengungkapan definisi secara jelas dan baku tentang pedagang kaki lima 

memang belum ada namun, definisi dari pedagang kaki lima sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Winardi dalam Yeni (2003:20), adalah: 

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif 
sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi 
barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk 
memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam 
masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang 
dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang 
informal. 

 

Yan Pieter Karafir sebagaimana dikutip oleh Rachbini dalam Yeni 

(2003:20), menyebutkan bahwa: pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang 

berjualan secara tidak resmi di suatu tempat umum seperti di tepi jalan, taman-

taman, emper toko, dan pasar yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu. 

Definisi Bromley seperti dikutip oleh Tadjuddin Noer Effendi dan Chris 

Manning dalam Yeni (2003:20), mengatakan bahwa:pedagang kaki lima 

digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah 

menganggur. Menurut gambaran yang paling buruk dipandang sebagai parasit dan 

sumber pelaku kejahatan. Sedangkan menurut pandangan yang paling baik 

pedagang kaki lima dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja di 

kota. 



Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 pada pasal 1 angka 5 

menjelaskan pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha 

perdagangan non-formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup. 

Sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat 

kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak 

bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Istilah kaki lima dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut: penjual 

liar, pedagang yang menempati lokasi yang bukan diperuntukkan untuk berjualan 

seperti trotoar, badan jalan, taman dan lainnya serta sifatnya tidak menetap. 

Berasal dari 5 (lima) feet (jaman Rafles), lima kaki yang dimaksud adalah lebar 

trotoar lebih kurang 1,5 m. Kemudian berkembang pula, pedagang kaki lima adalah 

pedagang yang menggunakan gerobak dimana digambarkan 2 (dua) roda, 2 (dua) 

kaki pedagangnya ditambah 1 (satu) kaki penyangga gerobak. (BAPPEKO 

Malang:2008). 

Terlepas dari asal-usul nama pedagang kaki lima tersebut, pedagang kaki 

lima merupakan orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud 

memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan 

kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan pada 

umumnya tidak memiliki ijin usaha. 



 

2.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Menurut Jenny Ernawati, Tunjung, Subekti dalam Yeni (2003:21), 

Karekteristik pedagang kaki lima dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

2.3.1 Karakteristik Pedagang Kaki lima Berdasarkan Cara Melakukan Kegiatan. 

Kegiatan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Pedagang Kaki Lima Menetap 

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang cara pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan dengan menetap pada suatu lokasi tertentu atau 

tetap. Kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat yang hampir sama 

dengan tata cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. 

Dengan kata lain, setiap konsumen yang membutuhkan pelayanannya 

akan datang ke lokasi penjualan. 

2. Pedagang Kaki Lima Berpindah 

Bentuk kegiatan pedagang kaki lima dimana dalam tata cara 

pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada suatu waktu 

tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut tetap 

menguntungkan. Begitu seterusnya, mereka akan mencari tempat lain 

bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari pembeli. 

3. Pedagang Kaki Lima Berkeliling  

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima dengan cara pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan dengan berkeliling. Pedagang kaki lima ini, 



dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen 

untuk menawarkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 

 

2.3.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarana Jual yang 

Dipergunakan. 

Ditinjau dari alat atau sarana yang dipakai, dapat dibagi menjadi lima tipe 

dasar, yaitu: 

1. Hamparan di lantai 

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan alat jual 

seperti tikar, kain, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau 

yang sejenis sebagai alas untuk menjajakan barang dagangannya. 

2. Pikulan 

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan sebuah 

atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Kelompok kegiatan 

dengan sarana jual pikulan merupakan suatu bentuk aktivitas 

perdagangan yang masih menunjukkan ciri-ciri tradisional. 

3. Meja  

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan meja 

sebagai sarana penjualan barang yang diperdagangkan, pada kelompok 

yang menggunakan meja, ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang 

tidak beratap. Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang 

maupun pedagang itu sendiri dari cuaca seperti panas, hujan atau dari 

gangguan debu. 

 

 



4. Kios 

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan kios 

sebagai sarana penjualannya. Bentuk kios ini dapat dikatakan 

mempunyai tingkatan yang lebih maju dibandingkan dengan bentuk 

sarana jual yang lain. Kios yang dipergunakan ada yang berupa kios 

permanen maupun kios semi permanen. 

5. Kereta dorong 

Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang mempergunakan sebuah 

kereta dorong sebagai sarana perdagangannya. Alat ini pun ada yang 

dilengkapi dengan atap dan ada pula yang tidak. Penggunaan kereta 

dorong banyak dipakai oleh pedagang kaki lima guna memberikan 

kemudahan dalam mengangkut barang dagangan. 

 

Sedangkan menurut C. Supartomo dan Edi Rusdiyanto dalam Yeni 

(2003:23), pedagang kaki lima terdiri dari beberapa jenis yang dapat digolongkan 

ke dalam empat kelompok yaitu:  

1. Jasa (tambal ban, reparasi kunci dan jam) 

2. Makanan dan Minuman (makanan pokok, makanan suplemen, minuman 

dan jamu) 

3. Non-makanan (tanaman hias, burung, rokok, surat kabar dan majalah, 

mainan anak-anak, bensin, makanan hewan, perlatan kendaraan 

bermotor, makanan ikan/alat pancing) 

4. Buah-buahan 

 



Bagaimanapun bentuk dan karakteristik pedagang kaki lima, semua 

berujung pada inti yang sama, yaitu angkatan kerja yang berusaha mencari 

pendapatan guna memenuhi kebutuhan, memperbaiki taraf hidup dan keluar dari 

kemelut kemiskinan. Keterbatasan skill dan keterampilan bahkan mungkin 

keterbatasan pilihan, menyebabkan angkatan kerja tersebut memilih sektor 

informal sebagai satu-satunya pilihan dan berusaha memaksimalkan apa yang 

telah dipilh tersebut, dalam hal ini menjadi pedagang kaki lima. 

 

2.4 Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima Sebagai Pilihan Terakhir Bagi 

Angkatan Kerja Informal 

Kondisi yang terlihat jelas pada pedagang kaki lima sebagai salah satu 

bentuk dari sektor informal, sampai saat ini masih belum benar-benar terselesaikan 

pemecahan permasalahannya yaitu, munculnya ketidak teraturan yang disebabkan 

oleh pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatannya serta tempat relokasi yang 

disediakan oleh pemerintah terkadang kurang strategis bagi usaha pedagang kaki 

lima. Keberadaan tempat yang kurang strategis tersebut menyebabkan pedagang 

kaki lima selalu kembali ketempat semula dan tetap menimbulkan ketidak 

teraturan. Keadaan tersebut menimbulkan kesan seolah kebijakan yang selama ini 

dilakukan oleh Pemerintah hanya mendukung sektor formal dan selalu menekan, 

memusuhi bahkan menolak keberadaan sektor informal, dalam hal ini pedagang 

kaki lima yang cenderung dipandang hanya dari sisi negatif saja. 

Seperti diungkap Noermijati dalam Yeni (2003:24), dalam laporan penelitian 

tentang pedagang kaki lima di Kota Malang, menyatakan bahwa: 

Pedagang kaki lima lebih suka menempati lokasi usaha pilihan 
mereka sendiri daripada melaksanakan anjuran pemerintah daerah 
untuk pindah ke lokasi penampungan antara lain takut kehilangan 
pembeli, tempat penampungan belum strategis, jauh dari tempat 



tinggal pedagang, dan lokasi penampungan yang sepi. Sedangkan 
bagi pemerintah, ini adalah ancaman bagi keindahan dan kebersihan 
Kota. 

 

 

Kondisi lain yang secara umum terdapat pada pedagang kaki lima 

khususnya dan sektor informal pada umumnya yaitu, rendahnya tingkat 

penghasilan dan keterkaitan dengan usaha lain sangat kecil serta, kehadirannya di 

kota sering dianggap menimbulkan kerugian sosial seperti dalam bentuk 

kemacetan lalu lintas. Kondisi pedagang kaki lima masih sangat membutuhkan 

perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah, karena pada dasarnya 

pedagang kaki lima memiliki potensi yang cukup besar yaitu, tingkat 

kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan 

untuk menjadi pedagang kaki lima tidak diperlukan ketrampilan khusus, modal yang 

besar maupun ijin mendirikan usaha yang berhubungan dengan pengadaan suatu 

usaha pekerjaan. Pedagang kaki lima, meskipun banyak kekurangannya namun, 

keberadaannya tetap diperlukan dan mampu berbicara banyak di dalam aspek 

perekonomian di perkotaan diantaranya, mampu memberikan mata pencaharian 

beribu-ribu orang, sebagai distributor barang-barang yang berharga relatif murah 

bahkan, dari segi keamanan dapat berfungsi sebagai katup pengaman yang bisa 

membantu mengurangi tindak kriminal dengan memberikan kesibukan kerja.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hidayat dalam Yeni (2003:24), 

bahwa: “Para pedagang kaki lima perlu dibina, karena mempunyai dampak positif, 

yakni menyerap dan memperluas kesempatan kerja dalam sektor informal”. Lebih 

lanjut, menurut Hidayat (1988), dengan pengelolaan yang baik, keputusan-

keputusan yang tepat, dari sektor informal perdagangan kaki lima ini dapat 

melahirkan seorang wiraswasta yang sukses dan tangguh.



 

2.4.1 Bertahan Hidup dengan Pendapatan Sebagai Pedagang Kaki Lima 

Pendapatan merupakan unsur penting dalam kehidupan seseorang. Seperti 

yang diungkapkan United Nation Development Program (UNDP) bahwa Human 

Development Index (HDI), yang mencerminkan tingkat kesejateraan atau kualitas 

penduduk ditentukan oleh 3 (tiga) indikator yaitu:umur harapan hidup, pengetahuan 

dan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pendapatan 

merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kesejahteraan seseorang. Hal ini tentu 

berlaku pada pedagang kaki lima dimana, besar kecilnya pendapatan yang 

diterima mempunyai pengaruh  terhadap kelangsungan usahanya. 

Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan pendapatan sebagai imbalan 

atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang diterima 

oleh seseorang yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian maupun 

pekerja bebas non pertanian. 

Menurut C. Supartomo dan Edi Rusdiyanti dalam Yeni (2003:26), 

pendapatan pada sektor informal khususnya pendapatan pedagang kaki lima 

sangat heterogen dan berkaitan erat dengan jenis barang yang diperdagangkan 

serta modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut. 

Jika dikaitkan dengan pendapatan pedagang kaki lima, kita dapat 

mengetahui pendapatannya melalui total penerimaan (total revenue) yang  

diperoleh.  

 

 

 



Menurut Boediono dalam Yeni (2003:27), total penerimaan (total revenue), 

dikaitkan sebagai penerimaaan produsen dari hasil penjualan outputnya, yang 

dapat dijelaskan pada persamaan sebagai berikut: 

 

TR  =  ∑ PiQi 

Dimana : 
TR  =  total revenue 

P  = harga barang yang dijual 
Q  =  jumlah barang yang terjual 
i  =  konstanta 

 

 

Dari penjualan barang dagangannya maka, dapat diketahui pedagang kaki 

lima akan menerima pendapatan sebesar TR, dengan besar kecilnya penerimaan 

pendapatan bergantung pada jumlah barang yang terjual. 

Tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Malang sangat beragam dan 

berbeda antar pedagang kaki lima yang satu dengan yang lain bahkan, dapat 

dibilang mengejutkan dan terjadi perbedaan nilai yang cukup jauh. Sebagian 

berpendapatan antara Rp 20.000,00-Rp 50.000,00 per hari dan sebagian yang lain 

antara Rp 500.000,00-Rp 700.000,00 per minggu dan umumnya, hari-hari ramai 

penjualan terjadi pada hari sabtu dan minggu. 

Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar yang mampu 

dihasilkan dari sektor yang oleh sebagian orang dianggap sebagai ”penyakit” 

perkotaan, dan tidak mengherankan jika pedagang kaki lima salalu muncul dan 

tetap eksis walau menjadi pilihan terakhir dari terbatasnya pilihan yang ada. 

  

 

 



2.5 Motif Angkatan Kerja Bekerja  

Kekuatan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan 

atau kegiatan disebut dengan motif. Motif dapat berasal dari dalam diri (motif 

intrinsik) ataupun dari luar diri seseorang (motif ekstrinsik), dan motif ekonomi 

merupakan motif yang berasal baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. 

Manusia harus mempertimbangkan bahwa pada dirinya melekat dua sisi. Kedua 

sisi tersebut ialah dirinya sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) yang 

harus memenuhi kebutuhannya, tetapi juga makhluk sosial (homo socialis) yang 

harus mempedulikan manusia lainnya. Dengan demikian, dalam usaha pemenuhan 

kebutuhannya setiap tindakan yang dilakukan harus memperhatikan nilai-nilai dan 

norma-norma yang ada.  

Menurut Luthans (dalam Thoha, 2007:207), motivasi terdiri tiga unsur, 

yakni kebutuhan (need), dorongan (drive), dan tujuan (goals). Motivasi, kadang-

kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti 

misalnya kebutuhan (need), keinginan (want), dorongan (drive), atau impuls. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:95), motif adalah suatu 

perangsang keinginan (want) dan daya penggerak kemauan bekerja 

seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Menurut Moekiyat dalam Hasibuan (2007:95), motif adalah suatu 

pengertian yang mengandung semua alat penggerak alasan-alasan atau 

dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.  

Menurut Berelson dan Steiner dalam Hasibuan, (2007:95), sebuah motif 

adalah suatu pendorong dari dalam untuk beraktivitas atau bergerak dan 

secara langsung atau mengarah kepada sasaran akhir. 



Dari sisi ekonomi, tindakan ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan atas 

motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri didefinisikan sebagai keinginan atau alasan 

yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan manusia 

selau didorong  oleh suatu keinginan. Hal itu berlaku pada semua tindakan 

manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, kegiatan manusia tidak terlepas dari 

dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan, dan keinginan atau 

motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-

macam. 

 

2.5.1 Motif, Sebagai Latar Belakang Angkatan Kerja Informal 

Menurut Knootz (1990), motif berarti suatu keadaan di dalam diri seseorang 

(inner state) yang mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, mengarahkan dan 

menyalurkan perilaku ke arah tujuan. 

Masih menurut Knootz (1990), salah satu teori motivasi yang paling banyak 

diacu adalah teori "Hirarki Kebutuhan" yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu hirarki kebutuhan dari 

kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan 

pokok manusia yang diidentifikasi Maslow dalam urutan kadar pentingnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Fisiologis (Basic Needs).  

Misalnya sandang, pangan, papan dan kesejahteraan individu.  

2. Kebutuhan akan Rasa Aman (Securily Needs).  

Dikaitkan dengan kerja maka kebutuhan akan keamanan sewaktu 

bekerja, perasaan aman yang menyangkut masa depan karyawan.  

3. Kebutuhan Afiliasi atau Akseptansi (Social Needs). 



a. Kebutuhan akan perasaan diterima di mana ia bekerja. 

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati. 

c. Kebutuhan untuk bisa berprestasi. 

d. Kebutuhan untuk bisa ikut serta 

4. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs). 

Jenis kebutuhan ini menghasilkan kepuasan seperti kekuasaan, 

prestise, status dan keyakinan akan diri sendiri. 

5. Kebutuhan Perwujudan Diri (Self-Actualization). 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling tinggi, yakni kebutuhan 

untuk menjadi orang yang dicita-citakan dan dirasakan mampu 

mewujudkannya. 

 
Menurut As'ad (1995), motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan. 

Dorongan atau tenaga tersebut merupakan jiwa dan jasmani untuk berbuat 

mencapai tujuan, sehingga motivasi merupakan suatu driving force yang 

menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam pebuatannya itu 

mempunyai tujuan tertentu. 

Dalam konteks angkatan kerja informal, motif yang melatar belakangi 

dipilihnya sektor informal oleh angkatan kerja dilatar belakangi oleh motif ekonomi 

dan motif sosial yaitu, terdesak oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat dan 

memiliki jumlah tanggungan keluarga yang harus dihidupi. Selain itu, terbatasnya 

kesempatan untuk masuk pada sektor formal juga menyebabkan angkatan kerja 

tidak mempunyai pilihan selain bekerja pada sektor informal. Hal ini 

menggambarkan suatu kondisi dimana angkatan kerja hanya bisa memilih 1 (satu) 

pilihan diantara banyaknya pilihan yang tidak mungkin bisa untuk dipilih. Rasa malu 

karena menganggur juga menjadi faktor yang memperkuat angkatan kerja untuk 



bekerja pada sektor ini. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena seseorang 

bekerja adalah dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan.  

 

2.5.2 Motif, Sebagai Latar Belakang PKL 

Dari sudut pandang angkatan kerja informal sendiri, motif yang melatar 

belakangi dipilihnya ”penyakit” perkotaan (pedagang kaki lima) sebagai usaha 

untuk keluar dari kemelut kemiskinan adalah karena motif ekonomi dan motif 

sosial. Kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat telah menyebabkan para 

angkatan kerja berusaha mencari pendapatan yang setinggi-tingginya untuk 

kesejahteraan termasuk memilih profesi pedagang kaki lima sebagai mata 

pencaharian. 

Dengan kata lain, angkatan kerja bekerja pada sektor informal disebabkan 

oleh suatu motif dari keterbatasan pilihan dalam suatu keadaan, dan memilih 

menjadi pedagang kaki lima dikarenakan oleh suatu motif dari adanya beberapa 

pilihan yang memungkinkan untuk dipilih sebagai usaha untuk keluar dari kemelut 

kemiskinan. 

Teori motivasi klasik yang diungkapkan Frederick Taylor dalam Griffin 

(1998), menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. 

Konsep ini menyatakan bahwa seseorang bekerja karena berusaha untuk 

memperoleh pendapatan dan semangat kerjanya akan menurun bila upah yang 

diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus 

dilakukan.  

 

 

 



2.6 Penelitian Pendahuluan 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, salah satu 

informan (Pak Prayit, 58 tahun), berasal dari Janti (Kabupaten Malang), bekerja 

pada sektor informal dan memilih profesi “penyakit” perkotaan untuk mencari 

penghidupan adalah dikarenakan rasa malu jika menganggur dan memiliki jumlah 

tanggungan keluarga yang harus dihidupi serta terbatasnya modal dan ketrampilan 

untuk membuka usaha lain. 

Informan yang lain (Cecep), berpindah dari Bandung dan sengaja 

memasuki sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima dikarenakan 

kerabatnya banyak yang sukses dengan menekuni profesi tersebut. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu   

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tenaga 

kerja informal yaitu:  

1. Yeni (2003), dalam skripsinya yang diberi judul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Makanan dan Minuman Kaki Lima”, 

menyebutkan bahwa variabel usia mempengaruhi secara signifikan 

terhadap pendapatan pedagang makanan dan minuman kaki lima di Pasar 

Besar Malang dan sekitarnya. Dengan semakin bertambahnya usia maka 

akan mempengaruhi kondisi fisik pedagang dalam berjualan terutama bagi 

PKL yang berusia lanjut sehingga pendapatan yang diperoleh akan ikut 

berkurang sementara itu banyak usia muda (15-44 tahun) yang terjun ke 

sektor informal PKL. Sehingga persaingan yang ketat dalam menjual 

barang dagangan tidak dapat dihindari. Variabel tingkat pendidikan, 

Variabel jam kerja, Variabel pengalaman kerja, tidak mempengaruhi secara 



signifikan terhadap pendapatan pedagang makanan dan minuman kaki lima 

di pasar besar Malang dan sekitarnya. 

 

Terdapat banyak sisi dan sudut pandang yang bisa digunakan untuk 

meneliti dan mengkaji tentang angkatan kerja informal khususnya pedagang kaki 

lima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini 

berusaha mengkaji lebih jauh tentang kehidupan pedagang kaki lima sebagai salah 

satu bentuk usaha pada sektor informal dengan mencoba menggali lebih dalam 

alasan atau motif mengapa angkatan kerja tersebut memilih menjadi pedagang 

kaki lima sebagai salah satu bentuk usaha pada sektor informal sebagai jalan 

hidup.  

 
 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini berupaya mengungkap motif yang melatar belakangi dipilihnya 

sektor informal oleh angkatan kerja dan profesi pedagang kaki lima sebagai salah 

satu bentuk usaha pada sektor informal sebagai usaha untuk keluar dari kemelut 

kemiskinan. Pengungkapan tersebut didasarkan pada pandangan, pemahaman, 

pemikiran dan tindakan subjek penelitian, dalam hal ini adalah pedagang kaki lima 

di kawasan Pasar Besar Malang selaku angkatan kerja informal.  

Untuk dapat mengungkap permasalahan tersebut, metode kualitif 

fenomenologis-lah yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana 

yang didefinisikan oleh Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi ataupun tindakan secara holistik 

(utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Masih menurut Moleong (2007:17), dalam pandangan fenomenologis, 

peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang 

yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologis tidak berasumsi bahwa 

peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. 

Peneliti masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian 



rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang 

dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.  

Dipilihnya pendekatan kualitatif fenomenologis ini dengan harapan nantinya 

akan diperoleh gambaran “apa adanya” dan yang sebenarnya namun, tetap dalam 

kerangka yang ada mengenai motif dipilihnya profesi pedagang kaki lima sebagai 

salah satu bentuk usaha pada sektor informal oleh angkatan kerja yang bekerja di 

kota Malang. Karena, metode ini memperhatikan pemahaman tiap individu. Selain 

itu, pendekatan kualitatif dengan pandangan fenomenologis dapat menyajikan 

secara langsung hubungan antara peneliti dan responden, lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi. 

Dilihat dari sudut pandang dan proses penelitiannya, penelitian kualitatif 

memiliki karakteristik khusus sebagai berikut (Moleong, 2007): 

1. Bersifat induktif. Analisa data secara induktif digunakan karena beberapa 

alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-

kenyataan jamak sebagai yang tedapat dalam data. Kedua, lebih dapat 

membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat 

dikenal dan akuntabel. Ketiga, dapat menguraikan latar secara penuh, dan 

dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu 

latar lainnya. Keempat, lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 

memepertajam hubungan-hubungan. Kelima, dapat memperhitungkan 

nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 

2. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama. Manusia adalah sebagai alat yang dapat 

berhubungan dengan  responden atau objek lainnya. 



3. Penelitian pada latar alamiah, karena menghendaki adanya kenyataan-

kenyataan sebagai keutuhan yang dapat dipahami jika dipisahkan dari 

konteksnya.  

 

3.2 Unit Analisa dan Penentuan Informan 

Unit analisa dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan 

di kawasan Pasar Besar Malang, dengan membagi pedagang kaki lima menjadi 

tiga kelompok berdasarkan barang dagangannya, yaitu: 

5. Kelompok penjual makanan dan minuman (bakso, nasi dan mie goreng, 

sate dan gule, angsle, kopi, es degan dan es teh). 

6. Kelompok penjual sayuran (mlijo). 

7. Kelompok penjual pakaian clothing (pakaian dalam, pakaian anak-anak, 

jilbab, kain) 

8. Kelompok penjual buah 

 

Dengan penentuan unit analisa ini, diharapkan pengumpulan data dapat 

dipusatkan disekitarnya dan memudahkan dalam mendapatkan informasi 

mengenai data yang dibutuhkan serta pengklasifikasian informan. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan Pasar Besar Malang, 

dimana berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat banyak 

tenaga kerja informal dalam hal ini pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima 

tersebut tetap ada di kawasan Pasar Besar Malang hingga sekitar pukul 02.00 

pagi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak pada siang hari. Selain itu,  



kawasan Pasar Besar Malang cenderung macet pada jam-jam sibuk, terutama 

pada jalur angkutan AG (Arjosari-Gadang), dan letak Pasar Besar Malang juga 

cukup menarik, berada di bawah Matahari Plasa yang merupakan pertokoan 

moderen dan diapit oleh 4 (empat) jalan yang membentuk kubus yaitu, jalan Pasar 

Besar, jalan Sersan Harun, jalan Kyai Tamin dan jalan Kopral Usman. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, baik pedagang kaki lima maupun dari suatu 

peristiwa atau kejadian yang ada di kawasan Pasar Besar Malang.  

Sedangkan data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari pihak-pihak atau 

institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang terdapat di wilayah 

administrasi Kota Malang, digunakan hanya sebatas pendukung. Data sekunder 

dalam penelitian ini meliputi data kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang 

pedagang kaki lima yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh lembaga maupun institusi terkait. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk 

mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai kelengkapan dalam 

menyeleseikan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan, yaitu: 

 

3.5.1 Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

menggunakan tanya jawab secara langsung kepada responden. Metode interview 



ini merupakan metode yang baik untuk mengetahui tanggapan maupun pendapat 

sehingga, akan dapat menciptakan suasana akrab antara pewawancara dan pihak 

yang diwawancarai dan cukup efektif untuk mengumpulkan data karena dalam 

wawancara ini tidak menuntut kemampuan berfikir yang tinggi bagi yang akan 

diwawancarai.  

Teknik wawancara mempunyai beberapa keuntungan antara lain : 

a. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih 

cepat.      

b. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap petanyaan yang 

diajukan adalah tepat. 

c. Sifatnya luwes. 

d. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung apabila 

jawaban-jawaban yang diberi melewati batas ruang lingkup.  

e. Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung. 

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pedagang kaki lima  yang 

bekerja di kawasan Pasar Besar Malang sebagai responden. 

 

3.5.2 Teknik Observasi (Pengamatan Langsung)  

Observasi yaitu, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Dengan observasi 

ini, peneliti akan lebih mengetahui objek penelitian dari dekat dan sesuai dengan 

apa adanya. Adapun observasi ini dilakukan di kawasan Pasar Besar Malang. 

 

 

 



3.5.3 Menggunakan Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, 

karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti, menjadi sumber yang 

stabil dan cukup kuat. Hal Ini sangat berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

Selain itu, hasil dari dokumentasi juga dapat menjadi sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan menyimpulkan suatu fenomena, 

dalam penelitian ini hasil dokumentasinya adalah foto-foto di lapangan.   

 

3.6 Metode Analisa Data 

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2005) adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisntesiskannya,  

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Data yang berhasil dikumpulkan, untuk selajutnya ditentukan analisanya. 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang masih berhubungan dengan subjek penelitian yaitu, dari 

hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan 

dokumentasi, lalu diadakan reduksi data dengan jalan melakuakan abstraksi. 

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian satuan-

satuan itu dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dari analisa 

data ini adalah, mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Pada prinsipnya, 

proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara induksi yaitu, lebih 

mengutamakan dan mementingkan proses daripada hasil. 



 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Untuk memperoleh temuan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka yang 

dapat dilakukan adalah dengan: 

1. Trianggulasi dengan sumber 

Dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat, yang 

mengandung maksud tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran.  

 

Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid dalam arti, data yang 

dikumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan 

memang relevan dan mengandung informasi penting, maka peneliti menggunakan 

trianggulasi baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan 

observasi) maupun menggunakan informan pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pasar Besar Kota Malang Lahan Bagi Sektor Informal 

Pasar Besar Kota Malang atau yang sering disebut dengan Pasar Besar, 

terletak dalam wilayah administratif Kota Malang, tepatnya Kecamatan Klojen, 

Kelurahan Sukoharjo, kota Malang. Berada tepat di bawah Matahari Plasa yang 

merupakan perpaduan antara konsep pasar tradisional dan pasar moderen yang 

berada dalam satu lokasi. Benar-benar menggambarkan suatu keadaan dimana 

tiap konsumen mempunyai banyak pilihan atas barang yang akan dikonsumsinya 

berdasarkan harga maupun selera dan berada dalam satu lokasi. Selain itu, 

keberadaan Pasar besar yang terletak tepat di bawah Matahari Plasa membawa 

keuntungan bagi kedua pusat perbelanjaan tersebut. Konsumen yang datang ke 

Pasar Besar dapat sekaligus mengunjungi Matahari Plasa ataupun sebaliknya.  

Dimana konsumen dapat membeli kebutuhan sehari-hari (sayuran, buah dan 

bahan makanan) di Pasar Besar dan membeli pakaian, sepatu serta barang-

barang dengan merek tertentu ataupun mencari hiburan (game center) di Matahari 

Plasa.  

Pasar Besar diapit oleh 4 (empat) jalan yaitu: jalan Pasar Besar, jalan 

Sersan Harun, jalan Kyai Tamin dan jalan Kopral Usman yang jika dilihat, 

semuanya membentuk persegi dengan kondisi jalan aspal yang sedikit 

bergelombang dan cukup lebar tetapi selalu padat bahkan cenderung macet, tidak 

hanya pada jam-jam sibuk atau pagi dan sore hari, dikarenakan adanya pedagang 

kaki lima di kedua sisi jalan dan pemanfaatan badan jalan sebagai lahan parkir 



kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Hal tersebut seperti yang telah 

dikemukakan oleh Iwan P. Hutajulu (1987), sebagai dampak negatif dari 

keberadaan sektor informal yang sering menimbulkan kemacetan lalu-lintas dan 

mengganggu ketertiban kota. 

Akses menuju Pasar Besar dilalui oleh beberapa jalur angkutan kota, yaitu: 

1. AG (Arjosari-Gadang), AMG (Arjosari-Mergosono-Gadang), AJG 

(Ajosari-Janti-Gadang), yang merupakan penghubung antara 

wilayah Malang Utara (dari arah Surabaya) dan Malang Selatan 

(dari arah Blitar). 

2. LDG (Landungsari-Dinoyo-Gadang), LG (Landungsari-Gadang). 

Menghubungkan wilayah dari arah Kediri, Batu dan dari arah Blitar. 

3. MK (Mergan-Karang Besuki), GM (Gadang-Mergan). 

Menghubungkan wilayah dari arah Lumajang dan dari arah Blitar. 

 

Sehingga sangatlah tidak mengherankan jika kawasan Pasar Besar 

diramaikan oleh sektor informal karena akses menuju Pasar Besar sangatlah 

mudah dari dan ke wilayah manapun dan tanpa disengaja telah terjadi aglomerasi 

di wilayah tersebut. Selain itu, berada pada pusat-pusat keramaian atau mendekati 

pusat keramaian adalah merupakan sifat alamiah dari sektor informal. 

    

4.2 Karakteristik Angkatan Kerja Pada Sektor Informal di Pasar Besar 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui motif angkatan kerja bekerja 

pada sektor Informal di kota Malang khususnya pada pedagang kaki lima, dimana 

informan yang dipilih adalah pedagang kaki lima yang telah berdagang dengan 

minimal masa berdagang selama 2 (dua) tahun, baik itu menetap ataupun 



berpindah-pindah tetapi tetap dalam kawasan Pasar Besar Malang. Pemilihan 

informan dengan masa berdagang minimal 2 (dua) tahun didasarkan atas keadaan 

di lapang bahwa 2 (dua) tahun merupakan kurun waktu yang sudah cukup untuk 

menunjukkan bahwa informan tersebut benar-benar menekuni profesinya sebagai 

pedagang kaki lima. 

Peneliti memilih beberapa informan untuk mewakili 4 (empat) kelompok 

pedagang kaki lima yaitu:  

9. Kelompok penjual makanan dan minuman (bakso,  nasi dan mie 

goreng, sate dan gule, angsle, kopi, es teh, es degan). 

10. Kelompok penjual sayuran (mlijo). 

11. Klompok penjual pakaian/clothing (pakaian dalam, pakaian anak-

anak, jilbab, kain) 

12. Kelompok penjual buah 

Dan dari tiap kelompok hanya diambil beberapa orang informan, dimana 

informan tersebut dalam menceritakan pengalamannya telah memberikan informasi 

yang dapat menggambarkan motif angkatan kerja informal dalam hal ini pedagang 

kaki lima, sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian ini.  

Gambar 4.1: Salah satu kelompok pedagang kaki lima 

 
Sumber: data lapang, diolah, 2009 



 

Karakteristik informan yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah 

pedagang berusia antara 20–60 tahun, dengan rata-rata pendidikan terakhir 

sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA). Berasal dari penduduk 

lokal kota Malang, kabupaten Malang dan pendatang dari beberapa daerah di Jawa 

Timur yang kebanyakan bersuku Madura. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa rata-rata pedagang kaki lima yang 

berdagang di kawasan Pasar Besar Malang adalah para angkatan kerja yang telah 

menekuni profesi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu lebih dari dua 

tahun. Baik itu bekerja pada orang lain, membantu orang tua ataupun pernah 

berganti profesi tetapi tetap dalam konteks sebagai pedagang kaki lima.  

Untuk memudahkan pembacaan data, peneliti menyajikan informasi yang diperoleh 

dalam table berikut: 

 

Tabel 4.1: Gambaran karakteristik informan 

No Nama/Usia 
Asal  

dan Pendidikan 

Mata 

Pencarian 

Masa 

Berjualan 

(dalam tahun) 

1 Bpk. Prayit/58 tahun 

Janti (Kabupaten 

Malang) 

Tidak tamat SD 

Penjual Angsle 30 

2 Ahmad/25-30 tahun 
Muharto  

SD 
Penjual mangga 15 

3 Bu. Tri/30-35 tahun  
Madura 

SD 
Penjual jeruk 5 

4 Bu. Tunik/43 tahun 
Madura 

SD 

Penjual 

Makanan 
>20 

Sumber:data lapang, diolah,2009. 

 

 



Lanjutan table… 

No Nama/Usia 
Asal  

dan Pendidikan 

Mata 

Pencarian 

Masa 

Berjualan 

(dalam tahun) 

5 Bpk. Budi/30 tahun Blitar Penjual Bakso 6 

6 

Pak. Gogon (bukan 

nama sebenarnya) 

/35 tahun  

Tretes (Pandaan) 

SD 

Penjual Nasi 

dan mi goring 
25 

7 Nur Hamid/35 tahun  
Jember  

Tidak Tamat SD  

Pakaian 

(clothing) 
15 

8 Robi/20 tahun 
Jember 

SMU 

Pakaian 

(Clothing) 
2 

9 Bu Tutik/35 tahun 

Tulungagung 

Sekolah Pendidikan 

Guru 

Penjual Sayur 20 

10 Kang Cecep/45 tahun 
Bandung 

SMP 

Siomay dan 

Batagor 
9 

Sumber:data lapang, diolah,2009. 

 

Dari beberapa informan yang diambil datanya oleh peneliti, Pak Prayit 

adalah informan yang paling lama “mengais” rezeki dari sektor informal, sekaligus 

informan dengan usia paling tua diantara informan yang lain. Dan Ibu Tunik adalah 

pedagang kaki lima yang sangat berhasil dibanding pedagang kaki lima lainnya. 

Tempat berjualannya pun sudah berupa bangunan permanen dengan keuntungan 

yang diperoleh dalam satu hari cukup besar, yang akan dijelaskan dalam sub bab 

berikutnya. 

 

 

 

 

 



4.3 Mengapa Angkatan Kerja Memilih Sektor Informal  

Terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan maupun 

kesejahteraan merupakan tujuan dari setiap individu dan masing-masing individu 

dalam hal ini angkatan kerja, dengan segala daya dan kemampuan yang dimiliki 

akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk berbagai kebutuhan 

yang tidak bisa diproduksi sendiri, mau-tidak mau harus diperoleh dari pihak lain 

yaitu dengan cara membeli ataupun menyewa dan selalu dibutuhkan dana untuk 

dapat menyewa atau membeli suatu kebutuhan dimana dana tersebut hanya bisa 

diperoleh dengan cara bekerja guna mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, 

seorang individu harus bekerja guna memperoleh penghasilan untuk pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Bekerja merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh angkatan 

kerja yang telah memasuki usia kerja guna memperoleh penghasilan. Namun, tidak 

semua angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja 

terutama pada sektor formal dan minimnya ketrampilan yang dimiliki angkatan kerja 

menjadi faktor penghambat sulitnya angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan 

dan akhirnya akan menimbulkan pengangguran sedangkan kebutuhan ekonomi 

kian hari kian meningkat. Sehingga, sektor informal-pun dipilih sebagai jalan keluar 

oleh angkatan kerja daripada harus menganggur.  Hal ini seperti yang dijelaskan 

dalam sub bab berikut: 

  

4.3.1 Tidak Punya Pilihan dalam Banyaknya Pilihan 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti di lapang, terdapat 

gambaran bahwa sebenarnya terdapat rasa terpaksa bagi angkatan kerja yang 

bekerja pada sektor informal. Rasa terpaksa tersebut muncul dikarenakan untuk 



kesekian kalinya mereka pernah mencoba untuk masuk bekerja di sektor formal 

tetapi tetap gagal sehingga, sektor informal-pun dijadikan sebagai pilihan terakhir 

diantara banyaknya pilihan pada sektor formal  yang tidak mungkin untuk dipilih 

karena beberapa keterbatasan. Baik itu keterbatasan skill dan ketrampilan, 

ataupun tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Seperti yang dialami oleh 

beberapa informan berikut: 

Budi ()bukan nama sebenarnya, mantan salah satu karyawan di sektor 

formal, yaitu sebagai buruh pada perusahaan rokok. Karena terkena pemutusan 

hubungan kerja (PHK), Budi tidak mempunyai mata pencaharian. Beberapa kali 

mencoba melamar diperusahaan rokok lainnya namun, tidak juga mendapat 

panggilan. Karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan 

tidak mau menyerah pada keadaan, Budi memasuki sektor informal sebagai 

penjual bakso. Dalam penuturannya, 

 

“Dinoan ku yo ngene iki Mas, bengi dodolan bakso. Sak durunge aku kerjo 

ndek pabrik rokok, trus dipecat. Sempet nganggur suwe karo ngenteni 

lowongan pabrik maneh tapi gak onok, terus akhire yo dodolan ngene iki” 

 

(Keseharian Saya ya seperti ini Mas, malam berjualan bakso. Dulu Saya 

bekerja di pabrik rokok tapi dipecat. Sempat menganggur lama sambil 

menunggu lowongan pabrik lagi tapi tidak ada, Lalu akhirnya ya berjualan 

seperti ini (bakso). 

 

 

 



Hal senada juga dialami oleh Pak Gogon (bukan nama sebenarnya), yang  

memilih bekerja pada sektor informal karena merasa tidak akan ada pabrik atau 

perusahaan yang mau mempekerjakan buruh yang hanya lulusan sekolah dasar 

saja.  

Selain Pak Budi dan Pak Gogon, Mas Ahmad juga mengalami hal yang 

sama. Ia ingin bekerja pada sektor formal tetapi merasa tingkat pendidikan yang 

dimiliki hanya bisa untuk masuk pada sektor informal. Menurut penuturannya, 

 

“Aku yo pingin Mas kerjo ndek pabrik, tapi lowonganne angel lan akeh sing 

dipecat, opo maneh aku mek lulus SD. Lek ngene iki lak gak onok sing kate 

mecat tah mas”. 

 

(Sebenarnya Saya ingin bekerja di pabrik tetapi, lowongannya sulit dan 

banyak yang dipecat, apa lagi Saya hanya lulusan Sekolah Dasar. Kalau 

seperti ini (penjual mangga) kan tidak ada yang mau memecat) 

 

Sedangkan hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Bapak Prayit. 

Beliau  bekerja pada sektor informal karena merasa tingkat pendidikannya rendah 

(tidak tamat SD), dan tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk bekerja pada 

sektor formal. Menurut penuturannya, 

 

“Bade ndamel penggawean nopo malih mas, pendidikan kulo mboten dukur 

lan mboten saget nopo-nopo sak liyane dodolan ngeten niki” 

 

(Mau bekerja apalagi Mas, pendidikan Saya rendah dan tidak bisa apa-apa 

selain berjualan seperti ini (angsle). 



Robi menuturkan bahwa alasan dirinya dan orang tuanya (Nur Hamid) 

memasuki sektor informal selain dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, juga 

karena sektor yang mereka geluti cukup halal. Menurut penuturannya,   

 

“Kate kerjo opo maneh Mas, Ebes ku SD ae ora teko, aku mek SMA. Tapi 

aku gak isin Mas, ngewangi ebesku, kan halal, ktimbang nyolong”. 

 

(Mau kerja apa lagi Mas, Bapak Saya Sekolah Dasar saja tidak tamat, Saya 

hanya Sekolah Menengah Atas. Tetapi Saya tidak malu membantu Bapak 

Saya, kan halal, dari pada mencuri) 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas, dapat 

diketahui bahwa tidak terserapnya angkatan kerja pada sektor formal dan 

rendahnya tingkat ketrampilan yang mereka miliki karena rendahnya tingkat 

pendidikan, telah menyebabkan angkatan kerja tersebut tidak mempunyai pilihan 

untuk masuk pada sektor formal padahal, terdapat banyak pilihan profesi dalam 

sektor formal tersebut. Antara lain seperti: buruh, security perusahaan ataupun 

sopir pada instansi Pemerintah yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi 

seperti Sarjana. Bagi angkatan kerja, bekerja pada sektor informal merupakan 

pilihan terakhir yang dilakukan sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan untuk 

bekerja pada sektor formal. Keterbatasan pilihan dalam banyaknya pilihan namun 

tidak mungkin untuk dipilih, telah memaksa angkatan kerja untuk masuk dalam 

sektor informal sebagai usaha untuk memperbaiki taraf hidup. Memasuki sektor 

informal, apapun bentuknya, memberikan solusi praktis dari pada harus 

menganggur dan terus terdesak oleh kebutuhan ekonomi serta rasa malu karena  

 



tidak mempunyai pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak halal seperti 

mencuri.  

Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Harsiwi (2002), bahwa angkatan 

kerja terutama kaum urban yang tidak tertampung pada sektor formal akan terus 

berusaha mencari kerja dan melakukan pekerjaan apa saja termasuk pada sektor 

informal. Dan pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Adig Suwandi (1993), yang 

menerangkan bahwa umumnya angkatan kerja menganggap sektor informal 

sebagai sektor transisi sampai adanya kesempatan untuk bekerja pada sektor 

formal. 

 

4.3.2 Antara Kebutuhan, Harapan dan Minimnya Lapangan Pekerjaan  

Selain dikarenakan tidak mempunyai pilihan untuk bekerja pada sektor 

formal, terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang makin hari makin meningkat namun 

lapangan kerja yang ada sangat minim, juga turut menyebabkan angkatan kerja 

berpartisipasi dalam sektor informal. Bekerjanya angkatan kerja tersebut pada 

sektor informal bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tapi juga 

kebutuhan keluarga mereka. Baik itu kebutuhan anak, adik ataupun membantu 

keuangan keluarga. Semua hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk 

kesadaran dan kepedulian sekaligus sebagai salah satu usaha untuk keluar dari 

kemelut kemiskinan. Keterangan yang diperoleh dari beberapa informan antara lain 

adalah: 

Mas Ahmad, yang bekerja untuk menyekolahkan adik-adiknya dengan 

harapan tidak mengalami hal yang sama yaitu,  bekerja pada sektor informal 

seperti dirinya. Menurut penuturannya, 

 



“Aku kerjo ngene iki yo gawe nyekolahno adik-adikku, cek gak koyo aku. 

Lek aku yo wis ngene iki, gak iso di apak-apakno maneh...” 

 

(Saya bekerja seperti ini juga untuk menyekolahkan adik-adik Saya, agar 

tidak seperti Saya. Kalau Saya ya seperti ini, tidak bisa diapa-apakan lagi). 

 

Hal yang sama juga dialami oleh Pak Prayit, yang bekerja selain untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi tapi juga untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

Dalam penuturannya, 

  

“Anak kulo kalih mas, putra kiambak. Kulo terakhir sekolah mek sampe SD, 

niku ngge mboten tamat, lha pripun, mboten gadah arto. Tapi ngge kulo 

pengen anak kulo saget dadi sarjana…” 

 

(Anak Saya dua mas, laki-laki semua. Terakhir saya sekolah hanya sampai 

seklah dasar (SD), itupun tidak lulus karena tidak ada biaya. Tetapi Saya 

ingin anak saya bisa jadi sarjana...) 

 

Ketika peneliti menanyakan lebih lanjut tentang tingkat pendidikan anak-

anaknya, Pak Prayit menuturkan, 

 

“…Alhamdulilah anak kulo sing ragil sampun kuliah teng Kanjuruhan, sing 

Mbarep sampun rabi lan ndamel penggawean” 

 

(…Alhamdulillah anak Saya yang paling kecil sudah kuliah di Universitas 

Kanjuruhan, yang paling besar sudah menikah dan sudah bekerja.) 



 

Bu Tri juga mengalami hal yang sama dengan Pak Prayit, tanpa 

menceritakan dengan detil tentang sekolah kedua anaknya, Bu Tri menuturkan, 

 

“Anak saya semuanya sudah sekolah mas, gak cukup kalau hanya suami 

saja yang bekerja. Suami Saya cuma sopir angkot, jangankan untuk 

sekolah, untuk makan saja repot. Makanya Saya berjualan untuk membantu 

suami Saya”. 

 

Informasi dari ke tiga informan di atas menerangkan bahwa mereka bekerja 

pada sektor informal selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga untuk 

menyekolahkan anak atau adik mereka, dengan harapan suatu saat akan 

memperoleh hidup yang lebih baik. Walaupun hidup yang lebih baik tersebut bukan 

untuk mereka, tetapi untuk adik atau anak-anak mereka. Yang pasti, mereka tidak 

ingin kemiskinan yang mereka alami akan berulang pada keluarga (anak,adik) 

mereka. 

 

Gambar 4.2: Menekuni sektor informal demi kebutuhan  

    
Sumber: data lapang, diolah, 2009 

 



Sedangkan hal yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Robi, menurut 

penuturannya, 

 

“Ebes ku anak e telu Mas. Aku nomer loro, Mbak ku wis rabi, adik ku sik 

kelas limo SD. Lek awan aku kerjo, lek bengi ngewangi ebes koyo’ ngene 

iki. Aku wis gede mas, sungkan lek mangan sik melok wong tuwek. 

Mangka’no aku kerjo pisan”. 

 

(Anak Bapak Saya tiga mas. Saya nomer dua, Mbak Saya sudah menikah, 

adik Saya baru kelas lima SD. Kalau siang Saya kerja, kalau malam 

membantu Bapak seperti ini (berdagang). Saya sudah besar mas, tidak 

enak jika makan masih ikut Orang Tua. Makanya Saya juga bekerja). 

 

Informasi yang diutarakan oleh Robi ini merupakan suatu kewajaran 

dikarenakan keadaan ekonomi pedagang kaki lima rata-rata berada pada tingkat 

menengah ke bawah sehingga, umumnya anak-anak pedagang kaki lima dengan 

sendirinya memiliki kesadaran untuk berusaha mencari pendapatan sendiri. 

Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu besar bahkan, cenderung sedikit dan 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Namun, semua 

keterangan dari informan di atas secara garis besar memiliki alasan yang sama 

yaitu, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik itu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, pendidikan ataupun membantu keuangan keluarga.  

Seperti yang telah dijelaskan oleh Setiawan (2009), bahwa angkatan kerja 

memilih sektor informal karena didorong oleh motif ekonomi, yaitu motif untuk 

memenuhi kebutuhan. Baik itu kebutuhan untuk diri sendiri ataupun keluarga. 



Secara naluriah, kebutuhan Fisiologis atau Basic Needs (sandang, pangan, papan 

dan kesejahteraan individu) seperti yang dikemukakan oleh Maslow dalam Knootz 

(1990), merupakan kebutuhan paling tinggi yang harus dipenuhi. 

 

4.4 Menjadi “Penyakit” Perkotaan Sebagai Jalan Hidup 

Seperti telah dikemukakan pada latar belakang, bertambah suburnya 

pengangguran dan jumlah pekerja pada sektor informal merupakan masalah yang 

selalu muncul disetiap perkotaan. Hal ini muncul karena adanya ketimpangan 

dalam pasar tenaga kerja, yaitu para angkatan kerja yang tidak tertampung pada 

sektor formal akan memilih untuk berpartisipasi pada sektor informal dari pada 

menganggur dan terdesak oleh kebutuhan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bromley dalam Tadjuddin Noer Effendi dan 

Chris Manning (1996), yang menjelaskan bahwa pedagang kaki lima digambarkan 

sebagai pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Pada satu sisi 

dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan, sedangkan pada sisi lain 

dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja di kota. 

Hal tersebut diiyakan oleh Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning 

(1996), yang mengatakan bahwa Sektor informal muncul karena kurang siapnya 

daya dukung kota terhadap luberan tenaga kerja yang kemudian akan 

mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Peningkatan jumlah 

pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta diiringi oleh 

kebutuhan ekonomi, akan menyebabkan angkatan kerja menerima pekerjaan apa 

adanya walaupun dengan penghasilan yang tidak menentu yaitu di sektor informal. 

 

 



Diiyakan pula oleh Harsiwi (2002), yang menjelaskan bahwa kaum urban 

yang tidak tertampung pada sektor formal akan melakukan pekerjaan apa saja 

termasuk pekerjaan pada sektor informal. 

Sedangkan menurut angkatan kerja sendiri, dari beberapa profesi yang ada 

pada sektor informal, pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL adalah 

profesi yang paling banyak dipilih. Hal ini-pun telah diiyakan oleh Tadjudin Noer 

Effendi dan Chris Manning (1996), yang mengatakan bahwa pedagang kaki lima 

merupakan profesi yang sangat khas dalam sektor informal yang terkesan kurang 

teratur. Namun, ketidak-teraturan dan pandangan negatif tentang sektor informal 

dalam hal ini pedagang kaki lima, tidak menyurutkan niat angkatan kerja tersebut 

untuk tetap terjun dan menekuni profesinya. Terdapat beberapa alasan yang 

melatar belakangi dipilihnya profesi pedagang kaki lima tersebut oleh angkatan 

kerja informal, seperti yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut. 

   

4.4.1 Keinginan Merubah Nasib 

Terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan dan 

kesejahteraan merupakan keadaan yang diinginkan oleh setiap individu dan alasan 

yang melatar belakangi mengapa seseorang berusaha untuk memperoleh 

penghasilan. Bagi seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, tentu 

saja tingkat kebutuhan yang diinginkan lebih beragam dibanding mereka yang 

hidup dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau mereka yang digolongkan 

sebagai kaum miskin. Namun bagi kaum miskin, kebutuhan yang mereka inginkan 

lebih sederhana, hidup yang lebih baik dan keluar dari kemelut kemiskinan 

merupakan generalisasi dari kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi. 



Baik itu dengan cara bekerja pada sektor informal ataupun berpindah ke daerah 

lain yang mereka lakukan sebagai usaha untuk keluar dari kemelut kemiskinan. 

Seperti yang dialami oleh Pak Nur hamid yang sengaja berpindah dari 

Jember dan meninggalkan profesinya sebagai pengumpul barang bekas dan 

menjadi penjual pakaian eceran di Malang. Serta Mas Budi yang berhenti melamar 

pekerjaan di pabrik dan memilih menjadi penjual bakso di Malang. Semua itu 

mereka lakukan karena mereka mengalami kegagalan pada profesi yang mereka 

tekuni sebelumnya dan berharap dengan profesi mereka sekarang hidup mereka 

bisa menjadi lebih baik. Keinginan mereka untuk merubah nasib dengan cara 

memasuki sektor informal menjadi pedagang kaki lima bukan hanya mereka 

tunjukkan dengan menekuni profesi tersebut, tapi juga dengan menyekolahkan 

anak-anak atau adik mereka agar suatu saat bisa memperoleh pekerjaan yang 

lebih baik yaitu pada sektor formal, seperti yang dilakukan oleh Pak Prayit, Mas 

Ahmad, Bu Tri dan mungkin pula informan-informan lain yang berprofesi sebagai 

pedagang kaki lima. 

Ibu Tutik yang berasal dari Tulungagung dan meninggalkan profesinya 

sebagai guru honorer menjadi penjual sayuran juga karena menginginkan hidup 

yang lebih baik setelah lima tahun tidak juga diangkat menjadi guru tetap. Menurut 

penuturannya, 

 

“Waduh Mas, ndisik tak kiro dadi guru honorer iku enak, ndilalah yo mek 

sawang-sinawang. Aku milih dodolan ngene iki gak nyesel kok. Tak anggep 

wolak-walik’e jaman. Biyen dadi guru, saiki kudu dodolan. Alhamdulillah lek 

kene tetep usaha, ono ae rejekine yo.mas.”    

 



(Waduh Mas, dulu Saya kira jadi guru honorer itu enak, ternyata hanya 

kelihatannya saja. Saya memilih berjualan seperti ini (sayur) tidak menyesal 

kok. Saya anggap perputaran jaman. Dahulu jadi guru, sekarang harus 

jualan. Alhamdulillah kalau kita tetap berusaha, ada saja rezekinya ya Mas). 

 

Lebih jauh Ia menceritakan bahwa kehidupannya menjadi lebih baik setelah 

Ia berganti profesi sebagai pedagang kaki lima. Menurut penuturannya, 

 

“Ndisik kate nangdi-nangdi musti ngangkot, Alhamdulillah teko dodolan 

ngene iki aku iso tuku sepeda, masio nyicil” 

 

(Dulu kemana-mana harus naik angkutan kota, Alhamdulillah dari jualan 

seperti ini (sayur), Saya bisa membeli motor, walaupun kredit). 

 

Sedangkan Pak Gogon, berpindah dari Tretes (Pandaan) dan menjadi 

penjual nasi dan mi goreng di Malang, selain untuk merubah nasib juga untuk 

memperoleh derajat sosial yang lebih baik. Sebelum pindah ke Malang, Pak Gogon 

adalah seorang angkatan kerja yang memperoleh pendapatan dengan cara 

menjual jasa wanita-wanita muda (Penjaja Sex Komersial) di daerah wisata Tretes. 

Ia berhenti menekuni profesi tersebut karena merasa malu menafkahi istri dan 

anaknya dengan uang yang tidak halah, terlebih lagi Ia juga memiliki anak 

perempuan yang saat itu memasuki usia belia. Menurut penuturannya, 

 

“Aku gak pengen Mas sak lawase dodolan arek wedok, anak ambek bojo 

ku dadi opo lek tak pangani duit haram thok. Lek kerjo ngene iki lak sik 

lumayan tah mas. Disawang yo enak, rejekine ndek awak pisan yo barokah” 



 

(Saya tidak ingin Mas, selamanya jualan perempuan, mau jadi apa anak 

dan istri Saya jika terus-terusan makan dari uang haram. Kalau kerja seperti 

ini (penjual nasi dan mi goreng) kan masih lebih baik. Dilihat juga enak dan 

rejekinya di badan juga barokah) 

 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas 

terdapat gambaran bahwa para angkatan kerja informal bukan hanya puas jika 

kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik dengan cara menjadi pedagang kaki 

lima, tetapi juga terdapat kepuasan sendiri saat mereka menekuni suatu profesi 

untuk menghidupi keluarga dengan jalan yang halal, walaupun sebagai pedagang 

kaki lima. 

  

4.4.2 Akses Mudah 

Kemudahan untuk masuk pada sektor informal dalam hal ini pedagang kaki 

lima, sudah sejak lama diutarakan oleh beberapa pengamat. Seperti yang 

dijelaskan oleh Adig Suwandi dalam Yeni (2003:19), bahwa untuk masuk sektor 

informal sangat mudah dan tidak ada persyaratan ketat, bermodalkan kemauan, 

siapapun bisa terjun ke sektor informal. Serta William E. Cole dan Bichaka Fayissa 

dalam Yustika (2000), yang menerangkan bahwa sektor informal memiliki ciri: 

ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, intensif tenaga kerja, status usaha 

individu, tidak resmi (ilegal/ekstra legal), tanpa promosi, dan tidak ada hambatan 

masuk. Hal ini pun dibenarkan oleh beberapa informan berikut:  

Pak Prayit, yang menekuni menjadi penjual angsle berpuluh-puluh tahun 

karena merasa tidak mempunyai keterampilan lain dan cukup tua jika harus 

menjadi penarik becak.  



Menurut penuturannya, 

 

“Bade ndamel penggawean nopo malih mas, pendidikan kulo mboten dukur 

lan mboten saget nopo-nopo sak liyone dodolan ngeten niki. Umur ngge 

sampun seket wolu (58) tahun, ketimbang dadi tukang becak, tasik 

mendingan dodolan ngeten niki”.  

 

(Mau kerja apa lagi Mas, pendidikan Saya rendah dan tidak bisa apa-apa 

selain berjualan seperti ini (angsle). Umur juga sudah 58 tahun, dari pada 

jadi tukan becak, masih lebih baik berjualan seperti ini) 

 

Hal tersebut juga dialami oleh Bu Tri dan Mas Ahmad yang merasa  

keterampilannya hanya bisa untuk berprofesi sebagai pedagang. Menurut 

penuturan Bu Tri, 

 

“Saya tidak bisa apa-apa mas, selain berjualan untuk membantu suami 

saya yang bekerja sebagai sopir angkutan kota…” 

 

Sedangkan Mas Ahmad menuturkan, 

 

“Pengen dadi sopir angkot tapi gak duwe SIM, sainganne yo akeh, kalah 

ambek sepeda. Saiki kan nyicil sepeda gampang. Uwong-uwong akeh sing 

nduwe sepeda” 

 

(Ingin jadi sopir angkutan kota tapi tidak punya Surat Ijin Mengemudi, 

saingannya juga banyak, kalah dengan motor. Sekarang kan kredit motor 

mudah. Orang-orang banyak yang punya motor) 



 

Ibu Tunik memilih menjadi pedagang kaki lima karena sejak kecil sudah 

terbiasa membantu orang tuanya berdagang dan memiliki ketrampilan yang 

menurutnya bisa dijual untuk memperoleh penghasilan. Menurut penuturannya, 

 

“Mulai cilik Mas, aku wis ngewangi Bapak ambek Ibu dodolan, saiki 

dodolan dewe”  

 

(Sejak kecil mas, Saya sudah membantu Bapak dan Ibu berjualan, 

sekarang berjualan sendiri) 

 

Lebih jauh Ia menuturkan, 

 

“Teko cilik aku diajari masak, arek wedok kudu iso masak. Saiki, iku sing tak 

gawe nggolek duwit, kok yo ndilalah bati ne lumayan” 

 

(Sejak kecil Saya diajari memasak, anak perempuan harus bisa masak. 

Sekarang hal itu (memasak) Saya jadikan cara untuk mencari uang, 

ternyata untungya juga lumayan) 

 

Cecep (Kang Cecep) yang berasal dari bandung menceritakan hal yang 

tidak jauh berbeda. Ia menjadi pedagang kaki lima dengan berjualan batagor dan 

siomai karena menurutnya cukup mudah untuk berprofesi tersebut. Kemudahan 

yang Ia maksud bukan hanya dari sisi ketrampilan, tapi juga dari sisi memperoleh 

pelanggan.  



Menurut penuturannya, 

 

“Kalo’ jual makanan mah gampang, belajarnya bisa sama siapa aja, 

modalnya juga kita yang nentuin. Kalo’ yang beli mah pasti ada, kan orang 

pasti butuh makan. Tinggal tergantung rame’ atau enggak aja” 

 

4.4.3 Tarikan Komunitas yang Lebih Dulu Ada di Malang 

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan pada beberapa sub bab 

sebelumnya, daya tarik suatu wilayah dalam hal ini pasar besar Malang dan 

komunitas yang sudah lebih dulu ada di Malang (saudara, tetangga, teman) juga 

menjadi salah satu sebab angkatan kerja bekerja pada sektor informal dalam hal ini 

pedagang kaki lima.  Seperti yang dituturkan oleh beberapa informan berikut: 

Pak Prayit sebagai penjual angsle merasa Malang lebih ramai dan lebih 

menjanjikan dari sisi ekonomi dibanding Janti (Kabupaten Malang) daerah asalnya. 

Menurut penuturannya, 

 

“Kulo sampun tigang doso tahun mas ndamel penggawean ngeten niki ten 

Malang. Malang niku rame, mboten sami kalih Janti. Mandap ten mriki 

(Pasar Besar), mesti njih wonten mawon sing tumbas” 

 

(Saya sudah 30 tahun Mas, bekerja seperti ini di Malang. Malang itu ramai, 

berbeda dengan Janti. Berhenti disini (pasar besar), pasti ada saja yang 

beli) 

 

 

 



Hal yang tidak jauh bebeda juga dialami oleh Kang Cecep. Keputusan 

Cecep untuk merantau ke kota Malang karena mengikuti ajakan kakaknya yang 

terlebih dahulu berjualan siomai. Menurut pengakuan Cecep, dirinya tidak pernah 

mencoba melamar pekerjaan di sektor formal, hal ini dikarenakan mayoritas 

saudara kandungnya memperoleh pendapatan di sektor informal sebagai 

pedagang kaki lima dan bisa dibilang sukses. 

Ia menambahkan, rekan-rekannya yang dikenalnya dan beberapa 

diantaranya dari daerah yang sama (Jawa Barat) mempunyai kesamaan tujuan 

pada saat sebelum datang di tanah rantau. Tujuannya adalah memang untuk 

mencari pendapatan dengan bekerja di sektor informal sebagai pedagang kaki 

lima. Harapan Cecep, pengalaman berdagang yang dialami oleh saudara-

saudaranya dapat menular kepada dirinya dan menjadi faktor pendorong untuk 

mengambil keputusan masuk di sektor informal sebagai penjual batagor dan 

siomai. 

Bu Tri juga mengalami hal yang sama dengan Cecep. Ia berpindah dari 

Madura ke Malang karena mengikuti jejak saudaranya. Dengan logat Madura yang 

kental Ia menuturkan, 

 

“Kalau di Surabaya, Saya tidak punya saudara mas, kalau di sini (Malang), 

kan banyak saudaranya”. 

  

Lebih jauh Ia manambahkan, 

 

“Tapi kalau saudara Saya enak mas, sudah berhasil. Saya tidak tahu mas, 

bisa atau tidak seperti dia. Saya berdagang ini (jeruk) saja, bukan dagangan 

Saya, ini dagangan Orang mas, tiap hari Saya setor”. 



 

Berdasakan informasi tersebut diketahui bahwa kota Malang memiliki 

alasan tersendiri bagi angkatan kerja yang ada di kota Malang untuk tetap tinggal 

di Malang guna mencari penghidupan. Sedangkan bagi angkatan kerja yang 

berasal dari luar kota Malang, kota malang memiliki faktor penarik yang 

menyebabkan mereka malakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan. Umumnya, 

selain karena keberhasilan yang telah dicapai oleh saudara dan sanak famili, 

tingkat keramaian yang dimiliki kota Malang juga menjadi faktor penarik bagi 

angkatan kerja untuk mencari penghidupan di Malang. Hal tersebut merupakan 

suatu kewajaran karena angkatan kerja informal dalam hal ini pedagang kaki lima, 

cenderung mencari atau mendekati pusat keramaian dalam melakukan 

kegiatannya. 

 

Gambar 4.3: Profesi khas sektor informal 

   
Sumber: data lapang, diolah, 2009 
 

4.4.4 Sektor “Penyakit” dengan Keuntungan Elit 

Mengganggu ketertiban dan menimbulkan kemacetan, merusak keindahan 

kota, rawan akan tindak kriminalitas merupakan salah satu kesan yang selalu 

muncul dalam konteks pedagang kaki lima dimata sebagian pihak.  



Paradigma tersebut sudah sejak lama muncul dan pernah pula 

dikemukakan oleh Iwan P. Hutajulu dalam Yeni (2003:13), yang menjelaskan 

bahwa umumnya pedagang kaki lima kurang memperhatikan aspek kebersihan 

lingkungannya. 

Dari sisi pendapatan, Menurut C. Supartomo dan Edi Rusdiyanti (2001), 

pendapatan pada sektor informal khususnya pendapatan pedagang kaki lima 

sangat heterogen dan berkaitan erat dengan jenis barang yang diperdagangkan 

serta modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut.  

Berdasarkan penelitian di lapang, terdapat ketimpangan pendapatan yang 

dialami oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Besar Malang. Satu sisi dengan 

pendapatan cukup besar tapi pada sisi lain terdapat pedagang kaki lima dengan 

pendapatan cukup kecil bahkan sangat kecil. Dari beberapa informan diperoleh 

beberapa informasi yaitu: 

Pak Prayit menceritakan bahwa pendapatan yang Ia peroleh terkadang 

hanya cukup untuk belanja sehari-hari setelah dikurangi modal. Menurut 

penuturannya, 

 

“Dodolan ngeten niki mboten saget bati katah mas, mek cekap damel 

blonjo. Upami sepi, setunggal dinten saget oleh Rp 20.000, tapi lek rame 

ngge saget Rp 50.000, niku sampun dipotong modal. Mboten sami kalih 

jaman Pak Harto (Mantan Presiden), nggolek arto tasik penak. Tapi ngge 

mboten nopo-nopo mas, ditelateni mawon, pokok halal”. 

   

(Jualan seperti ini (angsle) tidak bisa untung banyak Mas, hanya cukup 

untuk belanja. Kalau sepi, satu hari bisa dapat Rp 20.000, tapi kalau ramai, 



bisa sampai Rp 50.000, Itu sudah dipotong modal. Tidak sama dengan 

jaman Presiden Suharto, cari uang masih gampang. Tetapi tidak apa Mas, 

ditekuni saja, yang penting halal). 

 

Hal yang hampir sama juga dialami oleh Bu Tri yang berprofesi sebagai 

penjual buah. Menurut penuturannya, 

 

“waduh, keuntungannya tidak kelihatan mas, apalagi kalau ada yang busuk, 

harus dibuang dan sudah pasti saya rugi”. 

 
Tanpa menjelaskan dengan detil, Ia menambahkan, 

 

Satu hari kadang Rp 70.000, kadang Rp 100.000. Rata-rata kalau dipotong 

setoran, Saya cuma untung Rp 30.000-Rp 70.000” 

 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Mas Ahmad yang juga penjual 

buah, diperoleh informasi bahwa rata-rata tiap penjual buah dalam satu hari harus 

menyetorkan pendapatannya pada pemilik barang dagangan (majikan) sebesar Rp 

100.000- Rp 150.000. Nilai Rp 30.000-Rp 100.000 yang diceritakan oleh Bu Tri 

merupakan rata-rata pendapatan yang diperoleh pedagang dalam satu hari.  

Hal yang sama juga dialami Robi yang membantu Pak Nur Hamid 

(Bapaknya) sebagai penjual pakaian. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 

pendapatan yang diperoleh Bapaknya dalam satu hari berkisar antara Rp 100.000-

Rp 150.000 dengan modal sebesar Rp 80.000. Dengan demikian keuntungan yang 

diperoleh dalam satu hari berkisar antara Rp 20.000-Rp 70.000 rupiah.  

 



Menurut penuturannya, 

 

“waduh mas, kalo keuntungannya ya tidak banyak Mas. Satu malam 

mungkin hanya sekitar Rp 20.000-Rp 30.000, kalau tidak dipakai belanja 

lagi, satu hari bisa dapat sekitar Rp 100.000-Rp 150.000-an. Tapi kalau 

tidak belanja, terus besok jualan apa mas, ha…ha…ha…” 

 

Tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pedagang kaki lima di 

atas ternyata tidak cukup besar, karena pendapatan yang mereka peroleh harus 

mereka gunakan lagi untuk membeli barang yang akan dijual keesokan harinya 

atau untuk setor kepada majikan. 

Lebih lanjut Robi menambahkan, 

 

“Tapi Mas, dodolan ngene iki ndelok tanggal lho mas. Lek sik tanggal rong 

puluhan mengisor, yo rame sing tuku. Tapi lek wis Rong puluhan munggah 

waduh mas, mbuka’ warung kate dodolan lho aras-arasen…” 

 

(Tapi Mas, jualan seperti ini (pakaian) juga lihat tanggal lho mas. Kalau 

masih tanggal 20 ke bawah, banyak yang beli. Tapi kalau sudah tanggal 20 

ke atas waduh mas, mau buka warung untuk jualan rasanya malas). 

 

Keterangan Robi tersebut cukup menarik untuk dicermati, karena ternyata 

konsumen dalam membeli barang, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh 

tanggal. Yaitu, pada tanggal 25 atau mendekati akhir bulan umumnya konsumen 

mengurangi konsumsinya terhadap pakaian (pakaian eceran seperti pakaian 

dalam, pakaian anak-anak, jilbab dan lain-lain). 



 

Namun, penuturan pedagang kaki lima tentang pendapatan di atas, tidak 

dialami oleh Ibu Tunik yang juga berprofesi sebagai pedagang kaki lima dengan 

item yang lebih bervariatif dan tempat berjualan yang sudah permanen. Omset 

yang didapat ibu Tunik dalam satu hari bisa mencapai hingga Rp 1.500.000 dengan 

modal berkisar antara Rp 500.000-Rp 700.000 per hari, sehingga keuntungan Ibu 

Tunik dalam satu hari adalah berkisar antara Rp 800.000-Rp 1.000.000. 

Merupakan modal dan tingkat keuntungan yang cukup besar yang dapat dihasilkan 

dari sektor yang dianggap sebagai “penyakit” perkotaan oleh sebagian pihak. 

 

Menurut penuturan Ibu Tunik, 

 

“yah lumayan mas, satu hari rata-rata bisa dapat Rp 1.500.000. Dipotong 

modal, keuntungannya sekitar Rp 800.000-Rp 1.000.000 perhari. 

 

Ibu Tunik merupakan salah satu informan dengan komoditas yang 

diperdagangkan lebih dari dua macam dalam kelompok makanan dan minuman. 

Beragamnya jenis komoditas tersebut memungkinkan Ibu Tunik untuk memperoleh 

pemasukan yang beragam pula, mulai dari harga Rp 2000 untuk jenis minuman (es 

teh, es jeruk, kopi) hingga Rp 8.000 untuk sate kambing. 

 

Sedangkan Pak Gogon menuturkan tentang pendapatan yang 

diperolehnya, 

 

“….Ben dino entuk paling gak patang puluh ewu, dodolan paling suwe 

limang jam oleh sakmono. Biasane lek rame, jam setengah siji wes 

ringkes-ringkes, mas” 



 

(…Tiap hari dapat minimal Rp 40.000, berjualan paling lama 5 jam 

dapatnya segitu. Biasanya kalau ramai, jam setengah satu sudah 

beres-beres). 

 

Tingkat pendapatan yang diterima oleh Ibu Tunik dan beberapa 

informan yang lain, benar-benar menggambarkan betapa besar ketimpangan 

pendapatan yang terjadi dalam sektor informal khususnya pedagang kaki 

lima. Berdasarkan penelitian di lapang, pedagang kaki lima dengan 

pendapatan cukup besar adalah pedagang dengan komoditas berupa 

makanan yang mengenyangkan. Baik itu hanya makanan saja ataupun 

dengan dilengkapi aneka minuman. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh 

pedagang kaki lima yang dianggap sebagai “penyakit” perkotaan, tidak bisa 

dianggap remeh. Karena dengan pengelolaan yang baik, bukan tidak mungkin 

profesi tersebut dapat memberikan hasil yang sangat menjajikan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Hidayat (1998), bahwa pedagang kaki lima perlu dibina, karena 

dapat menyerap dan memperluas kesempatan kerja dan dengan pengelolaan yang 

baik, keputusan-keputusan yang tepat, dari sektor informal perdagangan kaki lima 

ini dapat melahirkan seorang wiraswasta yang sukses dan tangguh. 

Pemaparan dalam beberapa sub bab di atas menjelaskan bahwa motif yang 

melatar belakangi angkatan kerja bekerja pada sektor informal adalah motif 

ekonomi yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan-

kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan cara bekerja guna memperoleh 

penghasilan. Namun saat keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan 



kriteria yang dibutuhkan untuk masuk pada sektor formal,  akhirnya angkatan kerja 

memilih sektor informal dan melakukan pekerjaan apa saja karena tidak 

mempunyai pilihan lain yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja pada 

sektor formal, yang sesuai dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang 

mereka miliki. 

Sedangkan motif yang melatar belakangi angkatan kerja informal  

berprofesi sebagai pedagang kaki lima adalah motif ekonomi dan non ekonomi. 

Motif ekonomi berupa keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk 

merubah nasib agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan,  menyebabkan 

angkatan kerja informal memilih untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Hal 

ini dikarenakan tingkat pendapatan yang diperoleh dari profesi tersebut sangat 

beragam dan cukup menjanjikan serta modal yang dikeluarkan tidak harus besar. 

Motif non ekonomi yang menyebabkan angkatan kerja informal berprofesi sebagai 

pedagang kaki lima adalah kemudahan akses dan tarikan komunitas yang sudah 

lebih dulu ada di Malang. Dimana kemudahan akses tersebut berupa tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang tidak harus tinggi untuk menjadi seorang 

pedagang kaki lima atau dengan kata lain, semua keterampilan yang dimililki 

angkatan kerja informal dapat mereka gunakan untuk berprofesi sebagai pedagang 

kaki lima. Sedangkan untuk tarikan komunitas adalah berupa kesuksesan yang 

dialami oleh kerabat dan sanak famili angkatan kerja informal, yang mereka 

harapkan akan berulang pada diri mereka, yaitu menjadi pedagang kaki lima yang 

sukses seperti kerabat mereka di Malang. 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Setelah penyusun menguraikan hasil dan evaluasi pembahasan skripsi ini 

tentang motif angkatan kerja bekerja pada sektor informal di Kota Malang maka, 

dapat dikemukakan hasil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Angkatan kerja berpartisipasi pada sektor informal dikarenakan motif 

ekonomi. Dorongan untuk pemenuhan kebutuhan dan harapan akan 

hidup yang lebih baik namun, minimnya lapangan pekerjaan pada sektor 

formal yang sesuai dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang 

mereka miliki menyebabkan angkatan kerja tersebut tidak punya pilihan 

dan “lelah” untuk mencoba memasuki sektor formal sehingga sektor 

informal pun dipilih sebagai jalan keluar.  

2. Dipilihnya profesi pedagang kaki lima dibanding profesi lain yang ada 

dalam sektor informal, didasari oleh motif ekonomi dan non ekonomi. 

Motif ekonomi berupa tingkat keuntungan yang cukup menjanjikan serta 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk merubah 

nasib agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Sedangkan motif non 

ekonomi yaitu kemudahan akses dan tarikan komunitas yang sudah 

lebih dulu ada di Malang. Dimana kemudahan akses tersebut berupa 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak harus tinggi untuk 



menjadi seorang pedagang kaki lima. Sedangkan untuk tarikan 

komunitas adalah berupa kesuksesan yang dialami oleh kerabat dan 

sanak famili angkatan kerja informal, yang mereka harapkan akan 

berulang pada diri mereka, yaitu menjadi pedagang kaki lima yang 

sukses seperti kerabat mereka di Malang. 

3. Pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal yang dianggap 

sebagai “penyakit perkotaan”, dengan pengelolaan yang benar ternyata 

bisa sangat menjanjikan untuk ditekuni sebagai “jalan hidup”. 

 

5.2 Saran 

Kajian tentang sektor informal terutama pedagang kaki lima akan selalu 

menjadi perbincangan dan semakin kompleks. Akan selalu muncul di setiap 

perkotaan dan makin melengkapi fenomena pengangguran, ketidak-teraturan kota 

serta munculnya kaum miskin kota sebagai dampak dari ketimpangan antara 

lapangan pekerjaan dengan pencari pekerjaan. Untuk itu, perlu perhatian berbagai 

pihak terkait dan masyarakat dalam menyikapi sektor informal dalam hal ini 

pedagang kaki lima, adapun hal yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Pemerintah dalam mentertibkan pedagang kaki lima hendaknya juga 

memperhatikan kelangsungan hidup usaha mereka, tidak serta-merta 

memindahkan dengan pertimbangan ketertiban semata. 

2. Pentertiban yang dilakukan oleh Pemerintah harus diimbangi dengan 

tempat relokasi untuk pedagang kaki lima. Dimana tempat relokasi yang 

baru, sedapat mungkin tidak menyebabkan pedagang kaki lima 

kehilangan pelanggannya. Selain itu, dengan adanya tempat relokasi 

yang strategis, diharapkan pedagang kaki lima tersebut tidak kembali 

menempati tempat berjualannya semula. 



 

3. Perlu adanya pendidikan murah dan fleksibel bagi masyarakat 

menengah ke bawah yang disosialisasikan dengan baik agar kelak 

anak-anak pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan yang cukup 

memadai untuk masuk pada sektor formal sehingga tidak terbentuk 

“lingkaran kemiskinan” yang merupakan perulangan nasib dari orang 

tua angkatan kerja informal tersebut. 

4. Perlu adanya kemudahan kredit disertai pembinaan bagi pedagang kaki 

lima tentang berwirausaha dan komoditas yang menjanjikan untuk 

ditekuni sebagai mata pencaharian agar terbentuk pedagang kaki lima 

yang sukses. 

5. Perlu sosialisasi bagi pedagang kaki lima tentang tempat usaha mereka, 

dimana tempat berjualan tidak hanya dapat dilakukan pada pusat-pusat 

keramaian tetapi juga bisa dilakukan dilingkungan tempat tinggal 

mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.1  
Motif Angkatan Kerja Bekerja Pada Sektor Informal 

Fenomena/Fakta Tujuan Argumentasi Kesimpulan Saran 

 
 
 
 
Angkatan Kerja 
Bekerja Pada 
Sektor Informal 

 
 
 
 
Mencari 
dan 
mengetahui 
motifnya  

 
 
Mengapa 
angkatan kerja 
menekuni 
sektor informal 
sebagai mata 
pencaharian 
sedangkan, 
terdapat sektor 
formal 

 
1. Motif ekonomi 

Yaitu, terdesak 
oleh kebutuhan 
ekonomi namun 
gagal memasuki 
sektor formal 
karena skill dan 
tingkat 
pendidikan yang 
rendah. 

 
1. Perlu adanya 

lapangan 
kerja yang 
bersifat padat 
karya. 

2. Pentertiban 
harus 
diimbangi 
dengan 
tempat 
relokasi 
pedagang 
kaki lima. 

3. Pendidikan 
murah hingga 
jenjang 
Sarjana bagi 
keluarga tidak 
mampu. 
 

 
 
 

 
Angkatan Kerja 
Memilih 
Berprofesi 
sebagai 
Pedagang Kaki 
Lima 

 
 
 
 
Mencari 
dan 
mengetahui 
motifnya  

 
 
 
Dari sekian 
banyak profesi 
yang ada 
dalam sektor 
informal, 
mengapa 
angkatan kerja 
lebih memilih 
untuk menjadi 
pedagang kaki 
lima (PKL) 

1. Motif ekonomi 
Yaitu, ingin 
memenuhi 
kebutuhan, 
tingkat 
keuntungan 
menjanjikan dan 
keinginan untuk 
merubah nasib.  
 

2. Motif non-
ekonomi 
Yaitu: 
a. akses 

mudah 
(modal skill 
dan 
keterampilan 
minim,) 

b. Tarikan 
komunitas. 
(Ingin 
mengulang 
Keberhasilan 
sanak-famili 
sebagai 
PKL) 

1. Pembinaan 
bagi PKL  
tentang kiat 
berwira usaha 
dan menjadi 
wiraswasta 
sukses. 

2. Kemudahan 
kredi usaha 
bagi 
masyarakat 
kecil. 

3. Pengarahan 
dan 
pembinaan 
bagi PKL 
tentang 
komoditas 
yang 
menguntungk
an dan tempat 
usaha yang 
bias dilakukan 
di lingkungan 
tempat tinggal 
mereka. 
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