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SARI 

 
Listiana, Afri. 2005. Pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur Terhadap Perilaku 
Sosial Ekonomi Pedagang di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten 
Magelang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 139 Halaman. 3 Gambar. 3 Tabel. 10 Lampiran. 
 

Kata Kunci : Pariwisata, Perilaku Sosial Ekonomi dan Pola Interaksi Sosial 
Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang menjadi sumber daya dan 

modal yang besar artinya bagi usaha penanganan dan peningkatan kepariwisataan. 
Dengan adanya pembangunan di bidang pariwisata dapat memperluas lapangan kerja 
dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Taman 
Wisata Candi Borobudur sebagai obyek wisata yang menyediakan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dengan bekerja sebagai pedagang di Taman 
Borobudur. Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang 
akan mempengaruhi perilaku social ekonomi yang tampak dari cara-cara dan 
aktivitas-aktivitas pedagang dalam kegiatan ekonomi mereka sebagai pedagang di 
Taman Wisata Candi Borobudur. Sebagai makhluk social para pedagang juga 
melakukan interaksi social yang terjalin dalam kehidupan social pedagang di Taman 
Wisata Candi Borobudur. Dalam berinteraksi social para pedagang, selain akan 
terjalin kerjasama-kerjasama juga tidak lepas dari benturan-benturan dan konflik-
konflik yang dikarenakan perbedaan kepentingan diantara para pedagang. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah 
pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap perilaku social ekonomi 
pedagang di Taman Borobudur, (2) bagaimanakah pola interaksi social para pedagang 
di Taman Borobudur . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara 
umum tentang pengaruh obyek wisata candi borobudur terhadap perilaku social 
ekonomi pedagang dan pola-pola interaksi social pedagang di Taman Wisata Candi 
Borobudur. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di 
Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Fokus dalam penelitian ini 
adalah perilaku social ekonomi pedagang dan pola interaksi social dalam berbagai 
aspek kehidupan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pegawai PT Taman Wisata 
Candi Borobudur dan para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik 
triangulasi sumber, sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu model 
analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku social ekonomi pedagang 
tampak dalam cara-cara dan aktivitas-aktivitas para pedagang dalam kegiatan 
ekonomi mereka sebagai pedagang yang meliputi kegiatan pengadaan barang 



 

dagangan, pembagian barang dagangan, penentuan harga barang dagangan, 
penawaran barang dagangan, penjualan barang dagangan, pembagian tempat 
berdagang, kerjasama ekonomi dan pemanfaatan peluang ekonomi. Dalam interaksi 
social tampak dalam pola interaksi social pedagang yang terbagi menjadi dua pola 
yaitu pola interaksi social asosiatif yang berupa kerjasama dalam berbagai aspek 
kehidupan yaitu ekonomi, social, agama, kebersihan lingkungan, hokum, keamanan 
dan ketenangan lingkungan serta adanya akomodasi dan asimilasi. Pola yang kedua 
yaitu pola interasi social disosiatif yang berupa persaingan dan pertentangan atau 
pertikaian. Adanya obyek wisata candi borobudur memberikan pengaruh positif bagi 
perilaku social ekonomi pedagang yaitu semakin luasnya kesempatan usaha, 
membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan pola piker pedagang 
dalam pengembangan usaha dagang. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu 
meningkatnya harga di daerah wisata, adanya persaingan dan pertentangan atau 
pertikaian dan pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan taman 
borobudur berpengaruh terhadap perilaku social ekonomi pedagang. Proses interaksi 
social menghasilkan dua pola yaitu pola interaksi social asosiatif dan pola interaksi 
social disosiatif. Saran yang disampaikan yaitu bagi pedagang agar memiliki sikap 
terbuka untuk menerima perbedaan-perbedaan agar dapat menghindari persaingan 
dan pertentangan atau pertikaian. Bagi pihak PT Taman Borobudur agar lebih aktif 
memberikan penyuluhan untuk mencegah persaingan dan pertentangan atau 
pertikaian antara pedagng untuk menciptakan lingkungan taman yang aman dan 
nyaman.         
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1.   Latar Belakang 
 

Bangsa Indonesia tidak hanya dikaruniai tanah air yang memiliki 

keindahan alam yang melimpah, tetapi juga keindahan alam yang mempunyai 

daya tarik sangat mengagumkan. Keadaan alam, flora, fauna, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa 

Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha 

penanganan dan peningkatan kepariwisataan. 

Salah satu usaha yang digalakkan pemerintah di dalam pembangunan 

yang dapat memenuhi kepuasan batiniah dan lahiriah adalah pembangunan di 

bidang pariwisata, karena dengan pariwisata dapat memperluas lapangan kerja, 

kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan negara serta memperkenalkan 

alam dan kebudayaan Indonesia. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan 

memperhatikan terpilihnya kebudayaan, kepribadian nasional dan kelestarian 

lingkungan hidup. Sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan 

bangsa, menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka 

lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. 

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan otonomi 

daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka upaya 

pengembangan pariwisata akan semakin penting arti dan peranannya dalam 



 

mendorong pembangunan daerah di masa mendatang. Hal ini mengandung 

konsekuensi bagi daerah untuk mengupayakan berbagai langkah secara optimal 

guna menggali dan memanfaatkan potensi kepariwisataan sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. 

Candi Borobudur merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di 

desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Obyek wisata 

Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata yang tidak hanya 

menyimpan nilai-nilai religius, tetapi juga memiliki daya tarik keindahan 

alamnya karena letaknya dikelilingi gunung-gunung yang menjulang tinggi. 

Selain itu Candi Borobudur juga merupakan obyek wisata kebanggan bangsa 

Indonesia dan termasuk dalam tujuh keajaiban dunia. Adanya Obyek Wisata 

Candi Borobudur diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi daerah dan 

juga dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat 

yang berada disekitar Candi Borobudur, sehingga dapat membantu 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Adanya 

Obyek Wisata Candi Borobudur mendorong masyarakat sekitarnya untuk 

berdagang atau menjual barang dagangan yang menjadi ciri khas daerah wisata 

Candi Borobudur. 

Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang 

juga secara langsung akan mempengaruhi perilaku pedagang yaitu perilaku 

sosial ekonomi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Dari semua 

perilaku sosial ekonomi pedagang tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi 



 

kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia yang harus dipenuhi dengan 

bekerja menjadi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Perilaku sosial 

ekonomi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur dalam hal ini 

berhubungan dengan reaksi dan tanggapan para pedagang dalam hubungannya 

dengan kehidupan sosial pedagang sebagai makhluk sosial. Perilaku sosial 

ekonomi pedagang tampak pada aktivitas-aktivitas dan cara-cara pedagang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan tanggapan 

dalam bentuk gerakan atau sikap. Perilaku sosial ekonomi pedagang 

berhubungan dengan cara-cara pedagang dalam kegiatan ekonomi mereka 

sebagai pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur yang meliputi kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. 

Selain keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur berpengaruh terhadap 

perilaku sosial ekonomi para pedagang, adanya interaksi sosial yang terjalin 

diantara para pedagang juga berpengaruh terhadap perilaku sosial ekonomi 

pedagang karena setiap hari para pedagang bekerja dan bertemu dengan para 

pedagang lainnya sehingga dapat membentuk kehidupan interaksi sosial 

diantara pedagang. Adanya kontak dan komunikasi yang terjalin menjadi faktor 

penting dalam kehidupan sosial para pedagang karena merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Dari interaksi sosial yang terjalin diantara para 

pedagang akan membentuk pola-pola interaksi yang dapat mengarah pada 

kerjasama-kerjasama maupun persaingan, pertikaian atau pertentangan diantara 

para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur.     



 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian terkait 

dengan keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur dan pengaruhnya terhadap 

perilaku sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama para pedagang yang 

membuka usaha di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, sehingga peneliti 

mengambil judul “ PENGARUH OBYEK WISATA CANDI BOROBUDUR 

TERHADAP PERILAKU SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI 

KAWASAN TAMAN  WISATA CANDI  BOROBUDUR KABUPATEN 

MAGELANG “ 

1. 2.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi dari individu terhadap 

rangsangan lingkungan yang terwujud dalam bentuk gerakan atau sikap. 

Perilaku juga sebagai fungsi dari interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Perilaku sosial ekonomi merupakan interaksi antara individu 

dengan lingkungan sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya atau 

rumah tangganya dan hubungannya dengan keberadaan di masyarakat itu 

sendiri. Perilaku sosial ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan perilaku para 

pedagang yang berada di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur dalam 

memanfaatkan potensi wisata Candi Borobudur sebagai lapangan pekerjaan 

bagi mereka. 

Adanya Obyek Wisata Candi Borobudur telah memberikan kesempatan 

bagi tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, terutama para 



 

pedagang yang membuka usaha di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. 

Dalam penelitian ini hanya membatasi pengaruh yang ditimbulkan 

berkaitan dengan keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap perilaku 

sosial ekonomi dan pola interaksi para pedagang di kawasan Taman Wisata 

Candi Borobudur. 

1. 3.  Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap perilaku  

sosial ekonomi para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur ? 

2. Bagaimanakah pola interaksi sosial para pedagang di kawasan Taman 

Wisata Candi Borobudur ? 

1. 4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap 

perilaku sosial ekonomi para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi 

Borobudur. 

2. Untuk mengetahui pola interaksi para pedagang di kawasan Taman Wisata 

Candi Borobudur. 

1.5.   Kegunaan Penelitian 

1.5.1.  Bersifat Teoretis 



 

a. Memperoleh pengetahuan tentang potensi Obyek Wisata Candi 

Borobudur bagi masyarakat sekitarnya dalam rangka meningkatkan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

b. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pengetahuan 

tentang perilaku sosial ekonomi masyarakat yang beraneka ragam. 

1.5.2.   Bersifat Praktis 

Memberikan masukan kepada pengelola Obyek Wisata Candi 

Borobudur agar memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya 

untuk memanfaatkan keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur 

sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. 

1.6.  Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : 

1.6.1.  Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, abstraksi / 

sari, pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel dan daftar lampiran. 

1.6.2. Bagian Isi Skripsi 

Bab I     Pendahuluan  

Dalam bab ini membahas tentang alasan atau latar belakang 

penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan 

permasalahan atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika skripsi. 



 

Bab II    Penelahaan Kepustakaan 

Dalam bab II menjelaskan tentang penelahaan kepustakaan dan 

kerangka teoritik yang membahas tentang pengertian 

pariwisata, tujuan pariwisata, wisatawan, jenis-jenis wisatawan, 

obyek wisata, jenis-jenis obyek wisata, perilaku, dasar-dasar 

pembentukan perilaku, teori-teori perilaku, perilaku sosial 

ekonomi, interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial dan 

bentuk-bentuk proses sosial. 

Bab III  Metode Penelitian  

Dalam bab III menjelaskan tentang metode penelitian yaitu 

dasar penelitian, fokus atau variabel penelitian, sumber data 

penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan 

keabsahan data, metode analisis data dan prosedur penelitian. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab IV membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yaitu perilaku sosial ekonomi pedagang di Taman 

Wisata Candi Borobudur dan pola-pola interaksi sosial 

pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. 

Bab V   Penutup 

Dalam bab V membahas tentang penutup yang terdiri dari 

simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-

saran. 



 

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 
PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1. Pariwisata 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Menurut peninjauan secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari 

bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari 

berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan 

atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara 

berulang-ulang atau berkali-kali (Musanef, 1996 : 8). 

Pariwisata tidak hanya bisa diartikan secara etimologis saja, tetapi 

terdapat pendapat dari para ahli diantaranya : 

a.  Hunziker dan Krapf (Bapak Ilmu Pariwisata) 

Pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dari 

tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak 

menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat 

sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh (Musanef, 

1996 : 11). 

b. Hans Buchi 

Pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka 

yang mengadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari 



 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata (Musanef, 

1996 : 11). 

c. Robert Mc. Intosh Shashi Kant Cupta 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam 

proses menarik dan melayani wisatawan ini serta penunjang lainnya 

(Musanef, 1996 : 11).  

d. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait 

di bidang itu. Pengertian ini mengandung lima unsur yaitu : (1) unsur 

manusia (wisatawan), (2) unsur kegiatan (perjalanan), (3) unsur motivasi 

(menikmati), (4) unsur sasaran (obyek dan daya tarik wisata), (5) unsur 

usaha (Musanef, 1996 : 13). 

Dari pengertian diatas terdapat beberapa hal yang penting yaitu : 

a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu. 
b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. 
c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan  

bertamasya dan rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi-atraksi 
wisata. 

d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di 
tempat / daerah  yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di 
tempat tersebut, dengan mendapat pelayanan (Musanef, 1996 : 12). 

 
 
 
 
 



 

2.1.2 Tujuan Wisata 

Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai tujuan yaitu : 

a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu 

obyek dan daya tarik wisata. 

b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. 

c. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. 

d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan. 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional (Musanef, 1996 : 18).  

 

2.2. Wisatawan 

2.2.1 Pengertian Wisatawan 

Menurut Musanef (1996 :16) wisatawan adalah orang-orang yang 

melakukan perjalanan atau kunjungan sementara, tinggal sekurang-kurangnya 

24 jam di negara yang di kunjungi dengan motif perjalanan : 

a.   Kesenangan, liburan, kesehatan, belajar, keagamaan dan olahraga. 

b.   Usaha, kunjungan keluarga, misi dan pertemuan. 

Berdasarkan batasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan ciri seorang wisatawan yaitu : 

a.   Orang yang melakukan perjalanan. 

b.   Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu. 



 

c.   Orang yang melakukannya tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang  

dikunjungi. 

2.2.2 Jenis Wisatawan 

Melihat sifat perjalanan dimana perjalanan wisata dilakukan, maka dapat 

mengklasifikasikan wisatawan sebagai berikut : 

a.  Wisatawan Mancanegara yaitu orang-orang yang sedang mengadakan 

perjalanan dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal 3 bulan ke 

suatu negara yang bukan negeri dimana ia tinggal. 

b. Wisatawan Nusantara yaitu seorang penduduk yang melakukan perjalanan 

ke tempat selain dimana ia tinggal menetap. Perjalanan dimaksud dilakukan 

dalam ruang lingkup antar daerah di Indonesia, dimana yang bersangkutan 

tinggal dengan lama perjalanan minimal 24 jam dengan tujuan tidak untuk 

memperoleh upah atau nafkah (Musanef, 1996 : 16). 

 

2.3. Obyek Wisata 

2.3.1 Pengertian Obyek Wisata  

Menurut Musanef (1996 :190) menyatakan bahwa obyek wisata adalah 

tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang di bangun 

dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai 

tempat yang dikunjungi wisatawan. 

Obyek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur pokok dalam 

pembangunan kepariwisataan seperti akomodasi, resto dan rumah makan, 



 

transportasi, industri kerajinan / cinderamata dan usaha jasa pelayanan serta 

usaha jasa pangan. 

2.3.2 Jenis Obyek Wisata 

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 4 

menyebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari : 

a.  Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud 

keadaan alam, flora dan fauna. 

b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 

peninggalan sejarah, purbakala, wisata agro, taman rekreasi dan tempat 

hiburan. 

Selain itu, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu : 

a.   Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam. 

b.   Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya. 

c.  Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus (Musanef, 1996 

:175). 

Pada dasarnya Obyek Wisata Candi Borobudur merupakan obyek dan 

daya tarik wisata hasil karya manusia dimana keberadaan Candi Borobudur 

sebagai peninggalan purbakala dan menjadi kekayaan budaya yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada 

disekitarnya.    



 

2.4. Perilaku Sosial Ekonomi 

2.4.1 Pengertian Perilaku 

Menurut Skinner (1938) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon 

atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar (dalam 

Notoatmodjo, 2003 : 114) 

Miftah Toha (2004 : 33) menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi 

dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Di dalam mempelajari perilaku manusia, menurut Miftah Toha (2004 : 

36) harus diketahui prinsip-prinsip dasar perilaku manusia yaitu : 

a. Manusia berbeda perilakunya karena lingkungan sosialnya.                           

Prinsip ini penting untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan 

berperilaku berbeda-beda. Adanya perbedaan ini karena sejak lahir manusia 

ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Selain itu juga karena perbedaannya 

menyerap informasi dari suatu gejala . 

b. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda 

Manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. 

Dengan kebutuhan ini dimaksudkan adalah beberapa pernyataan didalam diri 

seseorang (internal state) yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk 

mencapainya sebagai suatu obyek atau hasil. 

c. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana 

bertindak.                              



 

Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya 

masing-masing. Di dalam banyak hal, seseorang dihadapkan dengan 

sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang 

dipilihnya. Hal ini mendasarkan suatu anggapan yang menunjukkan 

bagaimana menganalisa dan meramalkan rangkaian tindakan apakah yang 

akan diikuti oleh seseorang manakala ia mempunyai kesempatan untuk 

membuat pilihan mengenai perilakunya. 

d. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan 

pengalaman masa lalu dan kebutuhannya.  

 Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, dimana 

seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. 

Proses yang aktif ini melibatkan seseorang individu mengakui secara selektif 

aspek-aspek yang berada di lingkungan, menilai apa yang dilihatnya dalam 

hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan mengevaluasi apa yang 

dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya. 

Oleh karena kebutuhan dan pengalaman seseorang itu seringkali berbeda 

sifatnya, maka persepsinya terhadap lingkungan juga akan berbeda. 

e. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang (affectif).  

Orang-orang jarang bertindak netral mengenai sesuatu hal yang 

mereka ketahui dan alami. Dan mereka cenderung untuk mengevaluasi 

sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan 



 

senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang berbuat yang 

berbeda dengan orang lain didalam rangka menanggapi sesuatu hal. 

f. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang.  

Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Adakalanya 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula karena 

kebutuhannya dan ada juga yang karena dipengaruhi oleh pengalaman dan 

lingkungannya.  

Ada beberapa hampiran untuk memahami perilaku manusia yang 

berinteraksi dengan lingkungannya yaitu : 

a. Hampiran Kognitif 

Hampiran kognitif ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar 

seperti misalnya berpikir, mengetahui, memahami dan kegiatan konsepsi 

mental seperti sikap, kepercayaan dan pengharapan yang semuanya itu 

merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. 

b. Hampiran Penguatan 

Konsepsi penguatan menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu 

yang terjadi untuk mengubah perilaku seseorang. Suatu stimulus dapat 

berupa benda fisik ataupun berupa materi, dan dapat di jumpai di dalam 

lingkungan manusia. Adapun respon adalah setiap perubahan dalam perilaku 

individu. Dalam pendekatan konsepsi penguatan ini, suatu respon terjadi 

karena adanya stimulus. Dengan demikian suatu stimulus selalu 

menghasilkan respon dan suatu respon selalu dihasilkan oleh stimulus. 



 

c. Hampiran Psikoanalitis 

Hampiran psikoanalitis menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai 

oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Freud menjelaskan hampir semua 

kegiatan mental adalah tidak dapat diketahui dan tidak bisa didekati secara 

mudah bagi setiap individu, namun kegiatan tertentu dari mental dapat 

mempengaruhi perilaku manusia (dalam Toha, 2004 : 47). 

Perilaku manusia itu hakekatnya adalah berorientasi pada tujuan, dengan 

kata lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh 

keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Satuan dasar dari setiap perilaku 

adalah kegiatan, sehingga dengan demikian semua perilaku itu adalah 

serangkaian aktifitas atau kegiatan. Perilaku seseorang dapat dikaji sebagai 

saling interaksinya atau ketergantungannya beberapa unsur yang merupakan 

suatu lingkaran. Unsur-unsur itu secara pokok terdiri dari motivasi dan tujuan. 

Menurut Fred Luthans terdiri dari tiga unsur yaitu kebutuhan (need), dorongan 

(drive) dan tujuan (goals) (dalam Toha, 2004 : 206). 

2.4.2 Dasar-Dasar Pembentukan Perilaku 

Seperti telah diketahui bahwa perilaku manusia sebagian besar ialah 

berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka ada beberapa cara pembentukan perilaku yaitu : 

a.  Pembentukan perilaku dengan kebiasaan  

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kebiasaan atau kondisioning. Dengan cara membiasakan diri untuk 



 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku 

tersebut. Cara ini didasarkan atas teori belajar kondisioning yang 

dikemukakan oleh Pavlov.   

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian  

Disamping pembentukan perilaku dengan kebiasaan, pembentukan 

perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Cara ini 

didasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya 

pengertian. Bila dalam eksperimen Thorndike dalam belajar yang 

dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam eksperimen Kohler dalam 

belajar yang penting adalah pengertian atau insight.  

c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut di atas, 

pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model 

atau contoh. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial (social learning 

theory) atau observational learning theory yang dikemukakan oleh 

Bandura (Walgito, 2002 :16-17). 

2.4.3 Teori-Teori Perilaku 

Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan 

lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku manusia itu didorong oleh 

motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa 

teori-teori tentang perilaku yaitu : 

 



 

a. Teori Insting 

Teori ini dikemukakan oleh McDougall yang menyatakan bahwa 

perilaku itu disebabkan oleh karena insting. Insting merupakan perilaku 

yang bawaan dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman 

(Walgito, 2002 : 17).  

b. Teori dorongan (drive theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme ini 

mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu.  Dorongan-dorongan 

ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong 

organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan, dan 

organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi ketegangan 

dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi 

kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-

dorongan tersebut (Walgito, 2002 : 17-18).   

c. Teori Insentif (incentive theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu 

disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong 

organisme berbuat atau berperilaku. Insentif atau juga disebut 

reinforcement ada yang positif dan ada yang negatif. Reinforcement yang 

positif adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan reinforcement yang 

negatif berkaitan dengan hukuman. Reinforcement yang positif akan 

mendorong organisme dalam berbuat, sedangkan reinforcement yang 



 

negatif akan dapat menghambat dalam organisme berperilaku (Walgito, 

2002 : 18). 

d. Teori Atribusi 

Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Apakah 

perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal ataukah oleh keadaan 

eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider (Walgito, 2002 : 18). 

e. Teori Kognitif 

Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang harus 

dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang 

akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. 

Ini yang disebut sebagai model subjective expected utility (SEU). Dengan 

kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan 

pilihannya. Dengan kemampuan berpikir seseorang akan dapat melihat apa 

yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya disamping melihat apa 

yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat ke depan apa 

yang akan terjadi dalam seseorang bertindak (Walgito, 2002 : 18). 

2.4.4  Sosial Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani : Oikos dan Nomos. Oikos 

berarti rumah tangga (house-hold), sedang Nomos berarti aturan, kaidah atau 

pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan 

sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah 

tangga. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk 



 

menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial 

yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat 

dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov, 2003 : 2-3). 

Dari batasan-batasan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa yang 

dimaksud perilaku ekonomi merupakan aktivitas dan cara-cara manusia dalam 

kegiatan ekonomi yang pada dasarnya dapat terbagi menjadi tiga kegiatan 

yaitu kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Perilaku sosial ekonomi 

dalam hal ini berhubungan dengan cara-cara para pedagang dalam kegiatan 

ekonomi mereka sebagai pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. 

Manusia lahir dan ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal 

peradaban manusia kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Tetapi 

dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin 

bervariasi pula kebutuhan manusia (Deliarnov, 2003 : 1). Sedangkan definisi 

dari kebutuhan manusia menurut Mangkunegara (1988 : 6) yaitu suatu 

kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan 

dorongan yang ada dalam diri. Apabila manusia kebutuhannya tidak 

terpenuhi, ia akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika 

kebutuhannya terpenuhi, manusia akan memperlihatkan perilaku yang 

gembira sebagai manifestasi rasa puasnya. 

Adapun macam-macam dari kebutuhan manusia antara lain : 

1) Kebutuhan menurut teori Abraham Maslow 



 

Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia adalah : 

a) Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 
perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 
kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 
paling dasar. 

b) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 
ancaman, bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup. 

c) Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima 
oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai 
serta dicintai. 

d) Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 
dihargai oleh orang lain. 

e) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 
mengamankan kemampuan, skill dan potensi, kebutuhan untuk 
berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan 
kritikan terhadap sesuatu (Mangkunegara, 1988 : 6). 

 

2) Kebutuhan menurut teori David McCelland 

David McCelland mengemukakan bahwa ada tiga macam kebutuhan 

yaitu : 

a) Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang 
merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk 
pemecahan masalah. Seorang yang kebutuhan untuk berprestasinya 
tinggi cenderung untuk berani mengambil resiko. Kebutuhan untuk 
berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik 
daripada sebelumnya, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang 
lebih tinggi. 

b) Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang 
lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 

c) Need for power, yaitu kebutuhan akan kekuasaan yang merupakan 
refleksi dari dorongan untuk mencapai autoritas, untuk memiliki 
pengaruh terhadap orang lain (Mangkunegara, 1988 : 8). 

 
Menurut Homans dalam teori pertukarannya mengasumsikan bahwa 

orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari 

hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran adalah prinsip dasar 



 

dalam transaksi ekonomi sederhana. Homans melihat semua perilaku sosial dan 

perilaku ekonomi sebagai hasil dari pertukaran yang demikian (Poloma, 2000 : 

59).  

Menurut George Ritzer (2003 : 73) teori-teori yang termasuk dalam 

paradigma perilaku sosial adalah Teori Sosiologi Perilaku (behavioral 

sosiology) yang menekankan peranan ganjaran sebagai penguat atau disebut 

reinforcement, dan Teori Pertukaran (exchange). Teori Perilaku Sosial 

menitikberatkan pada hubungan antara tingkah laku aktor dengan tingkah laku 

lingkungannya. Konsep dasarnya adalah adanya reinforcement, yang dapat 

diartikan sebagai ganjaran tetapi ganjaran yang tidak membawa pengaruh 

terhadap aktor tidak akan diulang. Sedangkan Teori Pertukaran (exchange) 

menitikberatkan pada suatu pemahaman bahwa manusia pada dasarnya tidak 

mencari keuntungan dari adanya interaksi yang mereka lakukan dengan 

manusia lain.  

Sedangkan Homans (dalam Poloma, 2003 : 61-65) mengklasifikasikan 

perilaku sosial melalui lima pernyataan proposisional yaitu : 

a. Proposisi sukses 

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu 

memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. 

Dalam proposisi ini Homans menyatakan bahwa bilamana seseorang 

berhasil memperoleh ganjaran (atau menghindari hukuman) maka ia akan 

cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut (dalam Poloma, 2003 : 61). 



 

b. Proposisi Stimulus 

Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat 

stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh 

ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang 

lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau 

yang agak sama. Apa yang diketengahkan proposisi stimulus itu ialah obyek 

atau tindakan yang memperoleh ganjaran yang diinginkan (dalam Poloma, 

2003 : 62). 

c. Proposisi Nilai 

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang 

melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran 

atau hukuman yang merupakan hasil tindakan (dalam Poloma, 2003 : 63). 

d. Proposisi Kejenuhan-Kerugian (deprivasi-satiasi) 

Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu 

ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut 

peningkatan setiap unit ganjaran itu (dalam Poloma, 2003 : 63-64). 

e.  Proposisi Persetujuan-Perlawanan (approval-agression)  

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang 

diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia 

akan marah; dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, 

dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. Bilamana 

tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus 



 

ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh 

hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang; dia akan lebih 

mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku 

yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya (dalam Poloma, 2003 : 

64-65). 

2.5.   Interaksi Sosial 

Manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk yang 

berpikir. Sebagai makhluk individual manusia mempunyai dorongan atau motif 

untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri, sedangkan sebagai 

makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan 

dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial. Seperti dikemukakan 

oleh Murray (dalam Walgito, 2002 : 57) bahwa manusia mempunyai motif atau 

dorongan sosial. Dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia, 

maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau 

untuk mengadakan interaksi. Dengan demikian maka akan terjadilah interaksi 

antara manusia satu dengan manusia yang lain.    

2.5.1  Pengertian Interaksi Sosial 

Soerjono Soekanto (2002 : 61) mengemukakan bahwa  interaksi sosial 

yaitu merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut 

hubungan perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara 

perseorangan dengan kelompok manusia.  

 



 

Roucek dan Warren berpendapat bahwa : 

“Interaksi sosial adalah satu proses melalui tindak balas tiap-tiap 
kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari 
kelompok yang lain. Ia adalah suatu proses timbal balik, dengan mana 
satu kelompok dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain dan dengan 
berbuat demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain (dalam 
Abdulsyani, 2002 : 153). 
 
Bimo Walgito (2002 : 57) menyatakan bahwa interaksi sosial ialah 

hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat 

mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya 

hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 

H. Bonner dalam bukunya yang berjudul “Social Psychology“ 

berpendapat bahwa  interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau 

lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakukan individu yang lain atau sebaliknya 

(dalam Gerungan, 1996 : 57). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat dinyatakan 

bahwa yang disebut dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang 

dinamis antar sesama individu atau kelompok manusia yang didahului oleh 

adanya komunikasi sehingga terjadi adanya suatu perubahan tingkah laku pada 

individu. 

Interaksi sosial yang kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya 

merupakan suatu proses yang cukup kompleks. Menurut teori Insting yang 



 

dikemukakan oleh McDougall (dalam Walgito, 2002 : 58), manusia itu secara 

instingtif akan berhubungan satu dengan yang lain. Namun perilaku dalam 

interaksi sosial tidak sesederhana itu, tetapi perilaku itu didasari oleh berbagai 

faktor psikologis lain. Seperti dikemukakan oleh Floyd Allport (dalam Walgito, 

2002 : 58) bahwa perilaku dalam interaksi sosial ditentukan oleh banyak faktor 

termasuk manusia lain yang ada di sekitarnya dengan perilakunya yang 

spesifik. Adapun faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial baik 

secara tunggal maupun bergabung yaitu : 

a. Faktor Imitasi 

Seperti yang dikemukakan oleh G. Tarde (dalam Walgito, 2002 : 58) 

bahwa faktor pertama dalam proses interaksi sosial adalah faktor imitasi. 

Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Menurut Tarde, 

masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia dimana individu-

individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya; bahkan 

masyarakat itu baru menjadi sebenarnya apabila manusia mulai mengimitasi 

kegiatan manusia lainnya. 

b. Faktor Sugesti 

Yang dimaksud dengan sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang 

dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada umumnya 

diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Karena itu 

sugesti dapat dibedakan yaitu (1) auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri 

sendiri, sugesti yang datang dari dalam diri individu yang bersangkutan, dan 



 

(2) hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Baik auto-

sugesti maupun hetero-sugesti dalam kehidupan sehari-hari memegang 

peranan yang penting (Walgito, 2002 : 54). 

c. Faktor Identifikasi 

Faktor lain yang memegang peranan dalam interaksi sosial ialah faktor 

identifikasi. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) 

dengan orang lain (Walgito, 2002 : 63). Yuliati dan Poernomo (2003 : 107) 

mengemukakan bahwa identifikasi merupakan kecenderungan seseorang 

untuk berperilaku sama dengan orang lain yang dianggap lebih atau 

digemari. Proses ini akan membentuk kepribadian seseorang, hal ini terjadi 

karena identifikasi lebih mendalam daripada imitasi. Dalam proses 

identifikasi seseorang akan berusaha belajar untuk mengetahui kelebihan 

orang yang akan dicontohnya. 

d. Faktor Simpati 

Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor simpati juga memegang 

peranan dalam interaksi sosial. Simpati merupakan perasaan rasa tertarik 

kepada orang lain. Oleh karena simpati merupakan perasaan, maka simpati 

timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan atau 

emosi. Dalam simpati orang merasa tertarik kepada orang lain yang seakan-

akan berlangsung dengan sendirinya (Walgito, 2002 : 64). 

 

 



 

2.5.2  Syarat-syarat Interaksi Sosial 

Terjadinya interaksi sosial sebagaimana dimaksud, karena adanya saling 

mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu 

hubungan sosial. Dalam proses sosial, baru dapat dikatakan terjadi interaksi 

sosial apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial  yaitu :  

a. Adanya Kontak Sosial (social contact) 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui 

percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-

masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara 

langsung ataupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lain. 

Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat, 

sebagai perantara; misalnya melalui telepon, radio, surat dan lain-lain. 

Sedangkan kontak sosial secara langsung adalah kontak sosial melalui 

suatu pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah 

pihak tersebut. Kontak sosial terjadi tidak semata-mata oleh karena adanya 

aksi belaka, akan tetapi harus memenuhi syarat pokok kontak sosial yaitu 

reaksi (tanggapan) dari pihak lain sebagai lawan kontak sosial (Abdulsyani, 

2002 : 154). 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara orang 

perorangan, orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 



 

sebaliknya dan suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia 

lainnya. 

Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Yang bersifat 

positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif 

mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak 

menghasilkan suatu interaksi sosial. 

Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer 

terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan 

berhadapan muka. Sebaliknya kontak yang sekunder memerlukan suatu 

perantara (Soekanto, 2002 : 65). 

b. Adanya Komunikasi 

Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan 

antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu (Abdulsyani, 2002 : 

155). Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan 

tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badan 

atau sikap), perasaan apa yang ingin di sampaikan oleh orang tersebut. 

Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan 

yang ingin di sampaikan oleh orang lain tersebut. 

Dengan adanya komunikasi sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu 

kelompok manusia atau orang perseorangan dapat diketahui oleh kelompok 

lain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk 

menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya (Soekanto, 2002 : 67). 



 

2.5.3 Bentuk-Bentuk Proses Sosial 

Proses sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara 

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara 

kelompok dengan kelompok, berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing 

(Abdulsyani, 2002 : 155).  

Soekanto (2002 : 70) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial 
dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (conceptation) dan dapat 
berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). 

Gillin dan Gillin mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. 

Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat 

adanya interaksi sosial yaitu:  

1. Proses yang asosiatif (processes of association) yang terbagi ke dalam tiga 

bentuk yaitu : 

a. Kerjasama (cooperation) 

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya 

terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing 

(Abdulsyani, 2002 : 156). 

 Roucek dan Warren mengatakan bahwa : 

“Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya 
kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang 
mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya 
demi tercapainya tujuan bersama (dalam Abdulsyani, 2002 : 156) 

 



 

Betapa pentingnya kerjasama, digambarkan oleh Charles H. Cooley 

sebagai berikut : 

“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka 
mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat 
yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian 
terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 
tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang 
sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting 
dalam kerjasama yang berguna (dalam Soekanto, 2002 : 73). 
 
Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, Soekanto (2002 : 75) 

menyebutkan ada lima bentuk kerjasama yaitu : 

1. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. 
2. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-

barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. 
3. Ko-optasi (co-optation) yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur 

baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu 
organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya 
kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

4. Koalisi (coalition) yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih 
yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. 

5. Join Venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek 
tertentu.   

 
b.  Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah 

pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai 

dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Akomodasi 

sebenarnya suatu bentuk proses sosial yang merupakan perkembangan 

dari bentuk pertikaian, dimana masing-masing pihak melakukan 

penyesuaian dan berusaha mencapai kesepakatan untuk tidak saling 

bertentangan (Abdulsyani, 2002 : 159). 



 

Tujuan akomodasi menurut Soekanto (2002 : 76) dapat berbeda-

beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya yaitu : 

1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau 
kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 
Akomodasi di sini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara 
kedua pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang baru. 

2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu 
atau secara temporer. 

3. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-
kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor 
sosial psikologis dan kebudayaan. 

4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang 
terpisah. 

 
c.  Asimilasi 

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf lanjut. 

Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-

kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi 

kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan 

kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama (Soekanto, 2002 : 

80). 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu 

asimilasi antara lain: 

1.  Toleransi. 
2.  Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 
3.  Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 
4.  Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 
5.  Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 
6.  Perkawinan campuran. 
7. Adanya musuh bersama dari luar (Soekanto, 82-83). 



 

2. Proses yang disosiatif (processes of dissociation) yang meliputi : 

a. Persaingan 

Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk 

mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Persaingan 

biasanya bersifat individu, apabila hasil dari persaingan itu dianggap 

cukup untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akan tetapi apabila 

hasilnya dianggap tidak mencukupi bagi seseorang, maka persaingan 

bisa terjadi antar kelompok, yaitu antara satu kelompok kerjasama 

dengan kelompok kerjasama lainnya. Dengan kata lain, bahwa 

terjadinya persaingan oleh karena ada perasaan atau anggapan 

seseorang bahwa ia akan lebih beruntung jika tidak bekerjasama 

dengan orang lain; orang lain dianggap dapat memperkecil hasil suatu 

kerja (Abdulsyani, 2002 : 157). 

Bentuk kerjasama ini biasanya didorong oleh motivasi sebagai 

berikut: 

1.   Mendapatkan status sosial. 
2.   Memperoleh jodoh. 
3.   Mendapatkan kekuasaan. 
4.   Mendapatkan nama baik. 
5.   Mendapatkan kekayaan (Abdulsyani, 2002 : 157). 
 
 

b. Pertikaian atau pertentangan 

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara 
negatif, artinya di satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau 



 

paling tidak berusaha menyingkirkan pihak lainnya (Abdulsyani, 2002 
: 158). Soekanto menjelaskan bahwa : 

“Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana orang 
perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi 
tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai 
dengan ancaman dan atau kekerasan (dalam Abdulsyani, 2002 : 
158). 

 

Pertentangan atau pertikaian dapat memungkinkan penyesuaian 
kembali, jika fungsi norma-norma sosial dan toleransi antara pribadi 
masih cukup kuat. Kecuali itu, pertikaian dapat pula membantu 
memperkuat kembali norma-norma sosial yang hampir tidak berfungsi 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pertikaian merupakan 
proses penyesuaian antara norma-norma sosial yang lama dengan 
norma-norma sosial yang baru sesuai dengan kepentingan yang 
dibutuhkan masyarakat pada saat tertentu. Jika pertikaian dapat 
diselesaikan, maka keseimbangan akan ditemukan kembali; atau oleh 
karena ada pihak yang mampu melerai pertikaian tersebut paling tidak 
untuk sementara (Abdulsyani, 2002 : 158). 

 
c. Kontravensi (Contravention) 

Kontravensi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses 

sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. 

Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian 

mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka 

yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap 

kepribadian seseorang. Atau perasaan tersebut dapat pula berkembang 

terhadap kemungkinan, kegunaan, keharusan atau penilaian terhadap 

suatu usul, buah pikiran, kepercayaan, doktrin atau rencana yang 

dikemukakan orang perorangan atau kelompok manusia lain 

(Soekanto, 2002 : 95). 



 

Bentuk kontravensi menurut Leopold Von Wiese dan Howard 

Becker ada lima yaitu : 

1. Yang umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, 
keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, 
gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan dan mengacaukan pihak 
lain. 

2. Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka 
umum, memaki-maki, mencerca, memfitnah, melemparkan beban 
pembuktian kepada pihak lain. 

3. Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus, 
mengecewakan pihak-pihak lain. 

4. Yang rahasia umpamanya mengumumkan rahasia pihak lain dan 
perbuatan khianat. 

5. Yang taktis misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau 
membingungkan pihak lain (dalam Soekanto, 2002 : 95-96). 

 

 Sistematika yang lain dikemukakan oleh Kimball Young (dalam 

Soekanto, 2002 : 71) yaitu : 

a. Oposisi (opposition) yang mencakup persaingan (competition) dan 

pertentangan atau pertikaian (conflict). 

b. Kerjasama (cooperation) yang menghasilkan akomodasi 

(accomodation). 

c.  Diferensiasi (differentiation). 

2.6.  Kerangka Teoretik 

Candi Borobudur merupakan salah satu obyek wisata yang memiliki 

potensi tidak hanya sebagai obyek wisata saja tetapi juga sebagai tempat wisata 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi daerah untuk menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama yang berada di sekitarnya. 



 

Kegiatan kepariwisataan dapat mendorong berkembangnya industri jasa 

pelayanan wisata yang cukup luas, yang dapat berupa industri pariwisata yang 

melayani keperluan wisatawan seperti penginapan, transportasi, toko souvenir 

dan barang-barang cinderamata yang menjadi ciri khas daerah wisata, terutama 

dalam hal ini yang banyak di jual oleh para pedagang yang berada di kawasan 

Taman Wisata Candi Borobudur. 

Dengan adanya Obyek Wisata Candi Borobudur akan menimbulkan 

hubungan timbal balik antara keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur  

dengan masyarakat di sekitarnya, karena dengan adanya Obyek Wisata Candi 

Borobudur tersebut akan membuka lapangan pekerjaan dalam rangka 

meningkatkan sosial ekonomi pedagang yang mempunyai usaha di Taman 

Wisata Candi Borobudur. 

Adanya perilaku dari para pedagang dalam rangka meningkatkan sosial 

ekonomi akan menimbulkan adanya interaksi yang dimulai dengan adanya 

kontak dan saling komunikasi. Interaksi yang terjadi akan menimbulkan pola-

pola interaksi sosial diantara para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi 

Borobudur. 
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Potensi Obyek Wisata 
Candi Borobudur 

Perilaku Pedagang di 
Taman Wisata Candi 

Perilaku Sosial 
Ekonomi Pedagang 

a. Pembelian 
barang dagangan 

b. Pembagian 
barang dagangan 

c. Penentuan harga 
barang dagangan 

d. Penawaran 
barang dagangan 

e. Penjualan barang 
dagangan 

f. Pembagian 
tempat berdagang 

g. Kerjasama 
ekonomi 

h. Peluang ekonomi 

Pola Interaksi Sosial 
Pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur 

Pola Assosiatif 
1. Kerjasama 

a.    ekonomi 
b. sosial 
c. agama 
d. kebersihan 
e. hukum 
f. keamanan dan 

ketenangan 
2. Akomodasi 
3. Asimilasi 
 

Pola Dissosiatif 
1. Persaingan 
2. Pertentangan  

/ pertikaian 



 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 
 

 
 
 
3.1.   Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002 : 3) yang 

dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat di amati. 

Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya (dalam Moleong, 2002: 3). 

Berdasarkan rumusan tentang penelitian kualitatif tersebut diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data penelitian berupa kata-kata yang dikutip dari objek 

penelitian yang dikaji. Data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui 

wawancara, observasi maupun dokumentasi. 

Penelitian ini menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan 

dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk 



 

mengkaji atau membuktikan suatu teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. 

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

penelitian ini terarah pada perilaku sosial ekonomi dan pola interaksi para 

pedagang di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Dengan demikian 

penelitian ini merupakan studi lapangan dari fenomena yang kompleks di 

Taman Wisata Candi Borobudur. Dari fenomena yang ada selanjutnya 

diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas sehingga objektifitas penelitian akan 

semakin terwujud.  

3.2.   Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang 

kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu 

masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penentuan 

fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat 

membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. 

Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru di peroleh di 

lapangan (Moleong, 2002 : 62). 

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan 

fokus dalam penelitian ini adalah : 



 

1. Pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap perilaku sosial ekonomi 

para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, dengan 

indikator : 

a. Pembelian barang dagangan. 

b. Pembagian barang dagangan. 

c. Penentuan harga barang dagangan. 

d. Penawaran barang dagangan. 

e. Penjualan barang dagangan. 

f. Pembagian tempat berdagang. 

g. Kerjasama-kerjasama ekonomi. 

h. Pemanfaatan peluang-peluang ekonomi. 

2. Pola interaksi sosial para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi 

Borobudur, dengan indikator : 

a. Proses assosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

b. Proses disosiatif yang terdiri dari persaingan dan pertikaian atau 

pertentangan. 

3.3.   Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2002 : 112). 

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan 

dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah : 



 

1. Data Primer 

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2002 : 112). Sumber data 

primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung 

yang didukung oleh wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data 

utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang 

dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini adalah para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur (lihat lampiran 3). 

b. Informan 

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong, 2002 : 90). Yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

adalah pegawai PT Taman Wisata Candi Borobudur (lihat lampiran 4). 

2. Data Sekunder 

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan 

juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data 



 

sekunder (Moleong,2002:112). Jadi data sekunder digunakan untuk 

mendukung data primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen dan 

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 

3.4.  Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3.4.1.  Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian 

(Rachman,1999:72). Observasi dilakukan melalui pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dimana 

peneliti melakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto,1998:146). 

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah perilaku sosial 

ekonomi dan pola interaksi sosial para pedagang yang ada di kawasan 

Taman Wisata Candi Borobudur. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa catatan berkala (lihat 

lampiran 1). 

3.4.2.   Wawancara (interview) 

Menurut Moleong (2002 : 135) menjelaskan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 



 

pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk mengungkap 

tentang pengaruh Obyek Wisata Candi borobudur terhadap perilaku 

sosial ekonomi para pedagang di kawasan Taman Wisata Candi 

Borobudur dan pola interaksi sosial para pedagang di kawasan Taman 

Wisata Candi Borobudur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

langsung kepada responden.  

3.4.3.   Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian (Rahcman, 1999 : 96). Jenis 

dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

berupa foto. 

3.5.   Objektivitas dan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan 

data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002 : 178). 



 

 Menurut Patton (dalam Moleong, 2002 : 178) teknik triangulasi sumber  

dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 

 Teknik triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

      

       

      

 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan dengan 

pengamatan di lapangan tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan 

dalam mengungkap data. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

diketahui secara pribadi. 
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Dalam teknik ini membandingkan responden A dengan responden B dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan 

hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

3.6.   Metode Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002 : 103), analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. 

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses 

yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (dalam Moleong, 2002 : 103). 

Dari rumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data 

bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak 

sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, 

dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis 

data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan 

data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya 

diangkat menjadi teori substantif. 

Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Miles dan Huberman, menyajikan dua model pokok 

proses analisis data yaitu :  



 

“Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis 
(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan 
saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir 
bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi 
data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 
data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, 
sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi  (dalam Rachman,1999 : 
120). 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis, dimana dalam pengolahan datanya dilakukan dengan empat tahap 

yaitu: 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi 

untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data 

secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

interview di lapangan (Miles dan Huberman, 1992 : 15). 

3.6.2 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan 

Huberman, 1992 : 16). 

 

 

 



 

3.6.3   Sajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Miles dan Huberman, 1992 : 17). 

3.6.4 Kesimpulan / Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 1992 : 19). Dalam 

penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data 

yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data 

dan verifikasi data dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :   

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman, 1992 : 20) 
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3.7.   Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat empat tahap dalam pelaksanaan prosedur 

penelitian yaitu tahap pra lapangan, kegiatan lapangan, analisis data dan 

penulisan laporan. 

Pada tahap pertama yaitu pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala 

macam yang diperlukan sebelum terjun dalam kegiatan lapangan yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

Rancangan penelitian kualitatif berisi latar belakang masalah, kajian 

kepustakaan, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, 

pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur 

analisis data, rancangan perlengkapan dalam penelitian dan rancangan 

pengecekan kebenaran data. 

2. Memilih lapangan penelitian. 

Penentuan lapangan dilakukan dengan jalan mempertimbangkan teori 

substantif dengan melihat kesesuaian antara lapangan dengan kenyataan 

yang berada di lapangan. 

3. Mengurus perizinan. 

Mengurus perizinan merupakan satu persoalan yang tidak dapat 

diabaikan oleh peneliti karena untuk mengetahui siapa saja yang berkuasa 

dan berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. 

 

 



 

4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal 

segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam. Selain itu untuk 

membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik serta 

menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 

5. Memilih dan memanfaatkan informan. 

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah 

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam 

waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, karena 

informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau 

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. 

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi 

segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Hal yang perlu 

dipersiapkan yaitu pengaturan perjalanan, alat tulis, alat perekam seperti tape 

recorder dan kamera foto, jadwal kegiatan yang dijabarkan secara rinci serta 

rancangan biaya penelitian. 

7. Memperhatikan etika penelitian terutama yang berkaitan dengan masyarakat 

yang biasanya terdapat sejumlah peraturan, norma-norma, adat kebiasaan 

yang hidup dan berada diantara mereka. 



 

 Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang baik secara 

perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, 

hidup dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup 

dalam suatu latar penelitian. Pada orang-orang yang hidup dalam masyarakat 

itu biasanya ada sejumlah peraturan, norma agama, nilai sosial, hak dan nilai 

pribadi, adat dan kebiasaan. Peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik 

secara fisik, psikologis maupun mental. Secara fisik, peneliti harus 

memahami peraturan, norma, nilai sosial masyarakat melalui kepustakaan, 

orang, kenalan, teman yang berasal dari latar penelitian dan orientasi ke latar 

penelitian (Moleong, 2002 : 85-95). 

Pada tahap kedua yaitu tahap kegiatan lapangan. Dalam tahap ini peneliti 

agar bersungguh-sungguh berusaha memahami latar penelitian. Di samping itu 

peneliti benar-benar dengan segala daya upaya, usaha dan tenaganya 

mempersiapkan dirinya menghadapi lapangan penelitian (Moleong.2002 : 109). 

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh di 

lapangan terkumpul, maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data 

tersebut. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan  kode dan mengkategorikannya (Moleong,2002 

: 103). 

Tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan, peneliti 

akan menyusun laporan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari lapangan 

(Moleong, 2002 : 215) 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Taman Wisata Candi Borobudur 

Secara administratif Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, 

Kelurahan Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebelum 

tahun 1980, lingkungan Candi Borobudur merupakan suatu kawasan yang 

padat dan tidak teratur sama sekali, dengan adanya pemukiman penduduk, 

pertokoan, pasar, perkantoran, sekolahan, hotel dan sebagainya. Keadaan yang 

tidak teratur itu secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi 

keagungan dan keindahan Candi Borobudur. Dalam upaya pemeliharaan 

bangunan beserta lingkungannya, pemerintah membentuk suatu lembaga yang 

bernama PT Taman Wisata Candi Borobudur. Lembaga ini lahir berdasarkan 

suatu kesadaran budaya yang menyangkut masalah penyelamatan, 

pengamanan, serta pelestarian peningggalan sejarah dan warisan budaya. 

Selain itu sebagai sumber inspirasi, unsur kebanggaan nasional, antara lain 

supaya dikenal dan dikagumi para pengunjung. 

PT Taman Wisata Candi Borobudur berdiri pada tanggal 15 Juli 1980.  

Misi perusahaan adalah menunjang pelestarian warisan budaya bangsa dan 

mengembangkan usaha pariwisata, sedangkan visinya adalah menjadikan 

perusahaan yang dimilikinya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang 



 

tinggi serta profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk menjadikan taman dan Candi Borobudur sebagai obyek dan 

daya tarik wisata bertaraf internasional serta sebagai sarana pendidikan dan 

pengetahuan. Untuk mewujudkan harapan itu, maka dibangunlah fasilitas-

fasilitas pendukung seperti museum arkeologi, perkantoran, restoran, taman, 

kios souvenir, pusat penerangan, pusat penelitian Borobudur, pusat konservasi 

batu dan sebagainya. Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur dibangun 

dengan luas kurang lebih 87 hektar.  

Taman Wisata Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur dengan 

batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah utara   : Sungai Progo 

Sebelah timur   : Desa Wanurejo 

Sebelah selatan : Sungai Sileng 

Sebelah barat    : Desa Karangrejo 

Candi Borobudur terkenal sebagai obyek wisata bertaraf internasional, 

banyak wisatawan dari dalam negeri atau luar negeri berkunjung ke Candi 

Borobudur sekedar untuk berlibur maupun melakukan misi pendidikan. 

Dengan banyaknya para pengunjung, maka pihak PT Taman Wisata Candi 

Borobudur merasa perlu untuk menciptakan lingkungan Taman Wisata Candi 

Borobudur yang nyaman dan mengundang daya tarik wisata. Untuk 

mewujudkan lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur yang asri, maka PT 

Taman Wisata Candi Borobudur sebagai pihak yang bertanggung jawab 



 

mengelola dan melestarikan Candi Borobudur selalu berupaya untuk 

memelihara lingkungan Taman Wisata Borobudur agar tetap asri dengan 

membuat taman-taman yang ditumbuhi berbagai macam pepohonan atau 

tanaman-tanaman, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Taman 

Wisata Borobudur. Selain itu juga menyediakan berbagai sarana prasarana 

untuk membuat para pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur merasa 

puas. Berikut jumlah fasilitas-fasilitas di taman wisata Borobudur dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 1. Jumlah Fasilitas di Taman Wisata Borobudur 
 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Museum arkeologi 
Kantor pusat penerangan                   
Kantor pusat penelitian 
Kantor pusat konservasi batu 
Kantor money changer 
Loket pembayaran 
Tempat parkir 
Mushola 
Kamar mandi 

        1 
        1 
        1 
        1 
        1 
        1 
        3 
      10 
      20 

Sumber : PT Taman Wisata Candi Borobudur 

Dari tabel terlihat bahwa adanya museum arkeologi, kantor pusat 

penerangan, penelitian dan konservasi disediakan untuk menjadikan Obyek 

Wisata Candi Borobudur tidak hanya sebagai obyek wisata saja, tetapi juga 

menjadi sarana bagi pendidikan dan pengetahuan. Selain itu bagi para 

pengunjung juga disediakan tempat-tempat parkir bagi mereka yang datang ke 

Candi Borobudur dengan menggunakan kendaraan pribadi yang terbagi 



 

menjadi tiga lokasi parkir yaitu tempat parkir untuk mobil pribadi di sebelah 

timur, kendaraan roda dua di bagian tengah dan tempat parkir bus di sebelah 

barat. Sarana mushola disediakan bagi para pengunjung Obyek Wisata Candi 

Borobudur yang beragama islam untuk beribadah ketika berkunjung di Taman 

Wisata Candi Borobudur. Adanya kantor money changer selain ditujukan 

sebagai tempat pertukaran uang para turis asing dengan uang rupiah juga 

berfungsi sebagai pintu masuk para wisatawan mancanegara. Jadi antara pintu 

masuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dibuat secara 

terpisah karena biasanya khusus bagi para wisatawan mancanegara ketika 

akan masuk ke Taman Wisata Candi Borobudur sebelumnya akan melakukan 

penukaran uang kedalam rupiah dan akan diperiksa barang-barang bawaan 

mereka untuk memastikan tidak membawa barang-barang yang dilarang dan 

dapat membahayakan para pengunjung lainnya dan terutama bagi keberadaan 

Obyek Wisata Candi Borobudur sendiri. Adanya loket pembayaran berfungsi 

sebagai tempat pembayaran para wisatawan domestik sebelum masuk 

kedalam lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur.    

Taman Wisata Candi Borobudur terbagi menjadi delapan areal yaitu 

areal tempat kios-kios pedagang, areal sebelah utara selokan, areal parkir 

sebelah timur, areal parkir bagian tengah, areal parkir bus, areal relokasi 

sebelah selatan, areal relokasi sebelah utara, dan areal relokasi sebelah tengah. 

Khusus pada areal relokasi di tengah-tengahnya dibuat taman-taman yang 

banyak ditumbuhi pohon-pohon langka dan tanaman-tanaman lainnya yang 



 

dibuat agar lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur tetap asri. Selain itu 

disepanjang jalan sebelah areal relokasi digunakan sebagai jalan kereta yang 

ditujukan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung menikmati 

lingkungan Taman Wisata Borobudur. Semua fasilitas yang ada ditujukan 

bagi kepuasan para pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur. 

Selain sebagai daerah wisata, Obyek Wisata Candi Borobudur 

dimanfaatkan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya dengan 

membuka berbagai macam usaha perdagangan yang dikelola oleh masyarakat 

sekitar seperti membuka kios-kios, warung makan dan menjual barang-barang 

dagangan yang menjadi ciri khas daerah wisata. Hal ini berarti dapat 

membantu masyarakat sekitarnya terutama para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan 

kemakmuran para pedagang. Para pedagang berdagang dengan menempati 

semua areal yang ada di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. Adanya 

para wisatawan yang datang juga akan mempengaruhi perilaku-perilaku para 

pedagang terutama perilaku sosial ekonomi pedagang dengan seringnya para 

pedagang berinteraksi dengan para wisatawan tersebut. Keberadaan Obyek 

Wisata Candi Borobudur juga dapat menciptakan suatu kehidupan sosial bagi 

para pedagang karena adanya interaksi sosial yang terjalin diantara para 

pedagang, sehingga dapat tercipta suatu hubungan kerjasama-kerjasama 

diantara pedagang dan terkadang juga diwarnai dengan berbagai bentuk 



 

pertengkaran atau pertikaian diantara pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur. 

4.1.2  Gambaran Umum Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 14 pedagang di Taman 

Wisata Candi Borobudur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Subjek 

penelitian ini meliputi para pedagang yaitu bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-

anak remaja sebagai responden serta  Pegawai dari PT Taman Wisata Candi 

Borobudur sebagai informan. Perincian dari responden dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Profil Responden Menurut Umur dan Jenis Pekerjaan 

No            Nama     Umur     Jenis    
Kelamin 

    Jenis Pekerjaan 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 

Siti 
Aminah 
Marwan 
Dayat 
Suyatun  
Idawati 
Darsono 
Sartinah 
Romlah 
Karsih 
Adi Winarno 
Feriyanto 
Warsito 
Fajar Sumantriawan

      31 
      33 
      40 
      41 
      42 
      35 
      36 
      23 
      36 
      32 
      21 
      25 
      46 
      23 

         P 
         P 
         L 
         L 
         L 
         P 
         L 
         P 
         P 
         P 
         L 
         L 
         L 
         L 

Pedagang makanan 
Pedagang minuman 
Pedagang topi 
Pedagang souvenir 
Pedagang fuji film 
Pedagang batik 
Pedagang cetak nama 
Pedagang rokok 
Pedagang buah 
Pedagang kelontong 
Pedagang dagadu 
Pedagang kacamata 
Pedagang mainan  
Pedagang buku 

   Sumber : Data Primer Penelitian, Desember 2004 

Pengambilan subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yaitu 

dengan melihat ciri-ciri khusus sesuai kebutuhan untuk kelengkapan data dan 

menjawab permasalahan, seperti orang-orang yang mempunyai kompeten 



 

terhadap permasalahan sehingga data yang dihasilkan nantinya akan 

representatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Profil Responden Menurut Tingkat Pendidikan  

                Responden No Pendidikan 
  Bapak     Ibu  Anak       

   Jumlah 

 1 
  
 2 
 3 
 4 
 5 

Putus 
sekolah 
SD 
SMP 
SMU 
Universitas 

 
      - 
     2 
     2 
     2 
     - 

 
      1 
      3 
      2 
      - 
      - 

 
       - 
       - 
       - 
       1 
       2 

 
       1 
       5 
       4 
       2 
       2 

            Sumber : Data Primer Penelitian, Desember 2004 

Pendidikan subjek penelitian yang paling banyak adalah Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Para Pedagang di Taman 

Wisata Candi Borobudur terutama responden dalam penelitian ini yaitu 

bapak-bapak dan ibu-ibu sebagian besar berpendidikan SD dan sebagian pula 

sudah berpendidikan SMP, sedangkan untuk pedagang remaja di Taman 

Wisata Candi Borobudur sebagian besar  sudah menamatkan pendidikannya 

di SMU dan yang masih mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. 

Disamping itu juga diperlukan data-data dari informan yaitu Pegawai dari PT 

Taman Wisata Candi Borobudur untuk melengkapi data dan keterangan dalam 

penelitian. 

Para pedagang yang berjualan di Taman Wisata Candi Borobudur 

terbagi menjadi dua macam pedagang yaitu pedagang resmi dan pedagang 

tidak resmi. Pedagang resmi yaitu pedagang yang sudah terdaftar di PT 

Taman Wisata Candi Borobudur dan pedagang tidak resmi yaitu pedagang 



 

yang tidak tercatat keberadaan mereka di PT Taman Wisata Candi Borobudur 

yaitu mereka para padagang yang berasal dari luar desa sekitar Candi 

Borobudur yaitu pedagang dari Muntilan, Salaman, Mertoyudan, Tempuran 

dan Yogyakarta. Pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur melakukan 

pendataan kepada para pedagang dengan menyebarkan data kepada para 

pedagang untuk menuliskan identitas diri para pedagang, tujuannya agar para 

pedagang senantiasa dapat terpantau keberadaannya dan untuk menghindari 

banyaknya para pedagang asing atau pedagang yang berasal dari luar sekitar 

Candi Borobudur. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pembagian 

tempat berdagang karena sudah banyaknya para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur sehingga tempat untuk berdagang menjadi terbatas. 

Untuk memberikan rasa aman dan keteraturan, para pedagang di 

Taman Wisata Candi Borobudur juga terbagi tempat berdagangnya yaitu para 

pedagang yang berjualan di dalam kompleks Candi Borobudur dan di luar 

kompleks Candi Borobudur. Atau dalam hal ini yang menjadi batas tempat 

berdagang adalah loket pembayaran. Jadi terdapat pedagang yang memang 

khusus berdagang di dalam kompleks candi, terutama para pedagang yang 

berjualan barang-barang dagangan yang menunjukkan ciri khas dari daerah 

wisata Candi Borobudur yaitu pedagang souvenir / kerajinan, pedagang topi, 

pedagang buku (postcard) tetapi adakalanya terdapat pedagang yang barang 

dagangannya di gendong oleh para pedagang, seperti pedagang makanan dan 

minuman ringan, pedagang rokok dan pedagang kaos. Sedangkan para 



 

pedagang yang berjualan di luar loket pembayaran yaitu pedagang minuman, 

pedagang makanan, pedagang fuji film, pedagang batik (kios-kios baju), 

pedagang cetak nama, pedagang rokok / asongan, pedagang buah, pedagang 

kacamata, pedagang kelontong dan pedagang mainan anak-anak. Tujuan 

adanya pembagian tempat berdagang tersebut ingin memberikan rasa aman 

kepada para wisatawan baik domestik atau mancanegara. Selain itu di dalam 

kompleks Candi Borobudur agar tetap terjaga kebersihan, keteraturan dan 

kenyamanan bagi para pengunjung atau wisatawan. 

Para pedagang yang berjualan di Taman Wisata Candi Borobudur 

terdiri dari beberapa paguyuban pedagang yang disesuaikan dengan jenis 

barang dagangannya. Diantara nama-nama paguyuban para pedagang yaitu : 

(1) Pedagang minuman dengan Paguyuban Mineral Water Borobudur, (2) 

Pedagang kaos dengan Paguyuban Dagadu Borobudur, (3) Pedagang cetak 

nama dengan Paguyuban Cetak nama Borobudur, (4) Pedagang kacamata 

dengan Paguyuban Kacamata Borobudur, (5) Pedagang batik dengan 

Paguyuban Batik Borobudur, (6) Pedagang souvenir / kerajinan dengan 

Paguyuban Souvenir Borobudur, (7) Pedagang mainan anak-anak dengan 

Paguyuban Pedagang Mainan Borobudur, (8) Pedagang buku dengan 

Paguyuban Pedagang Buku Borobudur, (9) Pedagang kelontong dengan 

Paguyuban Pedagang Kelontong Borobudur, (10) Pedagang makanan dengan 

Paguyuban Pedagang Makanan Borobudur, (11) Pedagang buah dengan 

Paguyuban Pedagang Buah Borobudur, (12) Pedagang topi dengan 



 

Paguyuban Pedagang Topi Borobudur, (13) Pedagang fuji film dengan 

Paguyuban Fuji Film Borobudur, (14) Pedagang rokok dengan Paguyuban 

Pedagang Rokok Borobudur. Para pedagang juga memiliki ciri khas yaitu 

masing-masing paguyuban pedagang memiliki warna-warna kaos yang 

berbeda. Para pedagang memakai kaos sesuai dengan nama paguyuban yang 

tertulis di tiap-tiap kaos yang mereka kenakan. Diantara warna-warna kaos 

dari masing-masing paguyuban pedagang yaitu : (1) Pedagang minuman 

dengan warna kaos orange, (2) Pedagang kaos dagadu dengan warna kaos biru 

tua, (3) Pedagang cetak nama dengan warna kaos putih, (4) Pedagang 

kacamata dengan warna kaos hitam, (5) Pedagang batik dengan warna kaos 

putih berkombinasi hitam, (6) Pedagang souvenir / kerajinan dengan warna 

kaos orange berkombinasi putih, (7) Pedagang mainan dengan warna kaos 

biru berkombinasi kuning, (8) Pedagang buku dengan warna kaos biru 

berkombinasi putih, (9) Pedagang kelontong dengan warna kaos coklat tua, 

(10) Pedagang makanan dengan warna kaos kuning, (11) Pedagang buah 

dengan warna kaos coklat muda, (12) Pedagang topi dengan warna kaos abu-

abu, (13) Pedagang fuji film dengan warna kaos merah berkombinasi hitam, 

(14) Pedagang rokok dengan warna kaos biru muda. Pada saat berdagang 

terutama waktu hari-hari libur para pedagang akan berdagang dengan 

memakai kaos-kaos tersebut, tetapi waktu hari-hari biasa mereka tidak 

mengenakan kaos tersebut.      



 

Para pedagang mulai bekerja pada jam 07.00 terutama bagi para 

pedagang laki-laki atau para pedagang yang memiliki kios-kios, sedangkan 

bagi pedagang lainnya memulai aktivitasnya berdagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur pada jam 08.00. Waktu tersebut berlaku pada saat hari-hari 

biasa, sedangkan untuk hari-hari libur bisa lebih awal sekitar jam 06.00 para 

pedagang sudah bersiap-siap mulai bekerja. Para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur bekerja sampai jam 12.00, kemudian istirahat sebentar. 

Waktu istirahat digunakan oleh para pedagang untuk makan siang, beribadah 

bagi mereka yang beragama islam di mushola-mushola yang berada di 

kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Bagi para pedagang terutama ibu-

ibu yang masih mempunyai anak-anak, biasanya waktu istirahat digunakan 

untuk pulang ke rumah sekedar menengok anak-anak mereka yang sudah 

pulang sekolah. Aktivitas berdagang dimulai lagi pada jam 13.00. Para 

pedagang mulai sibuk lagi menawarkan barang dagangan kepada para 

pengunjung Candi Borobudur. Para pedagang selesai bekerja sekitar jam 

17.00, tetapi untuk para pedagang yang memiliki kios-kios akan selesai 

berdagang pada jam 18.00. Pekerjaan itu mereka lakukan setiap harinya 

dengan jam dan waktu yang sama. 

 

4.1.3  Perilaku Sosial Ekonomi 

Perilaku sosial ekonomi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur 

dalam hal ini berhubungan dengan reaksi dan tanggapan para pedagang dalam 



 

hubungannya dengan kehidupan sosial pedagang sebagai makhluk sosial. 

Perilaku sosial ekonomi tampak pada aktivitas-aktivitas dan cara-cara 

pedagang dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian 

menimbulkan tanggapan dalam bentuk gerakan atau sikap. Perilaku ekonomi 

pedagang berhubungan dengan cara-cara pedagang dalam kegiatan ekonomi 

mereka sebagai pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur yang meliputi 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. 

Berdasarkan hasil penelitian perilaku sosial ekonomi pedagang tampak 

pada kegiatan para pedagang dalam kegiatan pengadaan barang dagangan, 

pembagian barang dagangan, penentuan harga barang, penawaran barang 

dagangan, penjualan barang dagangan, pembagian tempat berdagang, 

kerjasama-kerjasama ekonomi dan pemanfaatan peluang ekonomi.  

(1) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam pengadaan barang                             

dagangan        

Perilaku ekonomi pedagang dalam kegiatan pembelian barang 

dagangan terlihat dalam aktivitas beberapa paguyuban pedagang. Ada 

sebagian paguyuban pedagang yaitu pedagang batik, pedagang kaos dagadu, 

sebagian pedagang topi dan pedagang souvenir membeli barang dagangan dari 

para grosir yang datang dari kota Yogyakarta. Paguyuban pedagang ini akan 

membeli barang dagangan dalam partai besar yang kemudian akan menjadi 

langganan tetap dan untuk selanjutnya para grosir akan memasok barang 

dagangan yang langsung dikirimkan ke paguyuban pedagang yang sudah 



 

menjadi langganan tetap mereka. Para grosir akan langsung datang ke tempat-

tempat paguyuban pedagang langganan mereka dengan membawa barang-

barang dagangan yang dipesan oleh para pedagang. Sedangkan untuk 

pedagang topi dan pedagang souvenir dalam memesan barang dagangan juga 

ada yang khusus memesan sendiri dari para penduduk sekitar Candi 

Borobudur yang menjadi pengrajin, barang dagangan ini akan menjadi barang 

dagangan yang mempunyai ciri khas karena disetiap barang dagangan yang 

dibuat akan dicantumkan nama Candi Borobudur.  

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Idawati wawancara pada tanggal 

2 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Sebagian pedagang ada yang membeli barang dagangan dari 
para grosir dari Yogyakarta, tetapi ada juga yang membeli barang 
dagangan dari penduduk sekitar Candi Borobudur yang menjadi 
pengrajin.  

 
Untuk pedagang makanan dan minuman akan membuat sendiri 

makanan atau minumannya seperti pedagang mie ayam, bakso dan berbagai 

macam nasi serta pedagang minuman seperti pedagang es. Sedangkan untuk 

pedagang minuman terutama minuman mineral akan membeli barang 

dagangannya di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang. 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Aminah wawancara pada tanggal 2 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Pedagang makanan akan membuat sendiri makanan dan 
minumannya, tetapi untuk pedagang minuman mineral seperti Aqua 
akan membelinya di pasar-pasar sekitar Kabupaten Magelang. 

 



 

Untuk pedagang fuji film dan pedagang kacamata membeli barang 

dagangannya di kios-kios yang berada di desa-desa sekitar Candi Borobudur 

yang khusus menjual barang-barang tersebut. Sedangkan pedagang lainnya 

seperti pedagang cetaknama, pedagang rokok, pedagang buah, pedagang 

kelontong dan pedagang mainan akan membeli barang-barang dagangannya di 

pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang. 

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Karsih wawancara pada tanggal 

2 Desember 2004 yaitu : 

“Pedagang disini ada yang mendapatkan barang dagangannya di 
pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang atau kios-kios sekitar 
Candi Borobudur, biasanya ini berlaku bagi pedagang-pedagang besar. 

 
Bagi para pedagang buku membeli barang dagangannya pada koperasi 

yang ada di Taman Wisata Candi Borobudur. Dalam kegiatan pembelian 

barang dagangan juga akan dikoordinir oleh pengurus paguyuban yang 

bekerjasama dengan pihak pengelola koperasi. 

Hal ini dikemukakan oleh Fajar wawancara pada tanggal 2 Desember 

2004 sebagai berikut : 

“Pedagang buku akan membeli barang dagangan di Koperasi 
Borobudur yang terdapat di dalam Taman Borobudur, cara 
pembeliannya juga berada di bawah pengawasan pengurus paguyuban. 
Dari semua perilaku pedagang dalam kegiatan pembelian barang 

dagangan dilakukan secara bersama-sama yang dikoordinir oleh masing-

masing pengurus paguyuban. Dalam kegiatan pembelian barang dagangan 

tersebut akan membeli dalam partai besar yang akan dibayar langsung oleh 



 

para pedagang sesuai harganya. Dalam cara pembayaran juga akan 

dikoordinir oleh pengurus paguyuban. 

(2) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam pembagian barang dagangan 

Perilaku ekonomi pedagang dalam kegiatan pembagian barang 

dagangan dilakukan oleh para pedagang sendiri. Ketika para grosir datang 

dengan membawa barang dagangan yang sudah dipesan, maka para pedagang 

dalam satu paguyuban akan langsung membeli barang dagangan yang 

dikoordinir oleh pengurus paguyuban untuk mencegah adanya perebutan 

barang dagangan diantara para pedagang. Para pedagang akan membeli 

barang dagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Biasanya 

diantara para pedagang yang mempunyai uang banyak akan membeli barang 

dagangan dalam jumlah yang banyak. Untuk menghindari adanya perebutan 

barang dagangan dan persaingan diantara para pedagang, maka pengurus 

paguyuban memberikan peraturan agar dalam membeli barang dagangan juga 

memperhatikan kepentingan pedagang lainnya. Hal ini dilakukan agar semua 

barang dagangan dapat dibeli oleh semua pedagang dan terbagi secara adil 

dan merata. Peraturan ini berlaku sesuai dengan kesepakatan para pedagang 

dalam masing-masing paguyuban. 

Hal yang sama juga terjadi pada pedagang lainnya terutama yang 

membeli barang-barang dagangan dari kios-kios para penduduk di desa-desa 

sekitar Candi Borobudur yaitu bagi pedagang topi dan pedagang souvenir. 

Dalam pembagian barang dagangan juga akan membeli langsung yang 



 

dikoordinir oleh pengurus paguyuban. Bagi pedagang lainnya yang membeli 

barang-barang dagangan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang juga 

dilakukan dengan cara yang sama. Bagi pedagang yang membeli barang 

dagangan di sekitar Candi Borobudur, dalam pembagian barang dagangan 

diserahkan langsung kepada pengurus paguyuban untuk membagikan barang 

dagangan kepada anggotanya. Pihak grosir akan membawa barang dagangan 

yang sudah dipesan, kemudian dalam hal pembagian akan diserahkan kepada 

pengurus paguyuban.  

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Darsono wawancara pada tanggal 2 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Dalam pembagian barang dagangan akan dibagi secara adil agar 
tidak terjadi perebutan barang dagangan diantara pedagang. Pada saat 
pembagian barang dagangan akan dikoordinir oleh pengurus 
paguyuban untuk menjaga agar diantara pedagang tidak terjadi 
perebutan dan persaingan.   

 
Bagi pedagang buku dalam membagi barang dagangan akan 

bekerjasama dengan pihak pengelola Koperasi Borobudur. Pembagian barang 

dagangan akan ditentukan oleh pihak pengelola koperasi sesuai dengan 

jumlah barang (buku) yang tersedia. Para pedagang dalam satu paguyuban 

akan datang sendiri ke koperasi untuk mengambil barang dagangan yang 

sudah dibagi berdasarkan jumlah barang dagangan yang ada. Dalam hal 

pembagian barang dagangan juga berdasarkan kesepakatan antara para 

pedagang dengan pihak pengelola koperasi.  



 

Hal ini dikemukakan oleh Fajar wawancara pada tanggal 2 Desember 

2004 yaitu : 

“Bagi pedagang buku dalam membagi barang dagangan akan 
bekerjasama dengan pihak koperasi. Barang dagangan akan dibagikan 
kepada pedagang sesuai dengan jumlah barang yang ada.  

 
(3) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam penentuan harga barang 

dagangan 

Perilaku ekonomi pedagang dalam kegiatan penentuan harga barang 

dagangan dilakukan dengan kesepakatan dari semua anggota paguyuban. 

Penentuan harga barang dagangan ditentukan dengan memperhitungkan harga 

awal pada saat membeli barang dagangan dari para grosir. Para pedagang 

akan menjual barang dagangan dengan mengambil untungnya. Cara 

menentukan harga barang dagangan ini berlaku bagi semua pedagang dari 

berbagai macam paguyuban pedagang. Bagi pedagang buku karena mereka 

mengambil barang dagangan dari Koperasi Borobudur, maka dalam 

menentukan harga barang dagangan dilakukan dengan kesepakatan antara 

pengelola koperasi Borobudur dengan para pedagang buku. Harga barang 

ditentukan oleh pihak Koperasi Borobudur, kemudian para pedagang akan 

menjual barang dagangan dengan memperhitungkan juga harga awal 

pembelian untuk menentukan keuntungan dari hasil penjualan. Dalam 

menentukan harga barang dagangan akan memperhatikan situasi dan kondisi 

serta jumlah dari para pengunjung Taman Borobudur. Kesepakatan tentang 

harga barang dagangan juga meliputi harga penjualan minimum dan 



 

maksimum. Harga minimum ditentukan dengan menjual barang dagangan 

sebesar setengah dari harga tetap, sedangkan untuk harga maksimum naik 

setengah dari harga tetap. Ketentuan ini berlaku bagi semua paguyuban 

pedagang. 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Sartinah wawancara pada tanggal 2 

Desember 2004 yaitu : 

“Dalam menentukan harga barang akan dilakukan berdasarkan 
kesepakatan semua anggota paguyuban dengan menghitung harga 
awal pembelian untuk menentukan harga barang yang akan dijual, 
sehingga dapat diperkirakan juga untung dan ruginya.   

 
Hal lain dikemukakan oleh Fajar wawancara pada tanggal 2 Desember 

2004 sebagai berikut : 

“Bagi pedagang buku dalam menentukan harga buku dilakukan 
dengan membuat kesepakatan antara pihak koperasi dengan para 
pedagang karena kami mengambil barang dari koperasi yang harganya 
sudah ditentukan dari pihak koperasi.  
 

(4) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam penawaran barang dagangan 

Perilaku ekonomi pedagang juga terlihat pada saat kegiatan penawaran 

barang dagangan kepada pembeli (para pengunjung Obyek Wisata Candi 

Borobudur). Perilaku ekonomi pedagang tampak dalam cara menarik para 

pengunjung dengan mencantumkan nama Candi Borobudur pada setiap 

barang dagangan dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa barang 

dagangannya menjadi ciri khas daerah wisata. Ada sebagian perilaku 

pedagang terutama yang memiliki kios-kios atau warung-warung makan 

mencantumkan nama Candi Borobudur di papan nama atau pamflet yang 



 

diletakkan di depan kios atau warungnya. Ada juga pedagang yang berdagang 

cinderamata seperti pedagang souvenir, pedagang topi dan buku juga 

mencantumkan nama Candi Borobudur.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Idawati wawancara pada 

tanggal 4 Desember 2004 yaitu :  

“Untuk menarik perhatian pengunjung biasanya para pedagang 
yang membuka usaha kios atau warung dan pedagang cinderamata 
akan mencantumkan nama Candi Borobudur sebagai cara pedagang 
agar barang dagangannya menarik untuk dibeli pengunjung. 

 
Para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur juga pandai 

berbahasa asing, hal ini karena mereka harus berhadapan dengan wisatawan 

asing untuk menawarkan barang dagangannya sehingga dituntut harus 

menguasai. Adanya usaha dari pedagang untuk menarik minat dan perhatian 

wisatawan asing dengan cara menguasai berbagai macam bahasa asing juga 

merupakan bagian dari perilaku ekonomi pedagang.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Fajar pada wawancara tanggal 

4 Desember sebagai berikut : 

“Untuk mempermudah hubungan pedagang dengan wisatawan 
asing maka pedagang menggunakan cara dengan menguasai bahasa 
asing terutama yang banyak digunakan seperti bahasa inggris, jepang 
dan perancis. Pedagang disini ada yang belajar secara langsung karena 
sering bertemu dengan wisatawan asing tetapi ada juga yang mendapat 
pelatihan dari paguyubannya.   
Perilaku pedagang tampak juga pada waktu kegiatan tawar menawar 

barang dagangan dengan para pengunjung. Salah satu cara yang digunakan 

oleh para pedagang terutama pedagang yang tidak membuka usaha kios-kios 



 

atau warung makan, ketika menawarkan barang dagangan kepada para 

pengunjung dengan saling bergerombol dan berebutan dengan menyebutkan 

berbagai macam barang dagangannya beserta harga-harganya. Para pedagang 

juga akan menawarkan barang dagangannya dengan tiada hentinya 

menyebutkan barang dagangan mereka kepada pengunjung dengan terus-

menerus mengikuti pengunjung tersebut sampai mau membeli barang 

dagangan mereka. Dari kegiatan tawar menawar ini kadang-kadang 

menimbulkan suatu sikap yang ditunjukkan oleh para pedagang atas reaksinya 

ketika berinteraksi dengan pengunjung. Misalnya ketika pengunjung  ditawari 

barang dagangan dan tidak mau membeli, maka para pedagang ada yang 

menunjukkan sikap kecewanya dengan marah-marah atau mengumpat, 

memasang wajah kecewanya, tetapi ada juga yang diam saja tanpa 

menunjukkan suatu reaksi apapun.   

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Warsito wawancara 

pada tanggal 4 Desember 2004 : 

“Ketika menawarkan barang dagangan pedagang akan mengejar 
pengunjung dengan mengerumuni atau bergerombol dan akan 
menyebutkan barang dagangannya dengan harganya. Hal ini dilakukan 
untuk menarik pengunjung agar mau membeli barang dagangannya. 

 
 
 

(5) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam penjualan barang dagangan 

Perilaku ekonomi pedagang pada kegiatan penjualan barang dagangan 

terlihat dalam aktivitas sehari-hari pedagang pada waktu menjual barang 



 

dagangan kepada pengunjung. Dalam kegiatan penjualan barang dagangan, 

para pedagang sudah menetapkan kesepakatan tentang harga penjualan barang 

dagangan. Biasanya pada saat hari libur dimana akan banyak pengunjung 

yang datang di Taman Wisata Candi Borobudur, maka para pedagang dalam 

menjual barang dagangannya akan menaikkan harga barang agak mahal dari 

hari-hari biasa. Hal ini dilakukan karena untuk memperoleh keuntungan yang 

lebih dengan banyaknya para pengunjung yang datang, sehingga diharapkan 

dengan banyaknya para pengunjung, maka peluang untuk menjual barang 

dagangan lebih besar dimana akan banyak pengunjung yang membeli barang 

dagangan pedagang. 

Hal ini dikemukakan oleh Adi wawancara pada tanggal 4 Desember 

2004 sebagai berikut : 

“Pada waktu hari-hari libur pedagang akan menaikkan harga 
barang dari hari biasanya karena menjadi kesempatan untuk 
memperoleh untung yang lebih. Para pengunjung akan banyak yang 
datang pada hari libur sehingga mereka menjadi ladang keuntungan 
bagi pedagang.   

 
Perilaku ekonomi pedagang juga terlihat pada waktu menjual barang 

dagangan mereka pada hari-hari biasa, dimana pengunjung yang datang lebih 

sedikit dibandingkan pada hari libur. Dalam menjual barang dagangan para 

pedagang akan memasang harga yang lebih murah. Cara ini dilakukan karena 

mempertimbangkan jumlah pengunjung yang datang lebih sedikit, sehingga 

para pedagang menjual harga barang yang murah agar tetap ada pengunjung 

yang membeli barang dagangan mereka. 



 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Romlah wawancara pada tanggal 4 

Desember 2004 yaitu : 

“Pedagang akan menjual barang dagangan dengan harga yang 
murah pada hari-hari biasa karena jumlah pengunjung yang datang 
sedikit, jadi barang dagangan tetap dapat laku karena pengunjung akan 
mau membeli kalau harganya murah. Kadang-kadang pengunjung 
masih ada yang tetap menawar harga barang dari harga sebenarnya, 
biasanya pedagang ada yang mau menyerahkan barang dagangan 
mereka dengan harga yang ditawar tadi meskipun ditawar dengan 
harga yang sangat murah. Daripada tidak dapat uang, pedagang tetap 
mau menerimanya sehingga sering mengalami kerugian. 

 
Para pedagang dalam menjual barang dagangannya kepada 

pengunjung juga akan melihat penampilan dari pembelinya. Meskipun mereka 

berdagang pada hari-hari biasa tetapi jika pembelinya terlihat seperti orang 

yang berada dengan penampilan yang bagus dan seperti orang kaya, maka 

para pedagang akan menawarkan harga yang mahal kepada pembeli. Apalagi 

jika pembeli tersebut berasal dari luar kota ataupun para turis asing, maka 

pedagang dapat menetapkan harga yang mahal kepada mereka. Perilaku 

pedagang ini dilakukan dengan menganggap pembeli yang penampilannya 

bagus, berada dan seperti orang kaya pasti memiliki banyak uang. Hal ini juga 

terjadi pada pembeli yang berasal dari daerah Magelang, maka pedagang akan 

menawarkan harga yang mahal, tetapi bila harga barang ditawar dengan harga 

yang murah, para pedagang masih mau untuk menerima penawaran barang 

tersebut. 

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Feriyanto wawancara pada tanggal 4 

Desember 2004 yaitu : 



 

“Penampilan pembeli juga menjadi pertimbangan bagi pedagang   
untuk menetapkan harga barang. Biasanya bagi pembeli yang 
penampilannya bagus atau bagi turis asing, maka pedagang akan 
menjual dengan harga yang mahal. Ini juga terjadi bagi pembeli yang 
berasal dari luar kota. Tetapi bagi pembeli yang berasal dari 
Magelang, pedagang tetap mau menjual dengan harga yang murah 
karena merasa berasal dari daerah yang sama dan sudah tahu seluk-
beluk dari kehidupan para pedagang serta sering berkunjung ke Candi 
Borobudur sehingga mengetahui keadaan sekitar Candi Borobudur.  
 
Perilaku pedagang lainnya juga tampak pada waktu menawarkan  

barang dagangannya kepada pembeli yang tidak pandai dalam menawarkan 

harga barang. Para pedagang biasanya akan memanfaatkan pembeli yang 

tidak dapat menawar harga, sehingga pedagang akan menjual barang 

dagangannya dengan memasang harga yang mahal karena pembeli tersebut 

tidak dapat menawar harga barang dan membeli sesuai dengan harga yang 

ditetapkan oleh pedagang. 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Idawati wawancara pada tanggal 4 

Desember 2004 yaitu : 

“Biasanya pedagang akan menjual barang dengan harga yang 
mahal pada pembeli yang tidak pandai menawar harga sehingga 
menuruti kemauan dari pedagang untuk membeli dengan harga yang 
ditentukan oleh pedagang. Lain halnya kalau pembeli dapat menawar 
barang maka pedagang akan mau menjual dengan harga yang 
diinginkan oleh pembeli.     

 
(6) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam pembagian tempat berdagang 

Perilaku ekonomi pedagang juga tampak pada kegiatan penyebaran 

para pedagang untuk menempati semua tempat atau areal yang ada di 

lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. Lingkungan Taman Wisata 



 

Candi Borobudur terdiri dari berbagai macam areal diantaranya areal tempat 

kios-kios pedagang, areal sebelah utara selokan, areal parkir dan areal 

relokasi. Semua areal yang ada di lingkungan Taman Wisata candi Borobudur 

menjadi tempat berdagang bagi para pedagang. Anggota paguyuban pedagang 

akan melakukan kesepakatan untuk menentukan para pedagang yang akan 

berdagang dengan menempati semua areal yang ada. Dengan kesepakatan ini 

bertujuan agar para pedagang tidak saling berebutan untuk mencari lokasi 

sebagai tempat berdagang mereka. Untuk pembagian tempat berdagang dalam 

satu paguyuban akan menyebarkan pedagang untuk menempati masing-

masing areal di Taman Borobudur secara merata, jadi tidak terdapat dalam 

satu paguyuban pedagang menempati areal yang sama. Para pedagang dalam 

satu paguyuban akan menempati semua areal yang ada di Taman Borobudur 

dan beroperasi sesuai dengan tempat berdagang masing-masing. 

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Marwan wawancara pada tanggal 4 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk menghindari perebutan tempat berdagang, cara 
berdagang pedagang sudah dibuat kesepakatan bersama untuk 
menempati semua areal yang ada di lingkungan Taman Borobudur 
sebagai tempat berdagang. Dengan cara ini pedagang dapat berdagang 
dengan bebas untuk beroperasi di wilayah dagangnya tanpa harus 
mengganggu tempat berdagang pedagang lainnya.  

 
Adanya kesepakatan bahwa para pedagang akan berdagang sesuai 

dengan tempat berdagangnya yaitu menempati semua areal yang sudah 

ditentukan hanya berlaku pada saat hari biasa saja, jadi pada hari-hari libur 



 

para pedagang bebas untuk berdagang dimana saja sesuai keinginan mereka. 

Hal ini dilakukan karena pada waktu hari-hari libur biasanya banyak sekali 

para pengunjung yang datang, sehingga para pedagang diberikan kebebasan 

untuk berdagang di semua areal yang ada di lingkungan Taman Borobudur 

dan mencari pembeli sebanyak-banyaknya. 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Sartinah wawancara pada tanggal 4 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk hari-hari libur para pedagang akan berdagang dengan 
menempati semua areal di Taman Borobudur, jadi pedagang boleh 
berdagang di tempat mana saja yang mereka inginkan.  

 
(7) Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kerjasama ekonomi 

Perilaku pedagang juga tampak dengan mengadakan kerjasama 

ekonomi yang dilakukan oleh pedagang antar paguyuban. Ada sebagian 

pedagang untuk menambah penghasilan mereka dengan melakukan kerjasama 

ekonomi dengan rekan pedagang lainnya terutama yang menjual barang  

dagangan yang berbeda, mereka membuka usaha dagang yang dikelola 

bersama-sama, biasanya dilakukan oleh dua atau tiga orang pedagang. Dalam 

satu usaha dagang yang dikelola akan dijual dengan membuka kios-kios kecil.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Idawati wawancara pada 

tanggal 4 Desember 2004 sebagai berikut : 

“ Untuk menambah penghasilan ada beberapa pedagang yang 
saling bekerjasama membuka usaha dengan cara bagi hasil yang 
dilakukan oleh pedagang antar paguyuban.  

 



 

Usaha dagang yang sama juga dilakukan oleh para pedagang dalam 

satu paguyuban yang juga bekerjasama membuka usaha dagang yang dikelola 

secara bersama-sama. Usaha dagang ini menjual barang-barang dagangan 

yang sama dengan membuka kios-kios atau warung-warung. Dari kerjasama-

kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh para pedagang akan mereka kelola 

bersama-sama dengan membagi untung dan ruginya.  

Hal ini dikemukakan oleh Adi wawancara pada tanggal 4 Desember 

2004 yaitu: 

“Para pedagang dalam satu paguyuban juga mengadakan 
kerjasama dengan membuka usaha dagang yang dikelola secara 
bersama-sama dengan menjual barang dagangan yang sama dengan 
membuka kios-kios atau warung-warung. 

 
Perilaku ekonomi pedagang dalam kerjasama ekonomi juga tampak 

dalam aktivitas jual beli yang dilakukan sehari-hari oleh para pedagang. 

Antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya juga sering melakukan 

kegiatan jual beli barang dagangan masing-masing, hal ini dilakukan karena 

para pedagang juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok mereka 

karena aktivitas mereka banyak dihabiskan bekerja di Taman Wisata Candi 

Borobudur. Transaksi kebutuhan pokok tersebut hanya dilakukan selama 

mereka masih berada di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suyatun wawancara 

pada tanggal 6 Desember 2004 sebagai berikut : 

“ Kerjasama ekonomi terutama jual beli barang dagangan sudah 
mutlak ada disini mbak, karena kami juga butuh makan. Saya seharian 



 

bekerja disini, kalau misalnya saya lapar saya juga makan di warung-
warung milik teman saya, begitu juga kalau teman-teman saya ingin 
membeli barang-barang dagangan saya, tentu saja dengan tawar 
menawar juga.  

 
(8) Perilaku sosial ekonomi dalam pemanfaatan peluang ekonomi 

Adanya Taman Wisata Candi Borobudur memberikan peluang yang 

besar bagi masyarakat sekitarnya untuk membuka kesempatan kerja bagi 

mereka yang berarti menambah penghasilan masyarakat sekitarnya terutama 

pedagang di Taman Borobudur. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam 

usaha mereka menambah penghasilannya dilakukan dengan cara 

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada. Sebagian pedagang selain 

memiliki pekerjaan tetap juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu berdagang 

di Taman Borobudur. Para pedagang melakukan aktivitas pekerjaan tetap 

mereka pada hari-hari biasa, sedangkan pada hari-hari libur melakukan 

pekerjaan sampingan mereka sebagai pedagang. Sebagian pedagang juga ada 

yang bekerja sebagai pedagang menjadi pekerjaan tetap mereka.      

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Siti wawancara pada 

tanggal 5 Desember 2004 yaitu : 

“Sebagian pedagang bekerja sebagai pedagang hanya sebagai 
pekerjaan sampingan yang dilakukan pada hari libur kerja tetap 
mereka. Daripada menganggur mereka lebih senang menggunakan 
waktu senggang mereka untuk bekerja sebagai pedagang untuk 
mencari penghasilan tambahan, tetapi memang ada sebagian pedagang 
yang bekerja disini menjadi pekerjaan tetap bagi mereka.    

 
Perilaku ekonomi lainnya terlihat pada saat hari-hari libur dimana 

banyak pengunjung yang datang. Pada saat para pengunjung melaksanakan 



 

ibadah di mushola-mushola yang ada di lingkungan Taman Borobudur, maka 

ada sebagian pedagang yang berjaga-jaga di depan mushola-mushola untuk 

mengawasi para pengunjung yang akan melaksanakan ibadah. Ketika para 

pengunjung sedang melaksanakan ibadah, maka para pedagang tanpa disuruh 

oleh para pengunjung akan membersihkan sandal-sandal atau sepatu-sepatu 

milik para pengunjung tersebut. Setelah para pengunjung selesai 

melaksanakan ibadah, maka para pedagang akan meminta imbalan kepada 

pemilik sandal atau sepatu yang sudah dibersihkan oleh pedagang tadi. 

Hal ini dikemukakan oleh Adi wawancara pada tanggal 5 Desember 

2004 sebagai berikut : 

“Pada hari libur ada sebagian pedagang yang senang berjaga-jaga 
di depan mushola-mushola untuk membersihkan sandal atau sepatu 
milik pengunjung yang ditinggal untuk sholat. Pedagang 
membersihkan tanpa disuruh oleh pemilik sandal atau sepatu tersebut. 
Mereka akan meminta bayaran setelah selesai membersihkan kepada 
pengunjung.     

 
Perilaku ekonomi lainnya juga terlihat pada pedagang anak-anak. 

Anak-anak juga ikut berdagang untuk membantu orang tua mereka yang juga 

bekerja menjadi pedagang. Para pedagang anak-anak ini akan ikut berdagang 

pada waktu hari libur dimana mereka sedang libur sekolah. Pada hari libur 

anak-anak lebih senang memanfaatkan hari libur mereka untuk ikut berdagang 

bersama orangtua mereka. Bagi anak-anak ini ada yang mau ikut berdagang 

bersama orangtua mereka karena disuruh oleh orangtua mereka dan ada juga 



 

yang berdagang atas kemauan anak-anak sendiri dimana uang hasil berdagang 

dapat digunakan oleh anak-anak untuk menambah uang jajan mereka.  

Hal ini dikemukakan oleh Fajar wawancara pada tanggal 5 Desember 

2004 yaitu : 

“Anak-anak juga akan ikut berdagang untuk membantu orangtua 
mereka yang juga bekerja menjadi pedagang. Mereka berdagang 
karena disuruh orangtua mereka dan ada juga yang berdagang atas 
kemauan mereka untuk menambah uang jajan. 

 
4.1.4  Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut 

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia dan 

antara orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi sosial 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dimana 

didalamnya terdapat proses hubungan antara manusia yang satu dengan yang 

lainnya. Proses hubungan itu merupakan aksi (interaksi) sosial yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus dan didalam aksi (interaksi) 

sosial terdapat pengaruh timbal balik antara dua belah pihak. Proses awal 

terjadinya interaksi sosial adalah adanya aktivitas kontak sosial dan 

komunikasi. Interaksi sosial terjadi apabila dua orang atau dua kelompok 

saling bertemu dan terjadi kontak dan komunikasi antara kedua belah pihak.  

Berdasarkan hasil observasi di objek penelitian yaitu kehidupan 

interaksi sosial para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur terlihat 

bahwa interaksi sosial sudah terjalin dengan baik. Hal ini tampak dalam 



 

kehidupan sehari-hari pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur, mereka 

saling berinteraksi dan melalui dua proses yaitu : 

(1) Kontak Sosial 

Kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk 

isyarat yang memiliki makna bagi si perilaku dan si penerima membalas aksi 

itu dengan reaksi. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak 

langsung antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kontak sosial tidak 

langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantara, 

sedangkan kontak sosial secara langsung adalah kontak sosial melalui suatu 

pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog antara kedua belah pihak. 

Kontak sosial yang terjadi antara para pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur pada umumnya terjadi secara langsung dimana antara para 

pedagang melakukan kontak sosial dengan bertatap muka dan berdialog 

langsung di Taman Wisata Candi Borobudur. Para pedagang melakukan 

kontak sosial dengan saling bertegur sapa, saling menanyakan kabar antara 

pedagang satu dengan pedagang lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi di Taman Wisata Candi Borobudur, 

kontak sosial yang terjadi antara para pedagang sudah terjalin dengan baik. 

Hal ini terlihat ketika mereka bertemu saling menyapa, saling tegur sapa, 

mengucapkan salam dan saling menanyakan kabar masing-masing. 

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Darsono wawancara pada tanggal 5 

Desember 2004 sebagai berikut : 



 

“ Kontak sosial pedagang disini baik-baik saja mbak, kami selalu 
saling menyapa jika bertemu sekedar menyapa mari Kang atau 
Mbakyu, mari Pak atau Bu. Kadang-kadang sambil menunggu para 
pengunjung datang, kami saling ngobrol dan bercanda. 

 
Berdasarkan keterangan diatas jelaslah bahwa kontak sosial yang 

dilakukan antara para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur 

merupakan proses yang mereka lakukan untuk berinteraksi sosial sudah 

terjalin dengan baik dan menjadi kebiasaan.  

(2) Komunikasi Sosial 

Komunikasi merupakan tindakan seseorang menyampaikan sinyal 

kepada orang lain yang selanjutnya orang tersebut akan memberikan tafsiran 

atas sinyal itu dan nantinya akan diwujudkan sebagai reaksi dalam perilaku 

yang merupakan reaksi terhadap perilaku yang disampaikan si pemberi sinyal.  

Komunikasi yang terjalin antara para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur terjalin dengan menggunakan bahasa Jawa Ngoko apabila 

berkomunikasi dengan orang sebaya, tetapi jika berkomunikasi dengan orang 

yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa Kromo. 

Hal ini dikemukakan oleh Ibu Romlah wawancara pada tanggal 5 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Biasanya kalau berkomunikasi para pedagang lebih senang 
menggunakan bahasa Jawa Ngoko, biasanya kalau yang menggunakan 
bahasa Jawa Ngoko kalau sudah akrab atau kenal banget atau yang 
seusia. Tetapi untuk berkomunikasi dengan pedagang yang lebih tua 
para pedagang menggunakan bahasa Jawa Kromo karena untuk 
menghormati orangtua.  

 



 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kontak dan 

komunikasi sosial merupakan kunci pokok dalam interaksi sosial karena 

kontak dan komunikasi sosial merupakan bentuk dari proses interaksi sosial. 

4. 1. 5 Pola Interaksi Sosial 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi 

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Dengan kata lain 

bahwa proses sosial sebagai awal permulaan dari interaksi sosial adalah saling 

mempengaruhi yang melibatkan suatu sistem nilai atau sikap yang pada 

akhirnya akan membentuk suatu pola yang berwujud sikap atau tindakan dari 

individu atau masyarakat tertentu. 

Berdasarkan hasil observasi interaksi sosial yang dilakukan oleh para 

pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur membentuk dua pola yaitu : 

   1)   Pola Interaksi Sosial Asosiatif 

Pola interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama, akomodasi dan 

asimilasi. Berdasarkan hasil observasi pola interaksi sosial asosiatif yang 

dilakukan pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur sudah berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas maupun kerjasama 

yang dilakukan oleh para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur baik 

antar pedagang dalam satu paguyuban maupun antar paguyuban pedagang di 

Taman Wisata Candi Borobudur. Berdasarkan hasil observasi pola interaksi 

asosiatif yang dilakukan para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur 

yaitu : 



 

a)   Kerjasama 

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya 

terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan bersama dengan saling membantu 

dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerjasama 

merupakan proses sosial yang akan selalu melekat di masyarakat guna 

memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin dapat dipenuhi secara 

mandiri. Kerjasama dilakukan antara orang perseorangan atau kelompok 

manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan hasil wawancara bentuk kerjasama yang dilakukan 

pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur antara lain kerjasama ekonomi, 

sosial, keagamaan, kebersihan, keamanan dan ketenangan lingkungan dan 

dalam bidang hukum. 

(1)  Kerjasama Ekonomi 

Kerjasama ekonomi merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial 

meliputi berbagai cara yang pada umumnya berdasarkan untung rugi, 

bermanfaat atau tidak. Kerjasama ekonomi yang sering terjadi pada pedagang 

di Taman Wisata Candi Borobudur yaitu dalam aktivitas jual beli, pencarian 

barang-barang dagangan dan kerjasama bagi hasil yang dilakukan antar 

paguyuban pedagang. 

Untuk kerjasama ekonomi dalam aktivitas jual beli terlihat pada 

aktivitas sehari-hari para pedagang yang saling berinteraksi. Antara pedagang 

yang satu dengan pedagang lainnya juga sering melakukan kegiatan jual beli 



 

barang dagangan masing-masing, hal ini dilakukan karena para pedagang juga 

membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok mereka karena aktivitas mereka 

banyak dihabiskan bekerja di Taman Wisata Candi Borobudur. Transaksi 

kebutuhan pokok tersebut hanya dilakukan selama mereka masih berada di 

lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suyatun wawancara 

pada tanggal 6 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Kerjasama ekonomi terutama jual beli barang dagangan sudah 
mutlak ada disini mbak, karena kami juga butuh makan. Saya seharian 
bekerja disini, kalau misalnya saya lapar saya juga makan di warung-
warung milik teman saya, begitu juga kalau teman-teman saya ingin  
membeli barang-barang dagangan saya, tentu saja dengan tawar 
menawar juga.  

 
Kerjasama ekonomi lainnya yang sering dilakukan para pedagang 

yaitu dalam aktivitas pencarian barang dagangan. Untuk mendapatkan barang 

dagangan para pedagang bekerjasama terutama dalam satu paguyuban untuk 

mengkoordinir membeli barang dagangan dalam partai besar kepada para 

grosir kemudian dibagikan kepada anggotanya yang kemudian akan dijual 

ketika mereka mulai beraktivitas di Taman Wisata Candi Borobudur.   

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aminah wawancara pada 

tanggal 6 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk mencari barang dagangan sudah dikoordinir oleh teman-
teman sepaguyuban, mereka membeli barang dagangan dengan jumlah 
yang besar kemudian dibagikan kepada anggota paguyuban. Ya, nanti 
mereka jual lagi begitu mbak caranya.  

 



 

Kegiatan ekonomi lainnya yaitu kegiatan membuka usaha dagang 

yang dilakukan oleh pedagang antar paguyuban dengan cara bagi hasil. Para 

pedagang akan mengelola usaha bersama dengan mendirikan kios-kios kecil 

yang dilakukan oleh dua atau tiga orang pedagang. Kerjasama ini juga 

dilakukan oleh para pedagang dalam satu paguyuban dengan membuka usaha 

dagang yang menjual barang-barang yang sama dengan membuka kios-kios 

atau warung-warung.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Siti wawancara pada 

tanggal 6 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Kerjasama ekonomi terutama yang dilakukan oleh pedagang 
antara lain mengelola usaha dagang bersama-sama dengan mendirikan 
kios-kios dan membagi hasilnya baik untung dan ruginya.    

 
Berdasarkan keterangan diatas tampak perilaku pedagang dalam 

kehidupan interaksi sosialnya yang terwujud dalam bentuk kerjasama 

ekonomi yang dilakukan oleh pedagang baik antara pedagang dalam satu 

paguyuban dan antar paguyuban. 

(2)  Kerjasama dalam bidang sosial 

Kerjasama sosial antara para pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur berhubungan dengan sikap saling tolong-menolong dan saling 

membantu antara sesama pedagang. Kerjasama sosial yang terlihat sewaktu 

para pedagang bekerja di Taman Wisata Candi Borobudur yaitu saling tolong-

menolong menjagakan barang dagangan atau kios-kios bila ada pedagang 

yang menitipkan barang dagangan atau kiosnya untuk ditinggal beribadah 



 

bagi pedagang yang beragama islam yang dilakukan secara bergantian. 

Kerjasama lainnya juga tampak dari adanya rasa keperdulian dan simpatik 

antara sesama pedagang. Jika ada pedagang yang sakit sewaktu bekerja, maka 

para pedagang lainnya akan menolong dengan memberikan bantuan dan 

perhatian, saling membantu menyiapkan barang-barang dagangan ketika akan 

memulai aktivitas berdagang dan membereskan barang-barang dagangan 

ketika selesai berdagang. Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama sosial yang 

dilakukan oleh para pedagang tidak hanya berlangsung ketika para pedagang 

sedang beraktivitas di Taman Borobudur saja, tetapi berlanjut ketika para 

pedagang sudah berada di rumah atau desa masing-masing sebagai wujud dari 

keperdulian pedagang dengan rekan-rekan pedagang lainnya. Meskipun para 

pedagang berasal dari desa yang berlainan, tetapi karena sama-sama menjadi 

pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur dan sering berinteraksi, mereka 

sudah menganggap seperti kerabat sendiri sehingga bila ada salah seorang 

rekan pedagang yang sedang mengalami kesusahan, maka mereka akan 

bersedia membantu tanpa memandang asal desa ataupun asal paguyuban. 

Interaksi yang terjalin antara pedagang membuat para pedagang merasa harus 

perduli dan tetap menjaga hubungan baik karena setiap hari mereka bertemu. 

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Sartinah wawancara pada 

tanggal 6 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Kerjasama sosialnya ya itu mbak, misalnya jika saya mau sholat 
biasanya barang dagangan saya titipkan ke teman saya, kalau 
sholatnya sudah selesai nanti gantian saya yang menjagakan barang 



 

dagangan teman saya itu, dan kerjasama ini pun berlanjut tidak hanya 
waktu kami bekerja disini, tetapi sampai kami sudah pulang ke rumah 
masing-masing. 

 
Berdasarkan keterangan diatas tampak jelas perilaku pedagang dalam 

melakukan kerjasama di bidang sosial yang sudah berjalan dengan lancar 

bahkan  menjadi kebiasaan yang tidak hanya terjalin ketika para pedagang 

berada di Taman Wisata Candi Borobudur, tetapi juga berlanjut dalam 

kehidupan sehari-hari pedagang. 

(3)   Kerjasama dalam bidang keagamaan 

Para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur juga terdiri atas 

berbagai macam komunitas agama yang dianut oleh para pedagang, meskipun 

sebagian besar para pedagang menganut agama islam, tetapi tidak menjadi 

hambatan bagi para pedagang untuk tetap menjaga interaksi yang sudah 

terjalin, saling menjaga toleransi antar sesama, saling menjaga dan 

menghormati agama masing-masing. Begitu pula masih tetap menjaga 

kerjasama antar pedagang tanpa mengganggu agama masing-masing.  

Kerjasama dalam bidang keagamaan sudah terjalin dengan baik yaitu antar 

sesama para pedagang yang menganut agama yang sama maupun antar 

pedagang dengan agama yang berbeda. Kerjasama ini meliputi kegiatan sholat 

berjamaah di mushola-mushola yang terdapat di Taman Wisata Candi 

Borobudur. Kegiatan sholat berjamaah dilakukan para pedagang di mushola-

mushola saat melakukan sholat dzuhur dan sholat ashar, hal ini karena para 

pedagang berangkat bekerja pada pagi hari dan pulang sore hari, sehingga 



 

tidak mempunyai waktu untuk sholat di rumah atau di masjid sekitar rumah 

mereka. Pada waktu istirahat siang yaitu pada jam 12.00 biasanya para 

pedagang istirahat sebentar setelah lelah bekerja yang dimanfaatkan waktu itu 

untuk sholat berjamaah dengan menunjuk salah satu teman mereka untuk 

menjadi imam dan begitu seterusnya sudah menjadi kebiasaan para pedagang. 

Begitu juga pada waktu sholat ashar, mereka juga akan beristirahat sebentar 

untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kegiatan sholat berjamaah ini tetap 

mereka jaga sampai sekarang karena dari kegiatan sholat berjamaah itu dapat 

mereka gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah dan menjaga tali 

persaudaraan antar para pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama 

keagamaan ini juga berlanjut sampai para pedagang pulang ke rumah atau 

desa masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya acara pengajian rutin yang 

dilakukan dalam satu paguyuban pedagang. Untuk acara pengajian ini 

dilakukan di rumah-rumah pedagang sendiri yang waktu pelaksanannya sudah 

terjadwal dan dapat berjalan dengan lancar sampai sekarang. Acara pengajian 

ini biasanya meliputi acara yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap hari 

kamis. Pelaksanannya secara terpisah yaitu untuk pengajian ibu-ibu pedagang 

dilaksanakan setelah sholat maghrib sekitar jam 18.30 WIB dan untuk 

pengajian bapak-bapak dilaksanakan setelah sholat isya sekitar jam 19.30 

WIB. Kerjasama dalam bidang keagamaan ini mengalami perkembangan 

dengan adanya kerjasama antar sesama paguyuban pada saat memperingati 

hari-hari besar keagamaan.   



 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aminah wawancara pada 

tanggal 7 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk kerjasama keagamaan sudah terjalin dengan baik sejak 
dulu, misalnya disini ada acara sholat berjamaah yang dilakukan para 
pedagang. Untuk acara pengajian juga sudah berjalan lancar yaitu 
yasinan dan tahlilan.  

 
Berdasarkan keterangan diatas terlihat perilaku pedagang dalam 

kerjasama  di bidang keagamaan yang  sudah berjalan dengan lancar dan 

terjalin toleransi antar sesama pedagang yang ditunjukkan dengan adanya 

sikap saling menghormati antar sesama pedagang dalam satu paguyuban dan 

antar sesama paguyuban pedagang.   

(4)   Kerjasama menjaga kebersihan lingkungan 

Obyek Wisata Candi Borobudur merupakan tempat wisata yang sarat 

dengan pengunjung dari berbagai belahan dunia, jadi sebagai tempat wisata 

sudah menjadi keharusan untuk selalu menjaga kebersihan tempatnya untuk 

memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. Para pedagang juga 

menyadari bahwa mereka bekerja di tempat wisata sehingga sudah menjadi 

kesadaran dan kepedulian mereka untuk selalu menjaga kebersihan tempat 

bekerja mereka. Para pedagang bekerja menjadi pedagang dengan menjual 

berbagai macam barang dagangan yang tentu saja dari tiap pedagang akan 

meninggalkan sisa dari barang dagangan yang berupa sampah-sampah. 

Mengingat pentingnya kebersihan di lingkungan Taman Wisata Candi 

Borobudur, maka pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur selalu 



 

memberikan penyuluhan kepada para pedagang agar bersedia diajak 

bekerjasama menjaga kebersihan lingkungan taman. Dalam rangka 

mewujudkan kebersihan Taman Wisata Candi Borobudur, pihak PT Taman 

Wisata Candi Borobudur sudah menyediakan tempat-tempat sampah di setiap 

lokasi taman agar dapat digunakan baik oleh para pedagang atau para 

pengunjung untuk membuang sampah sehingga tidak terdapat sampah yang 

berserakan dimana-mana.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sumardi selaku staf dari 

PT Taman Wisata Candi Borobudur wawancara pada tanggal 9 Desember 

2004 sebagai berikut :     

“Untuk menjaga kebersihan lingkungan Taman Borobudur dan 
memberikan kenyamanan bagi para pengunjung ataupun para 
pedagang sendiri, maka pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur 
sudah menyediakan tempat-tempat sampah yang terdapat disetiap 
lokasi lingkungan taman agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain 
itu kami juga sering memberikan penyuluhan kepada para pedagang 
agar selalu menjaga kebersihan lingkungan taman untuk menciptakan 
lingkungan taman yang indah dan sehat. 

 
Meskipun dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur sudah 

menyediakan tempat-tempat sampah, tetapi karena jumlah para pedagang 

sangat banyak, maka para pedagang mempunyai inisiatif sendiri untuk 

menyediakan tempat-tempat sampah di masing-masing tempat mereka 

berdagang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tempat-tempat sampah 

yang disediakan tidak mencukupi. Biasanya setelah selesai bekerja sebelum 

pulang ke rumah masing-masing, para pedagang akan membersihkan tempat-



 

tempat berdagang mereka. Meskipun sudah sering dihimbau oleh pihak PT 

Taman Wisata Candi Borobudur tetapi juga masih ada para pedagang yang 

belum perduli untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan taman, biasanya 

akan segera ditegur oleh pedagang lainnya ataupun oleh staf dari pihak PT 

Taman Wisata Candi Borobudur.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Karsih wawancara pada 

tanggal 12 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Meskipun dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur sudah 
menyediakan tempat-tempat sampah, tetapi karena jumlah 
pedagangnya banyak, maka para pedagang menyediakan sendiri 
tempat sampah di masing-masing tempat berdagang mereka. Kami 
juga rutin menyapu dan membersihkan tempat berdagang sebelum 
pulang ke rumah. 

 
(5)   Kerjasama dalam bidang keamanan dan ketenangan lingkungan 

Berdasarkan hasil observasi di Taman Wisata Candi Borobudur, 

kehidupan para pedagang juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan 

masyarakat pada umumnya yang juga menginginkan suasana yang aman dan 

tenang dalam bekerja terutama menjaga keamanan dan ketenangan 

lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. Berhubungan dengan tempat 

bekerja para pedagang yang sebagai tempat wisata sudah menjadi kewajiban 

baik dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur dan para pedagang sendiri 

untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi para pengunjung agar mereka 

merasa terlindungi dan betah ketika berkunjung ke Taman Wisata Candi 

Borobudur. Untuk mewujudkan keamanan dan ketenangan lingkungan taman, 



 

maka pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur aktif melakukan pendekatan-

pendekatan kepada para pedagang dengan memberikan penyuluhan-

penyuluhan kepada para pengurus dari masing-masing paguyuban yang 

kemudian disampaikan kepada anak buahnya atau para pedagang masing-

masing tentang keperdulian untuk selalu menjaga keamanan dan ketenangan 

lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur dalam rangka menciptakan 

suasana yang rukun bagi komunitas para pedagang dan para pengunjung agar 

merasa nyaman berada di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gito Hargono selaku 

staf dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur wawancara pada tanggal 

14 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketenangan 
lingkungan taman, maka kami aktif memberikan penyuluhan kepada 
para pedagang agar berpartisipasi menciptakan suasana yang aman dan 
tenang bagi para pengunjung maupun para pedagang. Sehingga jika 
suasana aman, maka para pengunjung merasa betah, tidak merasa 
terancam dan terusik. Kami selalu mengingatkan para pedagang untuk 
menghindari pertengkaran selama mereka bekerja dan masih berada di 
lingkungan taman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  

 
Sebagai tindak lanjutnya, maka para pedagang bekerjasama untuk 

menciptakan keamanan dan ketenangan lingkungan taman dengan selalu 

menghindari keributan ataupun kejadian yang dapat mengganggu kenyamanan 

komunitas di Taman Wisata Candi Borobudur. Ketika berinteraksi dengan 

para pengunjung yaitu ketika para pedagang menawarkan barang 



 

dagangannya juga menghindari cara-cara yang kasar, tidak menyakiti atau 

memaksa para pengunjung.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Feriyanto wawancara 

pada tanggal 16 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk menciptakan lingkungan taman yang aman dan tenang, 
para pedagang sudah diberikan penyuluhan-penyuluhan oleh pengurus 
paguyuban dan selalu dipantau keadaan mereka selama bekerja. Ini 
dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para 
pengunjung dan bagi para pedagang sendiri.  

 
Berdasarkan keterangan diatas tampak perilaku dari pedagang dalam 

melakukan kerjasama di bidang keamanan dan ketenangan lingkungan yang 

sudah berjalan dengan baik dan para pedagang menunjukkan sikap perduli 

untuk menciptakan keadaan lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur yang 

aman dan tenang untuk menjaga interaksi yang sehat dengan para pedagang 

lainnya atau para pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur.  

(6)   Kerjasama dalam bidang hukum 

Dalam rangka menciptakan keadilan dan kepuasan bagi para 

pedagang, maka pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur memberikan 

peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para pedagang agar terpenuhi 

semua keinginan dari para pedagang. Peraturan ini berhubungan dengan 

pembagian tempat atau lokasi bagi para pedagang sebagai tempat beroperasi 

dalam menjual barang dagangannya. Taman Wisata Candi Borobudur 

mempunyai delapan areal yang masing-masing areal digunakan sebagai 

tempat berdagang bagi para pedagang. Pembagian tempat ini sudah menjadi 



 

kesepakatan antara para pedagang sendiri dengan pihak PT Taman Wisata 

Candi Borobudur. Hal ini dilakukan karena mengingat jumlah para pedagang 

yang sangat banyak dan untuk menghindari perebutan tempat berdagang, 

maka dimasing-masing areal Taman Wisata Candi Borobudur dimanfaatkan 

sebagai tempat beroperasi para pedagang, jadi dapat menghindari pertikaian 

karena masalah tempat berdagang.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kintung selaku staf dari 

pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur wawancara pada tanggal 19 

Desember 2004 sebagai berikut : 

“Masalah tempat berdagang dari dulu sudah menjadi masalah, 
tetapi sejak ada pembangunan dan perbaikan di Taman Wisata Candi 
Borobudur pembagian tempat berdagang bagi para pedagang dapat 
teratasi. Sekarang tiap areal dimanfaatkan sebagai daerah operasi para 
pedagang  jadi mereka tidak rebutan tempat.  

 
Pembagian tempat berdagang selain sudah menjadi peraturan dari PT 

Taman Wisata Candi Borobudur juga menjadi kesepakatan dari masing-

masing para pedagang baik dalam satu paguyuban atau antar paguyuban. 

Dalam rangka menciptakan keadilan dan menghindari perebutan tempat 

berdagang, maka para pedagang beroperasi sesuai dengan tempat yang 

disediakan tanpa mengganggu tempat para pedagang lainnya. Pedagang yang 

melanggar peraturan akan ditegur langsung oleh pemimpin paguyuban atau 

dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur. Dengan adanya peraturan 

daerah operasi berdagang tidak menjadi hambatan bagi para pedagang untuk 

tetap menjaga kerjasama dan interaksi yang terjalin diantara mereka. Untuk 



 

pembagian tempat berdagang biasanya dalam satu paguyuban pedagang akan 

menyebarkan anak buahnya untuk menempati masing-masing areal di Taman 

Wisata Candi Borobudur secara merata, jadi tidak terdapat dalam satu 

paguyuban pedagang menempati areal yang sama. Para pedagang dalam satu 

paguyuban akan menempati areal-areal yang ada di Taman Wisata Candi 

Borobudur dan beroperasi sesuai dengan tempat masing-masing. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Darsono wawancara 

pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Para pedagang beroperasi sesuai dengan tempatnya masing-
masing yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Cara menyebar 
pedagang sesuai dengan jumlah areal yang ada. Jadi semuanya merata 
dan tidak ada pedagang dalam satu paguyuban menempati areal yang 
sama. Dengan cara ini akan menghindari rebutan tempat dan 
memberikan rasa adil bagi semua pedagang karena dapat menghindari 
pertengkaran hanya gara-gara masalah tempat berdagang. 
Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa sudah ada kesadaran dari 

para pedagang yang ditunjukkan dengan perilaku mereka untuk mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada dan kerjasama yang terjalin antara para 

pedagang dalam bidang hukum sudah berjalan dengan baik.    

b) Akomodasi 

Dalam kehidupan interaksi sosial para pedagang tentu diwarnai 

dengan berbagai macam interaksi yang positif maupun negatif. Interaksi sosial 

yang positif dapat mengarah dalam bentuk kerjasama sedangkan interaksi 

negatif mengarah kepada perselisihan atau pertentangan. Begitupun yang 

terjadi dalam kehidupan interaksi sosial sehari-hari pedagang karena yang 



 

namanya hidup bersama tidak selalu berjalan lurus tanpa ada gangguan, tetapi 

juga diwarnai oleh pertentangan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan 

pandangan hidup, cara berpikir, cara bergaul yang mengarah pada 

kesalahpahaman. Dalam kehidupan interaksi sosial pedagang juga terdapat 

berbagai macam pertentangan yang berakibat adanya kehidupan interaksi 

sosial yang tidak serasi, selaras dan seimbang sehingga perlu melibatkan 

semua pedagang untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi 

diantara mereka. 

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh para pedagang yaitu dengan 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus 

paguyuban yang tentu saja dibantu oleh semua anggota pedagang tentang 

pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari pertentangan-pertentangan 

yang ada diantara para pedagang. Usaha-usaha penyuluhan dilakukan oleh 

para pengurus dari masing-masing paguyuban pedagang dengan memberi  

nasehat-nasehat dan dampak negatif dari adanya pertentangan, maka para 

pedagang akan paham dan berusaha untuk menghindari pertentangan dengan 

sesama pedagang lainnya. Usaha lebih lanjut yaitu adanya dialog bulanan 

antar paguyuban pedagang yang bertujuan selain untuk mempererat 

silaturahmi juga membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

upaya membina kerukunan hidup para pedagang dan yang utama untuk 

menghindari pertentangan-pertentangan diantara pedagang. Dengan adanya 

dialog bulanan antara para pedagang akan semakin mengurangi pertentangan 



 

yang ada diantara para pedagang, karena jika ada pedagang yang bertengkar, 

maka akan ditindak oleh kelompok paguyubannya.  

Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Dayat wawancara pada 

tanggal 23 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Untuk mengurangi pertentangan antara pedagang, para 
pedagang sudah memiliki wadah dialog yang membahas masalah apa 
saja yang ada dalam kehidupan interaksi sosial pedagang. Hasilnya 
para pedagang mulai mengerti sehingga pertentangan atau pertikaian 
dapat berkurang. Bila ada pedagang yang bertikai akan ditindak 
dengan cara yang halus dan sopan atau diselesaikan dengan cara yang 
baik.  

 
Berdasarkan keterangan diatas tampak bahwa akomodasi yang ada 

dalam kehidupan interaksi sosial pedagang sudah berjalan dengan baik yaitu 

dengan adanya peran aktif para pengurus paguyuban untuk memberikan 

penyuluhan-penyuluhan dan meredakan pertentangan yang ada sehingga para 

pedagang mulai sadar dan berusaha untuk mengurangi pertentangan antara 

sesama pedagang. Adanya akomodasi yang baik juga berkat adanya kerjasama 

yang baik pula antara semua pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur.  

c)  Asimilasi 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terlihat bahwa asimilasi 

diantara para pedagang sudah berjalan dengan baik sejak adanya usaha-usaha 

dari pedagang untuk menciptakan suatu akomodasi dalam berinteraksi sosial 

karena asimilasi merupakan hasil dari akomodasi yang lebih lanjut yaitu 

dengan adanya usaha-usaha dan kesadaran dari para pedagang untuk 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada berupa 



 

perbedaan dalam pandangan hidup, cara berpikir, cara bergaul atau 

bermasyarakat, gaya hidup dan keadaan sosial ekonomi pedagang. Untuk 

mengurangi agar tidak terjadi pertentangan atau pertengkaran yang lebih 

meluas, para pedagang sudah mulai berusaha untuk sebisa mungkin 

menghindari pertentangan antara sesama pedagang karena mereka juga 

menyadari bahwa mereka adalah teman seprofesi yang sama-sama bekerja 

menjadi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Selain itu mereka juga 

menyadari berasal dari desa yang sama atau bertetangga sehingga tidak perlu 

saling menonjolkan atau mau menang sendiri, ingin berkuasa dan 

meremehkan pedagang yang lain, menghindari pergaulan dengan memandang 

status dan kedudukan, ingin merasa paling unggul. Semua perbedaan yang ada 

sudah dihilangkan dan lebih mengutamakan kesamaan sebagai rekan kerja dan 

saling menjaga toleransi dan kerukunan yang dapat meningkatkan hubungan 

interaksi sosial antara pedagang yang sehat dan membangun. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suyatun wawancara 

pada tanggal 26 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Para pedagang sudah mulai mengurangi pertentangan yang ada 
dan perlahan-lahan mulai mengurangi perbedaan-perbedaan diantara 
mereka seperti pandangan hidup, cara berpikir, cara bergaul, gaya 
hidup dan keadaan sosial ekonomi. Sekarang mereka lebih 
mengutamakan kebersamaan dan rasa senasib karena sama-sama 
bekerja sebagai pedagang, mencari makan juga di tempat yang sama. 
Semua itu juga tidak lepas dari usaha para pedagang sendiri yang 
sudah sadar akan pentingnya menjaga kerukunan diantara pedagang.  

 



 

Berdasarkan keterangan diatas tampak jelas bahwa asimilasi sebagai 

hasil lanjut dari akomodasi para pedagang sudah berjalan dengan baik dengan 

mengurangi pertentangan dan perbedaan yang ada diantara mereka.   

2)   Pola Interaksi Sosial Disosiatif 

Proses disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang cenderung 

menimbulkan konflik. Bentuk interaksi sosial disosiatif adalah persaingan dan 

kontravensi / pertikaian. Bentuk interaksi disosiatif juga terdapat dalam 

kehidupan sosial pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Dalam 

kehidupan bersama para pedagang akan terjadi banyak kegiatan atau aktivitas 

sosial untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuannya, maka 

para pedagang akan melakukan usaha-usaha yang tak jarang dari adanya 

kegiatan-kegiatan itu akan menimbulkan persaingan antara para pedagang. 

Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu 

yang lebih daripada yang lainnya. Dengan kata lain bahwa terjadinya 

persaingan oleh karena adanya perasaan atau anggapan seseorang bahwa ia 

akan lebih beruntung jika tidak bekerjasama dengan orang lain dan orang lain 

dianggap dapat memperkecil hasil suatu kerja.  

Dalam kehidupan sosial para pedagang tidak lepas dari persaingan. 

Bentuk dari persaingan yang terjadi antara para pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur adalah persaingan ekonomi seperti masalah perebutan 

konsumen. Ketika ada para pengunjung biasanya para pedagang akan 

langsung berebutan mengerumuni pengunjung tersebut untuk menawarkan 



 

barang dagangannya. Biasanya kegiatan tawar-menawar ini akan membuat 

para pedagang saling berebutan menarik konsumen sebanyak-banyaknya 

dengan memasang harga yang murah sehingga banyak konsumen yang 

tertarik. Jika ada pedagang yang berhasil menarik pengunjung untuk membeli 

barang dagangannya dalam jumlah banyak akan menimbulkan sikap iri dari 

para pedagang lainnya dan membuat pedagang lainnya berusaha untuk 

menarik pengunjung sebanyak-banyaknya dengan saling berlomba-lomba 

sehingga terjadi persaingan diantara para pedagang.  

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsito wawancara pada 

tanggal 28 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Persaingan pedagang tentu ada dan wajar saja soalnya sama-
sama menjadi pedagang ingin cari untung yang banyak. Yang tampak 
jelas soal rebutan pengunjung biasanya kalau ada pengunjung para 
pedagang akan berebutan menawar barang dagangan dan mematok 
harga yang murah agar menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. 
Kadang kalau ada pedagang yang berhasil menarik banyak 
pengunjung akan membuat iri dan mereka berlomba-lomba untuk 
melakukan hal yang sama ya hasilnya menjadi persaingan itu.  

 
Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam kehidupan interaksi sosial 

para pedagang juga diwarnai oleh bermacam-macam bentuk persaingan antara 

sesama pedagang sendiri. Selain terjadi persaingan juga diwarnai oleh adanya 

pertikaian yang biasanya merupakan kelanjutan dari persaingan yang tidak 

sehat diantara para pedagang. 



 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada umumnya bentuk 

pertikaian yang sering terjadi diantara para pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur yaitu: 

(a) Masalah pembelian dan pembagian barang dagangan yang terjadi dalam 

lingkungan satu paguyuban pedagang. Para pedagang memperoleh barang 

dagangan dengan membelinya dalam partai besar yang dikoordinir oleh 

masing-masing pengurus paguyuban dibantu anggotanya. Kemudian para 

pedagang akan membeli barang dagangan itu sesuai dengan patokan harga 

dan jumlah barang dagangan yang sudah disepakati oleh anggota 

paguyuban. Hal ini dilakukan agar para pedagang tidak saling berebutan 

dan memberikan keadilan bagi pedagang dalam paguyuban tersebut. Jadi 

tidak dibolehkan ada pedagang yang ingin membeli dan mendapatkan 

barang dagangan dalam jumlah yang banyak karena untuk pembelian dan 

pembagian barang dagangan sudah ditentukan besarnya. Tetapi masih ada 

pedagang yang menginginkan lebih dalam membeli dan mendapatkan 

barang dagangan, biasanya pedagang tersebut bersikap ingin menguasai 

karena merasa memiliki banyak uang sehingga ingin membeli barang 

dagangan dalam jumlah yang banyak. Keadaan ini menimbulkan sikap 

protes dari pedagang lainnya yang biasanya berlanjut menjadi adu mulut. 

Hal ini juga menyebabkan pedagang lainnya berusaha untuk membeli 

barang dagangan dalam jumlah banyak pula sehingga tak jarang terjadi 

perebutan barang dagangan diantara pedagang.  



 

(b) Masalah membuang sampah sembarangan. Masalah lingkungan yang 

sering menimbulkan pertikaian yaitu masalah membuang sampah. 

Meskipun dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur sudah 

menghimbau agar para pedagang harus menjaga kebersihan lingkungan 

taman dengan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, tetapi 

masih ada juga pedagang yang kurang mengindahkan himbauan tersebut. 

Pertikaian ini biasanya terjadi pada pedagang yang menjual makanan atau 

yang memiliki warung-warung makan. Pedagang makanan selain menjual 

makanan juga menjual minuman seperti minuman mineral atau es. Para 

pedagang makanan itu biasanya membuang sisa dari makanan atau 

minuman secara sembarangan sehingga mengundang protes pedagang 

yang berada di sebelahnya. Sisa makanan atau minuman yang dibuang itu 

jika sudah lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga 

mengganggu pedagang sebelahnya. Karena masalah ini, para pedagang 

makanan itu akan ditegur dan jika tidak mau dan merasa tersinggung akan 

teguran tersebut karena menganggap dia memiliki hak juga ditempatnya 

berdagang maka pertikaian yang berupa adu mulutpun terjadi karena 

kesalahpahaman.  

(c) Masalah pembagian tempat berdagang. Pihak PT Taman Wisata Candi 

Borobudur sudah menetapkan peraturan bahwa para pedagang harus 

beroperasi sesuai dengan tempatnya yang sudah ditentukan berdasarkan 

peraturan yang ada. Pembagian tempat ini meliputi tempat berdagang 



 

pedagang yang beroperasi didalam taman dan yang berada diluar pagar 

pembatas taman serta tempat berdagang pada masing-masing areal yang 

ada di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. Meskipun sudah 

terdapat peraturan tentang pembagian tempat berdagang, tetapi masih ada 

para pedagang yang berdagang tidak pada tempat berdagangnya dengan 

menempati tempat berdagang pedagang lainnya. Hal ini akan 

menimbulkan protes dari pedagang lainnya dan terjadi pertikaian berupa 

adu mulut.  

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Marwan wawancara 

pada tanggal 30 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Pertikaian yang tampak untuk masalah buang sampah 
sembarangan. Selain itu pertengkaran yang diakibatkan oleh rebutan 
tempat berdagang dan masalah pembelian dan pembagian barang 
dagangan dalam satu paguyuban pedagang. Biasanya pertikaian yamg 
terjadi baru sebatas pertikaian adu mulut saja. 

 
Berdasarkan keterangan diatas tampak bahwa kehidupan interaksi 

sosial para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur juga banyak 

diwarnai oleh pertengkaran atau pertikaian yang terjadi diantara para 

pedagang baik dalam satu paguyuban atau antar paguyuban pedagang. 

Untuk mengatasi masalah persaingan dan pertentangan atau pertikaian 

agar tidak berkembang menjadi pertikaian yang berkepanjangan, maka para 

pedagang membuat peraturan-peraturan yang lebih tegas dengan disertai 

sanksi agar para pedagang lebih mematuhi peraturan yang ada dan tidak 

melakukan pertikaian karena masalah salah paham, perebutan barang 



 

dagangan dan lebih aktif memberikan penyuluhan kepada para pedagang agar 

pandai mengelola konflik yang terjadi diantara mereka. Selain itu para 

pedagang yang bertikai akan diberi sanksi tegas akan dikeluarkan dari 

paguyuban jika terbukti melakukan tindak kekerasan atau pertikaian dengan 

sesama pedagang. Jika pertikaian terjadi, maka pedagang yang bertikai akan 

disidang dalam acara dialog bulanan dan mencari langkah-langkah bersama 

untuk mencari solusi yang terbaik agar pertikaian dapat terselesaikan dengan 

cara baik melalui musyawarah bersama. Begitu pula tindakan yang ditempuh 

oleh pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur untuk mencegah konflik yang 

terjadi diantara para pedagang yaitu dengan menegur secara langsung 

pedagang yang tidak mematuhi peraturan seperti dalam hal menempati tempat 

berdagang para pedagang yang sudah ditentukan bersama-sama. 

 

4.1.5  Pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur Terhadap Perilaku Sosial 

Ekonomi Pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur 

Obyek Wisata Candi Borobudur sebagai tempat wisata banyak 

dikunjungi oleh para wisatawan baik wisatawan domestik maupun 

mancanegara. Dengan banyaknya kunjungan dari wisatawan yang datang, 

maka Obyek Wisata Candi Borobudur selain berpotensi sebagai tempat wisata 

juga memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk 

membuka usaha dengan bekerja sebagai pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur. Banyaknya para wisatawan yang datang telah menimbulkan minat 



 

dari masyarakat sekitar terutama para pedagang untuk memberikan pelayanan 

kepada para wisatawan dengan menjual berbagai macam barang dagangan 

yang menjadi ciri khas daerah wisata ataupun membuka usaha seperti warung 

makan, kios-kios atau menjual jasa pelayanan lainnya. Adanya Obyek Wisata 

Candi Borobudur juga membantu para pedagang untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan hidup mereka karena keberadaan Obyek 

Wisata Candi Borobudur banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya 

sebagai peluang ekonomi mereka. Hal ini secara langsung dapat membantu 

taraf kehidupan para pedagang yang dahulu kurang mencukupi menjadi lebih 

meningkat.    

Keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur juga berpengaruh 

terhadap perilaku sosial ekonomi para pedagang. Perilaku sosial ekonomi 

pedagang ditunjukkan dengan kegiatan para pedagang dalam membeli barang 

dagangan dari para grosir. Perilaku lainnya dalam pembagian barang 

dagangan yang membagi barang dagangan secara adil dengan dikoordinir oleh 

pengurus paguyuban. Perilaku pedagang dalam menentukan harga barang 

dagangan dilakukan atas kesepakatan anggota paguyuban. Perilaku pedagang 

dalam menarik pengunjung dilakukan  dengan mencantumkan nama Candi 

Borobudur di setiap barang-barang dagangan sehingga menjadi ciri khas dari 

daerah wisata. Para pedagang juga pandai berbahasa asing yang menjadi cara-

cara pedagang untuk menawarkan barang-barang dagangannya terutama 

kepada wisatawan asing. Perilaku lainnya ketika menawarkan barang 



 

dagangan kepada pengunjung biasanya para pedagang akan menyebutkan 

barang dagangan serta harga-harganya dengan cara berebutan dan 

bergerombol dan terus mengikuti para pengunjung sampai mau membeli 

barang dagangannya. Perilaku pedagang dalam menjual barang dagangan 

dengan cara memasang harga yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan 

kondisi serta jumlah para pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur. 

Perilaku pedagang lainnya dalam pembagian tempat berdagang dengan 

membuat kesepakatan untuk menempati semua areal yang ada di lingkungan 

Taman Borobudur. Perilaku pedagang dalam melakukan kerjasama ekonomi 

tampak dari aktivitas pedagang dalam melakukan jual beli antara pedagang 

dan kerjasama para pedagang dalam satu paguyuban atau antar paguyuban 

pedagang dengan mengelola usaha dagang secara bersama-sama. Perilaku 

pedagang dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi ditunjukkan 

dengan mengisi waktu luang mereka untuk berdagang termasuk bagi para 

pedagang anak-anak. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Obyek 

Wisata Candi Borobudur dapat mempengaruhi perilaku sosial ekonomi 

masyarakat sekitar Candi Borobudur terutama dalam hal ini adalah mereka 

yang bekerja sebagai pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur.  

Adanya pengaruh dari Obyek Wisata Candi Borobudur bagi perilaku 

sosial ekonomi pedagang ada yang berdampak positif maupun negatif. 



 

Pengaruh positif dari keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur bagi 

perilaku sosial ekonomi pedagang antara lain : 

1) Semakin luasnya kesempatan usaha. Adanya kesempatan usaha tumbuh    

untuk menyediakan keperluan wisatawan, hal ini mendorong para 

pedagang untuk membuka usaha dengan berdagang berbagai macam 

barang dagangan yang menjadi ciri khas daerah wisata seperti menjual 

cinderamata atau souvenir dan barang-barang dagangan lainnya seperti 

kerajinan-kerajinan, usaha-usaha kios, warung makan dan berbagai 

macam barang dagangan lainnya.  

2) Membuka lapangan pekerjaan. Untuk menjalankan usaha-usaha yang ada 

dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung 

makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh sehingga makin luas pula 

lapangan pekerjaan yang tercipta. Adanya Obyek Wisata Candi Borobudur 

dimanfaatkan oleh para pedagang untuk membuka usaha yang seluas-

luasnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap banyak 

tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

3) Meningkatkan pendapatan. Adanya lapangan kerja yang luas dan 

banyaknya para wisatawan yang datang akan membantu meningkatkan 

pendapatan para pedagang. Meningkatnya pendapatan para pedagang 

berasal dari banyaknya para wisatawan yang membeli barang-barang 

dagangan. Dari pendapatan yang meningkat dapat membantu 



 

memperbaiki perekonomian para pedagang yang berarti akan meningkat 

pula tingkat kesejahteraan dan kemakmuran para pedagang. 

4) Meningkatnya pola pikir para pedagang. Pola pikir yang maju dan 

meningkat tampak dalam perilaku para pedagang yang mulai terbuka 

untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dengan mengembangkan 

usaha-usaha dagang para pedagang agar lebih maju dengan melakukan 

kerjasama-kerjasama ekonomi antara para pedagang. 

Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan Obyek Wisata Candi 

Borobudur terhadap perilaku sosial ekonomi pedagang yaitu :  

1) Meningkatnya harga di daerah wisata. Adanya kunjungan para wisatawan 

ini dilihat sebagai kesempatan untuk mendapat keuntungan yang lebih 

besar, sehingga para pedagang membuka usaha dagangnya dan mengambil 

kesempatan untuk menarik untung yang sebesar-besarnya dengan 

menaikkan harga. 

2) Adanya persaingan, pertentangan atau pertikaian antara pedagang di 

Taman Wisata Candi Borobudur karena adanya interaksi sosial yamg 

dilakukan oleh para pedagang dalam berbagai aspek kehidupan mereka, 

sehingga adanya persaingan, pertentangan atau pertikaian itu dapat 

menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara para pedagang.  

3) Adanya pencemaran lingkungan. Adakalanya para wisatawan yang datang 

masih banyak yang belum menghargai kebersihan dengan membuang 

sampah atau sisa makanan secara sembarangan sehingga lingkungan 



 

taman menjadi tercemar karena banyaknya sampah yang berserakan. 

Begitupun yang terjadi pada para pedagang, dengan semakin banyaknya 

jenis usaha yang dilakukan para pedagang, maka akan semakin menambah 

tempat untuk berdagang. Meskipun sudah sering diberikan penyuluhan 

agar menjaga kebersihan lingkungan taman terutama pada lokasi-lokasi 

berdagang, tetapi juga masih banyak para pedagang yang membuang 

sampah sembarangan. Pencemaran lingkungan yang sudah meresahkan 

terutama yang dilakukan oleh pedagang makanan dan minuman, karena 

biasanya mereka membuang sisa makanan dan minuman di selokan-

selokan kecil yang ada di sekitar lingkungan taman sehingga 

menimbulkan bau yang tidak sedap. 

 

4.1.6 Pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur Terhadap Tingkat      

Kemakmuran dan Kesejahteraan Pedagang di Taman Wisata Borobudur 

Adanya Obyek Wisata Candi Borobudur memberikan manfaat yang 

besar bagi kehidupan para pedagang karena pedagang dapat memanfaatkan 

potensi Obyek Wisata Candi Borobudur sebagai lapangan pekerjaan bagi 

mereka. Dengan banyaknya usaha-usaha dagang yang dikelola oleh para 

pedagang akan membantu hasil pendapatan pedagang yang berarti dapat 

membantu pedagang dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

hidup pedagang. Adanya Obyek Wisata Candi Borobudur yang dimanfaatkan 

oleh penduduk sekitar Candi Borobudur terutama yang bekerja menjadi 



 

pedagang di Taman Borobudur dapat membantu tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan hidup para pedagang, dimana kondisi kemakmuran dan 

kesejahteraan para pedagang dapat dilihat dari keadaan ekonomi para 

pedagang yang meliputi : 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan keuntungan ekonomi yang didapat seseorang 

yang menyangkut jumlah yang dinyatakan dengan uang. Pendapatan yang 

diperoleh akan digunakan untuk membiayai hidup sehari-hari para 

pedagang yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan yang 

merupakan kebutuhan primer maupun sekunder. Selain untuk membiayai 

kebutuhan hidupnya, adakalanya dari pendapatan yang diperoleh apabila 

ada sisa sebagian dialokasikan untuk ditabung. Setiap harinya para 

pedagang bekerja sebagai pedagang di Taman Borobudur dengan 

memperoleh penghasilan bersih antara Rp 20.000,00 – Rp 30.000,00 jika 

berdagang pada hari biasa, tetapi jika berdagang pada waktu hari libur bisa 

mencapai lebih dari Rp 50.000,00 perharinya. 

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Marwan wawancara pada tanggal 

29 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Pendapatan saya sebagai pedagang topi kalau waktu hari 
biasa sekitar Rp 25.000,00, tetapi kalau hari-hari libur bisa lebih dari 
itu sekitar Rp 40.000,00 – Rp 50.000,00. Saya tidak mempunyai 
pekerjaan sampingan tetapi istri saya juga bekerja menjadi pedagang 
disini. Dari pendapatan saya dapat menutup kebutuhan keluarga dan 
kalau ada sisi uang biasanya saya manfaatkan untuk ditabung. 

 



 

 Dari besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh para 

pedagang dapat menggambarkan keadaan ekonomi dan tingkat 

kemakmuran serta kesejahteraan para pedagang. 

b. Kekayaan yang dimiliki 

Kekayaan yang dimiliki mencakup kepemilikan barang-barang yang 

dapat dilihat dari mebel-mebel berupa meja kursi, buffet, alat transportasi 

berupa sepeda, sepeda motor atau mobil dan alat-alat elektronik. Dengan 

adanya kepemilikan barang-barang mewah tersebut akan dikatakan 

mempunyai banyak harta dan menduduki tingkat sosial ekonomi yang 

tinggi. Kepemilikan barang-barang mewah yang dimiliki para pedagang 

antara lain kepemilikan barang-barang perkakas rumah tangga, perabotan 

rumah tangga, mebel, alat transportasi seperti sepeda dan sepeda motor, 

alat-alat elektronik seperti radio, televisi, tape dan VCD. 

Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Suyatun wawancara pada 

tanggal 29 Desember 2004 sebagai berikut : 

“Di rumah saya ada meja kursi, televisi, radio dan tape, 
semua itu dibeli dari hasil pendapatan saya sebagai pedagang. Bagi 
saya itu bukan barang mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok 
sebagai hiburan bagi keluarga. Kebetulan saya bisa membeli barang-
barang itu karena memang ada sisa uang dari pendapatan saya 
sebagai pedagang.  

 
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

Obyek Wisata Candi Borobudur dapat membantu tingkat kemakmuran 

dan kesejahteraan pedagang yang tampak dari keadaan ekonomi pedagang 



 

meliputi besarnya pendapatan dan kekayaan barang yang dimiliki oleh 

para pedagang.  

 

4.2    Pembahasan 

Obyek Wisata Candi Borobudur selain sebagai tempat wisata juga 

memberikan peluang untuk memperluas kesempatan usaha dan menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya masyarakat sekitar Candi Borobudur maupun masyarakat dari 

daerah lainnya yang memanfaatkan keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur 

sebagai lapangan pekerjaan dengan bekerja sebagai pedagang. Banyaknya para 

wisatawan yang datang telah menimbulkan minat para pedagang untuk 

memberikan pelayanan-pelayanan dengan membuka usaha kios-kios, warung 

makan atau barang-barang dagangan yang menjadi ciri khas daerah wisata. 

Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang juga 

secara langsung akan mempengaruhi perilaku para pedagang yaitu perilaku 

sosial ekonomi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Perilaku sosial 

ekonomi para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur tampak dari 

perilaku-perilaku pedagang dalam kegiatan ekonomi mereka yang meliputi : 

a. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan pengadaan barang 

dagangan. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan pengadaan 

barang dagangan tampak dari perilaku pedagang dalam masing-masing 

paguyuban dalam menghasilkan barang-barang dagangan. Para pedagang 



 

dalam menghasilkan barang dagangannya ada yang membeli barang 

dagangan dari para grosir yang datang dari kota Yogyakarta, antara lain 

pedagang batik, pedagang kaos dagadu, sebagian pedagang topi dan 

pedagang sovenir. Para pedagang akan membeli barang daganngan dari 

para grosir yang sudah menjadi langganan tetap mereka. Para grosir akan 

langsung datang ke tempat-tempat paguyuban pedagang yang sudah 

menjadi langganan mereka dengan membawa barang-barang dagangan 

yang dipesan oleh para pedagang. Sebagian pedagang juga ada yang 

menghasilkan barang dagangannya dengan membeli pada kios-kios para 

penduduk sekitar Candi Borobudur yang khusus menyediakan sarana 

prasarana pemesanan barang dagangan kepada para pedagang. Biasanya 

barang dagangan yang dipesan dari para penduduk sekitar Candi Borobudur 

akan menjadi barang dagangan yang menjadi ciri khas karena pada setiap 

barang-barang dagangan tersebut akan dicantumkan nama Candi 

Borobudur. Dalam kegiatan pengadaan barang dagangan juga dilakukan 

dengan cara yang sama yaitu para pedagang memesan barang dagangan 

dalam partai besar yang kemudian para pedagang akan membeli barang 

dagangan tersebut dengan dikoordinir oleh pengurus paguyuban. Untuk 

pedagang makanan dan minuman dalam pengadaan barang dagangan akan 

membuat sendiri makanan atau minumannya seperti pedagang mie ayam, 

bakso dan berbagai macam nasi serta pedagang minuman seperti pedagang 

es. Ada juga pedagang yang menghasilkan barang dagangan dengan 



 

membelinya di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang seperti 

pedagang cetak nama, pedagang rokok, pedagang buah, pedagang 

kelontong dan pedagang mainan anak-anak. Untuk pedagang buku dalam 

pengadaan barang dagangan akan membelinya pada koperasi Borobudur 

yang ada di Taman Borobudur. Dalam kegiatan pengadaan barang 

dagangan juga akan dikoordinir oleh pengurus paguyuban yang 

bekerjasama dengan pihak pengelola koperasi Borobudur.    

b. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan pembagian barang 

dagangan. Dalam kegiatan pembagian barang dagangan dilakukan dengan 

cara membagi barang dagangan kepada para pedagang yang dikoordinir 

oleh pengurus dari masing-masing paguyuban pedagang. Untuk 

menghindari adanya perebutan barang daganggan diantara para pedagang, 

maka pengurus paguyuban memberikan peraturan agar dalam membeli 

barang dagangan juga memperhatikan kepentingan pedagang lainnya. Hal 

ini dilakukan agar semua barang dagangan dapat dibeli oleh semua 

pedagang dan terbagi secara adil dan merata. Peraturan ini berlaku sesuai 

dengan kesepakatan para pedagang dalam masing-masing paguyuban. 

Pembagian barang dagangan ini berlaku bagi semua paguyuban pedagang 

yang dalam pembagian dan peraturannya dilakukan dengan cara yang sama. 

Bagi pedagang buku dalam membagi barang dagangan akan ditentukan 

oleh pihak pengelola koperasi sesuai dengan jumlah barang (buku) yang 



 

tersedia. Untuk kegiatan pembagian barang dagangan akan dilakukan atas 

kesepakatan antara pedagang dengan pihak pengelola koperasi.    

c.   Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan penentuan harga barang   

dagangan. Penentuan harga barang dagangan ditentukan dengan 

memperhitungkan harga awal pada saat membeli barang dagangan dari para 

grosir. Para pedagang akan menjual barang dagangan dengan mengambil 

untungnya. Cara menentukan harga barang dagangan ini berlaku bagi semua 

pedagang dari berbagai macam paguyuban pedagang. Bagi pedagang buku 

karena mereka mengambil barang dagangan dari Koperasi Borobudur, maka 

dalam menentukan harga barang dagangan dilakukan dengan kesepakatan 

antara pengelola koperasi Borobudur dengan para pedagang buku. Harga 

barang ditentukan oleh pihak Koperasi Borobudur, kemudian para pedagang 

akan menjual barang dagangan dengan memperhitungkan juga harga awal 

pembelian untuk menentukan keuntungan dari hasil penjualan. 

d. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan penawaran barang 

dagangan. Perilaku ekonomi pedagang juga terlihat pada saat kegiatan 

penawaran barang dagangan kepada pembeli. Perilaku ekonomi pedagang 

tampak dalam cara menarik para pengunjung dengan mencantumkan nama 

Candi Borobudur pada setiap barang dagangan dengan tujuan ingin 

menunjukkan bahwa barang dagangannya menjadi ciri khas daerah wisata. 

Ada sebagian perilaku pedagang terutama yang memiliki kios-kios atau 

warung-warung makan mencantumkan nama Candi Borobudur di papan 



 

nama atau pamflet yang diletakkan di depan kios atau warungnya. Ada juga 

pedagang yang berdagang cinderamata seperti pedagang souvenir, pedagang 

topi dan buku juga mencantumkan nama Candi Borobudur. Para pedagang 

di Taman Wisata Candi Borobudur juga pandai berbahasa asing, hal ini 

karena mereka harus berhadapan dengan wisatawan asing untuk 

menawarkan barang dagangannya sehingga dituntut harus menguasai. 

Perilaku pedagang tampak juga pada waktu kegiatan tawar menawar barang 

dagangan dengan para pengunjung. Salah satu cara yang digunakan oleh 

para pedagang terutama pedagang yang tidak membuka usaha kios-kios atau 

warung makan, ketika menawarkan barang dagangan kepada para 

pengunjung dengan saling bergerombol dan berebutan dengan menyebutkan 

berbagai macam barang dagangannya beserta harga-harganya. Para 

pedagang juga akan menawarkan barang dagangannya dengan tiada 

hentinya menyebutkan barang dagangan mereka kepada pengunjung dengan 

terus-menerus mengikuti pengunjung tersebut sampai mau membeli barang 

dagangan mereka.  

e.    Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan penjualan barang 

dagangan. Perilaku ekonomi pedagang pada kegiatan penjualan barang 

dagangan terlihat dalam aktivitas sehari-hari pedagang pada waktu menjual 

barang dagangan kepada pengunjung. Dalam kegiatan penjualan barang 

dagangan, para pedagang sudah menetapkan kesepakatan tentang harga 

penjualan barang dagangan. Biasanya pada saat hari libur dimana akan 



 

banyak pengunjung yang datang di Taman Wisata Candi Borobudur, maka 

para pedagang dalam menjual barang dagangannya akan menaikkan harga 

barang agak mahal dari hari-hari biasa. Hal ini dilakukan karena untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih dengan banyaknya para pengunjung 

yang datang, sehingga diharapkan dengan banyaknya para pengunjung, 

maka peluang untuk menjual barang dagangan lebih besar dimana akan 

banyak pengunjung yang membeli barang dagangan pedagang. Perilaku 

ekonomi pedagang juga terlihat pada waktu menjual barang dagangan 

mereka pada hari-hari biasa, dimana pengunjung yang datang lebih sedikit 

dibandingkan pada hari libur. Dalam menjual barang dagangan para 

pedagang akan memasang harga yang lebih murah. Cara ini dilakukan 

karena mempertimbangkan jumlah pengunjung yang datang lebih sedikit, 

sehingga para pedagang menjual harga barang yang murah agar tetap ada 

pengunjung yang membeli barang dagangan mereka. Para pedagang dalam 

menjual barang dagangannya kepada pengunjung juga akan melihat 

penampilan dari pembelinya, jika pembelinya terlihat seperti orang yang 

berada dengan penampilan yang bagus dan seperti orang kaya, maka para 

pedagang akan menawarkan harga yang mahal kepada pembeli. Apalagi jika 

pembeli tersebut berasal dari luar kota ataupun para turis asing, maka 

pedagang dapat menetapkan harga yang mahal kepada mereka. Perilaku 

pedagang ini dilakukan dengan menganggap pembeli yang penampilannya 

bagus, berada dan seperti orang kaya pasti memiliki banyak uang. Hal ini 



 

juga terjadi pada pembeli yang berasal dari daerah Magelang, maka 

pedagang akan menawarkan harga yang mahal, tetapi bila harga barang 

ditawar dengan harga yang murah, para pedagang masih mau untuk 

menerima penawaran barang tersebut. Perilaku pedagang lainnya juga 

tampak pada waktu menawarkan  barang dagangannya kepada pembeli yang 

tidak pandai dalam menawarkan harga barang. Para pedagang biasanya akan 

memanfaatkan pembeli yang tidak dapat menawar harga, sehingga 

pedagang akan menjual barang dagangannya dengan memasang harga yang 

mahal karena pembeli tersebut tidak dapat menawar harga barang dan 

membeli sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang. 

f. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan pembagian tempat 

berdagang. Lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur terdiri dari 

berbagai macam areal. Semua areal yang ada di lingkungan Taman Wisata 

candi Borobudur menjadi tempat berdagang bagi para pedagang. Anggota 

paguyuban pedagang akan melakukan kesepakatan untuk menentukan para 

pedagang yang akan berdagang dengan menempati semua areal yang ada. 

Dengan kesepakatan ini bertujuan agar para pedagang tidak saling berebutan 

untuk mencari lokasi sebagai tempat berdagang mereka. Untuk pembagian 

tempat berdagang dalam satu paguyuban akan menyebarkan pedagang untuk 

menempati masing-masing areal di Taman Borobudur secara merata, jadi 

tidak terdapat dalam satu paguyuban pedagang menempati areal yang sama. 

Para pedagang dalam satu paguyuban akan menempati semua areal yang ada 



 

di Taman Borobudur dan beroperasi sesuai dengan tempat berdagang 

masing-masing. Adanya kesepakatan ini hanya berlaku pada saat hari biasa 

saja, jadi pada hari-hari libur para pedagang bebas untuk berdagang dimana 

saja sesuai keinginan mereka. Hal ini dilakukan karena pada waktu hari-hari 

libur biasanya banyak sekali para pengunjung yang datang, sehingga para 

pedagang diberikan kebebasan untuk berdagang di semua areal yang ada di 

lingkungan Taman Borobudur dan mencari pembeli sebanyak-banyaknya. 

g. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kerjasama ekonomi. Ada sebagian 

pedagang untuk menambah penghasilan mereka dengan melakukan 

kerjasama ekonomi dengan rekan pedagang lainnya terutama yang menjual 

barang  dagangan yang berbeda, mereka membuka usaha dagang yang 

dikelola bersama-sama, biasanya dilakukan oleh dua atau tiga orang 

pedagang. Dalam satu usaha dagang yang dikelola akan dijual dengan 

membuka kios-kios kecil. Usaha dagang yang sama juga dilakukan oleh 

para pedagang dalam satu paguyuban yang juga bekerjasama membuka 

usaha dagang yang dikelola secara bersama-sama. Usaha dagang ini menjual 

barang-barang dagangan yang sama dengan membuka kios-kios atau 

warung-warung. Dari kerjasama-kerjasama ekonomi yamg dilakukan oleh 

para pedagang akan mereka kelola bersama-sama dengan membagi untung 

dan ruginya. Perilaku ekonomi pedagang dalam kerjasama ekonomi juga 

tampak dalam aktivitas jual beli yang dilakukan sehari-hari oleh para 

pedagang. Antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya juga sering 



 

melakukan kegiatan jual beli barang dagangan masing-masing, hal ini 

dilakukan karena para pedagang juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan 

pokok mereka karena aktivitas mereka banyak dihabiskan bekerja di Taman 

Wisata Candi Borobudur. Transaksi kebutuhan pokok tersebut hanya 

dilakukan selama mereka masih berada di lingkungan Taman Wisata Candi 

Borobudur.  

h. Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam pemanfaatan peluang ekonomi. 

Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam usaha mereka menambah 

penghasilannya dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang-peluang 

ekonomi yang ada. Sebagian pedagang selain memiliki pekerjaan tetap juga 

memiliki pekerjaan sampingan yaitu berdagang di Taman Borobudur. Para 

pedagang melakukan aktivitas pekerjaan tetap mereka pada hari-hari biasa, 

sedangkan pada hari-hari libur melakukan pekerjaan sampingan mereka 

sebagai pedagang. Sebagian pedagang juga ada yang bekerja sebagai 

pedagang menjadi pekerjaan tetap mereka. Perilaku ekonomi lainnya terlihat 

pada saat hari-hari libur dimana banyak pengunjung yang datang. Pada saat 

para pengunjung melaksanakan ibadah di mushola-mushola yang ada di 

lingkungan Taman Borobudur, maka ada sebagian pedagang yang berjaga-

jaga di depan mushola-mushola untuk mengawasi para pengunjung yang 

akan melaksanakan ibadah. Ketika para pengunjung sedang melaksanakan 

ibadah, maka para pedagang tanpa disuruh oleh para pengunjung akan 

membersihkan sandal-sandal atau sepatu-sepatu milik para pengunjung 



 

tersebut. Setelah para pengunjung selesai melaksanakan ibadah, maka para 

pedagang akan meminta imbalan kepada pemilik sandal atau sepatu yang 

sudah dibersihkan oleh pedagang tadi. Perilaku ekonomi lainnya juga 

terlihat pada pedagang anak-anak. Anak-anak juga ikut berdagang untuk 

membantu orang tua mereka yang juga bekerja menjadi pedagang. Para 

pedagang anak-anak ini akan ikut berdagang pada waktu hari libur dimana 

mereka sedang libur sekolah. Pada hari libur anak-anak lebih senang 

memanfaatkan hari libur mereka untuk ikut berdagang bersama orangtua 

mereka. Bagi anak-anak ini ada yang mau ikut berdagang bersama orangtua 

mereka karena disuruh oleh orangtua mereka dan ada juga yang berdagang 

atas kemauan anak-anak sendiri dimana uang hasil berdagang dapat 

digunakan oleh anak-anak untuk menambah uang jajan mereka.  

 Dari semua perilaku sosial ekonomi pedagang tersebut mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia yang harus 

dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Miftah Toha (2004 : 38) yaitu bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat 

dipenuhi lewat perilakunya masing-masing karena seseorang akan dihadapkan 

dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang 

dipilihnya. Selain itu adanya perilaku sosial ekonomi para pedagang tersebut 

juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Walgito (2002 : 17-18) dalam teori 

dorongan (drive theory) yaitu bahwa organisme mempunyai dorongan-dorongan 



 

tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan 

organisme yang mendorong organisme berperilaku. 

Selain keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur berpengaruh terhadap 

perilaku sosial ekonomi para pedagang, adanya interaksi sosial yang terjalin 

diantara para pedagang juga berpengaruh terhadap perilaku sosial ekonomi 

pedagang karena setiap hari para pedagang bekerja dan bertemu dengan para 

pedagang lainnya sehingga dapat membentuk kehidupan interaksi sosial 

diantara pedagang. Adanya kontak dan komunikasi yang terjalin menjadi faktor 

penting dalam kehidupan sosial para pedagang. Kontak sosial yang terjadi 

antara para pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur pada umumnya terjadi 

secara langsung dimana antara para pedagang melakukan kontak sosial dengan 

bertatap muka dan berdialog langsung di Taman Wisata Candi Borobudur. Para 

pedagang melakukan kontak sosial dengan saling bertegur sapa, saling 

menanyakan kabar antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Sedangkan 

dalam proses komunikasi antara para pedagang di Taman Wisata Candi 

Borobudur terjalin dengan menggunakan bahasa Jawa Ngoko apabila 

berkomunikasi dengan orang sebaya, tetapi jika berkomunikasi dengan orang 

yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa Kromo. Adanya kontak dan 

komunikasi diantara para pedagang menjadi faktor yang menentukan untuk 

kelangsungan interaksi sosial yang ada pada pedagang yang terjadi secara rutin 

karena baik kontak dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2002 : 64-67) 



 

bahwa suatu interaksi sosial tidak mungkin akan terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat yaitu adanya kontak dan komunikasi sosial serta keduanya 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan artinya kontak tanpa 

komunikasi sosial tidak akan berarti apa-apa dan begitu sebaliknya. Komunikasi 

dalam interaksi sosial memiliki arti yang sangat penting karena komunikasi 

memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, 

gerak-gerik badan atau sikap serta perasaan apa yang ingin disampaikan oleh 

orang yang menjadi lawan komunikasinya.    

Interaksi sosial yang dilakukan para pedagang memiliki dua pola yaitu 

pola interaksi asosiatif dan disosiatif. Kedua pola interaksi sosial itu terwujud 

dalam berbagai aktivitas sosial seperti kerjasama dalam berbagai bidang yaitu : 

a. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk kerjasama ekonomi dalam 

aktivitas jual beli terlihat pada aktivitas sehari-hari para pedagang yang 

saling berinteraksi. Antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya 

juga sering melakukan kegiatan jual beli barang dagangan masing-masing, 

hal ini dilakukan karena para pedagang juga membutuhkan pemenuhan 

kebutuhan pokok mereka karena aktivitas mereka banyak dihabiskan 

bekerja di Taman Wisata Candi Borobudur. Kerjasama ekonomi lainnya  

yaitu dalam aktivitas pencarian barang dagangan. Untuk mendapatkan 

barang dagangan para pedagang bekerjasama terutama dalam satu 

paguyuban untuk mengkoordinir membeli barang dagangan dalam partai 

besar kepada para grosir kemudian dibagikan kepada anggotanya yang 



 

kemudian akan dijual ketika mereka mulai beraktivitas di Taman Wisata 

Candi Borobudur. Kegiatan ekonomi lainnya yaitu kegiatan membuka 

usaha dagang yang dilakukan oleh pedagang antar paguyuban dengan cara 

bagi hasil. Para pedagang akan mengelola usaha bersama dengan 

mendirikan kios-kios kecil yang dilakukan oleh dua atau tiga orang 

pedagang. Kerjasama ini juga dilakukan oleh para pedagang dalam satu 

paguyuban dengan membuka usaha dagang yang menjual barang-barang 

yang sama dengan membuka kios-kios atau warung-warung.  

b. Kerjasama dalam bidang sosial. Kerjasama sosial antara para pedagang di 

Taman Wisata Candi Borobudur berhubungan dengan sikap saling tolong-

menolong dan saling membantu antara sesama pedagang. Kerjasama sosial 

yang terlihat sewaktu para pedagang bekerja di Taman Wisata Candi 

Borobudur yaitu saling tolong-menolong menjagakan barang dagangan atau 

kios-kios bila ada pedagang yang menitipkan barang dagangan atau kiosnya 

untuk ditinggal beribadah bagi pedagang yang beragama islam yang 

dilakukan secara bergantian. Kerjasama lainnya juga tampak dari adanya 

rasa keperdulian dan simpatik antara sesama pedagang. Jika ada pedagang 

yang sakit sewaktu bekerja, maka para pedagang lainnya akan menolong 

dengan memberikan bantuan dan perhatian, saling membantu menyiapkan 

barang-barang dagangan ketika akan memulai aktivitas berdagang dan 

membereskan barang-barang dagangan ketika selesai berdagang. 

Kerjasama sosial yang dilakukan oleh para pedagang tidak hanya 



 

berlangsung ketika para pedagang sedang beraktivitas di Taman Borobudur 

saja, tetapi berlanjut ketika para pedagang sudah berada di rumah atau desa 

masing-masing sebagai wujud dari keperdulian pedagang dengan rekan-

rekan pedagang lainnya. 

c. Kerjasama dalam bidang keagamaan. Kerjasama dalam bidang keagamaan 

sudah terjalin dengan baik meliputi kegiatan sholat berjamaah di mushola-

mushola yang terdapat di Taman Wisata Candi Borobudur. Kegiatan sholat 

berjamaah dilakukan para pedagang di mushola-mushola saat melakukan 

sholat dzuhur dan sholat ashar, hal ini karena para pedagang berangkat 

bekerja pada pagi hari dan pulang sore hari, sehingga tidak mempunyai 

waktu untuk sholat di rumah atau di masjid sekitar rumah mereka. Pada 

waktu istirahat siang yaitu pada jam 12.00 biasanya para pedagang istirahat 

sebentar setelah lelah bekerja yang dimanfaatkan waktu itu untuk sholat 

berjamaah dengan menunjuk salah satu teman mereka untuk menjadi imam 

dan begitu seterusnya sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Begitu juga 

pada waktu sholat ashar, mereka juga akan beristirahat sebentar untuk 

melaksanakan sholat berjamaah. Kegiatan sholat berjamaah ini tetap 

mereka jaga sampai sekarang karena dari kegiatan sholat berjamaah itu 

dapat mereka gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah dan 

menjaga tali persaudaraan antar para pedagang. Kerjasama keagamaan ini 

juga berlanjut sampai para pedagang pulang ke rumah atau desa masing-

masing. Hal ini terlihat dari adanya acara pengajian rutin yang dilakukan 



 

dalam satu paguyuban pedagang. Untuk acara pengajian ini dilakukan di 

rumah-rumah pedagang sendiri yang waktu pelaksanannya sudah terjadwal 

dan dapat berjalan dengan lancar sampai sekarang. 

d. Kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Para pedagang juga menyadari 

bahwa mereka bekerja di tempat wisata sehingga sudah menjadi kesadaran 

dan kepedulian mereka untuk selalu menjaga kebersihan tempat bekerja 

mereka. Para pedagang bekerja menjadi pedagang dengan menjual berbagai 

macam barang dagangan yang tentu saja dari tiap pedagang akan 

meninggalkan sisa dari barang dagangan yang berupa sampah-sampah. 

Meskipun dari pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur sudah 

menyediakan tempat-tempat sampah, tetapi karena jumlah para pedagang 

sangat banyak, maka para pedagang mempunyai inisiatif sendiri untuk 

menyediakan tempat-tempat sampah di masing-masing tempat mereka 

berdagang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tempat-tempat 

sampah yang disediakan tidak mencukupi. Biasanya setelah selesai bekerja 

sebelum pulang ke rumah masing-masing, para pedagang akan 

membersihkan tempat-tempat berdagang mereka. 

e. Kerjasama dalam bidang keamanan dan ketenangan lingkungan. Para 

pedagang bekerjasama untuk menciptakan keamanan dan ketenangan 

lingkungan taman dengan selalu menghindari keributan ataupun kejadian 

yang dapat mengganggu kenyamanan komunitas di Taman Wisata Candi 

Borobudur. Ketika berinteraksi dengan para pengunjung yaitu ketika para 



 

pedagang menawarkan barang dagangannya juga menghindari cara-cara 

yang kasar, tidak menyakiti atau memaksa para pengunjung. Kerjasama di 

bidang keamanan dan ketenangan lingkungan yang sudah berjalan dengan 

baik dan para pedagang menunjukkan sikap perduli untuk menciptakan 

keadaan lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur yang aman dan 

tenang untuk menjaga interaksi yang sehat dengan para pedagang lainnya 

atau para pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur.  

f. Kerjasama dalam bidang hukum. Dalam rangka menciptakan keadilan dan 

menghindari perebutan tempat berdagang, maka para pedagang beroperasi 

sesuai dengan tempat yang disediakan tanpa mengganggu tempat para 

pedagang lainnya. Pedagang yang melanggar peraturan akan ditegur 

langsung oleh pemimpin paguyuban atau dari pihak PT Taman Wisata 

Candi Borobudur. Dengan adanya peraturan daerah operasi berdagang tidak 

menjadi hambatan bagi para pedagang untuk tetap menjaga kerjasama dan 

interaksi yang terjalin diantara mereka. Untuk pembagian tempat berdagang 

biasanya dalam satu paguyuban pedagang akan menyebarkan anak buahnya 

untuk menempati masing-masing areal di Taman Wisata Candi Borobudur 

secara merata, jadi tidak terdapat dalam satu paguyuban pedagang 

menempati areal yang sama. Para pedagang dalam satu paguyuban akan 

menempati areal-areal yang ada di Taman Wisata Candi Borobudur dan 

beroperasi sesuai dengan tempat masing-masing. 



 

Proses akomodasi ditandai dengan adanya usaha-usaha penyuluhan yang 

dilakukan oleh para pengurus dari masing-masing paguyuban pedagang dengan 

memberi  nasehat-nasehat dan dampak negatif dari adanya pertentangan. Usaha 

lebih lanjut yaitu adanya dialog bulanan antar paguyuban pedagang yang 

bertujuan selain untuk mempererat silaturahmi juga membicarakan langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam upaya membina kerukunan hidup para 

pedagang dan yang utama untuk menghindari pertentangan-pertentangan 

diantara pedagang. Proses asimilasi sebagai tindak lanjut dari akomodasi 

dilakukan dengan adanya usaha-usaha dan kesadaran dari para pedagang untuk 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada berupa 

perbedaan dalam pandangan hidup, cara berpikir, cara bergaul atau 

bermasyarakat, gaya hidup dan keadaan sosial ekonomi pedagang. Untuk 

mengurangi agar tidak terjadi pertentangan atau pertengkaran yang lebih 

meluas, para pedagang sudah mulai berusaha untuk sebisa mungkin 

menghindari pertentangan antara sesama pedagang karena mereka juga 

menyadari bahwa mereka adalah teman seprofesi yang sama-sama bekerja 

menjadi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur. Selain itu mereka juga 

menyadari berasal dari desa yang sama atau bertetangga sehingga tidak perlu 

saling menonjolkan atau mau menang sendiri, ingin berkuasa dan meremehkan 

pedagang yang lain, menghindari pergaulan dengan memandang status dan 

kedudukan, ingin merasa paling unggul. Semua perbedaan yang ada sudah 

dihilangkan dan lebih mengutamakan kesamaan sebagai rekan kerja dan saling 



 

menjaga toleransi dan kerukunan yang dapat meningkatkan hubungan interaksi 

sosial antara pedagang yang sehat dan membangun. 

Selain terjadi kerjasama, dalam kehidupan interaksi sosial juga terdapat 

persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Persaingan yang terjadi antara para 

pedagang terutama dalam bentuk persaingan ekonomi seperti masalah perebutan 

konsumen. Ketika ada para pengunjung biasanya para pedagang akan langsung 

berebutan mengerumuni pengunjung tersebut untuk menawarkan barang 

dagangannya. Biasanya kegiatan tawar-menawar ini akan membuat para 

pedagang saling berebutan menarik konsumen sebanyak-banyaknya dengan 

memasang harga yang murah sehingga banyak konsumen yang tertarik. Jika ada 

pedagang yang berhasil menarik pengunjung untuk membeli barang 

dagangannya dalam jumlah banyak akan menimbulkan sikap iri dari para 

pedagang lainnya dan membuat pedagang lainnya berusaha untuk menarik 

pengunjung sebanyak-banyaknya dengan saling berlomba-lomba sehingga 

terjadi persaingan diantara para pedagang. Sedangkan pertikaian atau 

pertentangan yang terjadi diantara para pedagang meliputi : 

a. Masalah pembelian dan pembagian barang dagangan yang terjadi dalam 

satu paguyuban pedagang. Para pedagang memperoleh barang dagangan 

dengan membelinya dalam partai besar yang dikoordinir oleh masing-

masing pengurus paguyuban dibantu anggotanya. Hal ini dilakukan agar 

para pedagang tidak saling berebutan dan memberikan keadilan bagi 

pedagang dalam paguyuban tersebut. Jadi tidak dibolehkan ada pedagang 



 

yang ingin membeli dan mendapatkan barang dagangan dalam jumlah yang 

banyak karena untuk pembelian dan pembagian barang dagangan sudah 

ditentukan besarnya. Tetapi masih ada pedagang yang menginginkan lebih 

dalam membeli dan mendapatkan barang dagangan. Keadaan ini 

menimbulkan sikap protes dari pedagang lainnya yang biasanya berlanjut 

menjadi adu mulut. 

b. Masalah membuang sampah sembarangan. Pertikaian ini biasanya terjadi 

pada pedagang yang menjual makanan atau yang memiliki warung-warung 

makan. Pedagang makanan selain menjual makanan juga menjual minuman 

seperti minuman mineral atau es. Para pedagang makanan itu biasanya 

membuang sisa dari makanan atau minuman secara sembarangan sehingga 

mengundang protes pedagang yang berada di sebelahnya. Sisa makanan 

atau minuman yang dibuang itu jika sudah lama akan menimbulkan bau 

yang tidak sedap, sehingga mengganggu pedagang sebelahnya. Karena 

masalah ini, para pedagang makanan itu akan ditegur dan jika tidak mau 

dan merasa tersinggung akan teguran tersebut karena menganggap dia 

memiliki hak juga ditempatnya berdagang maka pertikaian yang berupa adu 

mulutpun terjadi karena kesalahpahaman.  

c. Masalah pembagian tempat berdagang.Pembagian tempat ini meliputi 

tempat berdagang pedagang yang beroperasi didalam taman dan yang 

berada diluar pagar pembatas taman serta tempat berdagang pada masing-

masing areal yang ada di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. 



 

Meskipun sudah terdapat peraturan tentang pembagian tempat berdagang, 

tetapi masih ada para pedagang yang berdagang tidak pada tempat 

berdagangnya dengan menempati tempat berdagang pedagang lainnya. Hal 

ini akan menimbulkan protes dari pedagang lainnya dan terjadi pertikaian 

berupa adu mulut.  

Berdasarkan keterangan diatas tampak bahwa proses interaksi sosial yang 

dilakukan oleh para pedagang memiliki dua pola yaitu pola interaksi asosiatif 

dan disosiatif. Kedua pola interaksi sosial itu terwujud dalam berbagai aktivitas 

sosial seperti kerjasama dalam berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, agama, 

kebersihan, keamanan dan ketengangan lingkungan, hukum serta adanya 

akomodasi, asimilasi bahkan persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Hal 

ini sesuai yang dikemukakan oleh Soekanto (2002 : 72-75) yang menyatakan 

bahwa interaksi sosial terbagi dalam dua pola yaitu pola assosiatif yang 

meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi dan pola dissosiatif yang meliputi 

persaingan, kontravensi, pertentangan atau pertikaian.  

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

adanya Obyek Wisata Candi Borobudur dapat mempengaruhi perilaku sosial 

ekonomi pedagang di Taman Borobudur. Pengaruh yang ditimbulkan dapat 

berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Adapun pengaruh 

positif dari keberadaan Obyek Wisata Candi Borobudur terhadap perilaku sosial 

ekonomi para pedagang yaitu : (1) semakin luasnya kesempatan usaha yang 

dilakukan para pedagang dengan membuka usaha-usaha dagang, (2) membuka 



 

lapangan pekerjaan bagi para pedagang, (3) meningkatkan pendapatan para 

pedagang, (4) meningkatkan pola pikir para pedagang terutama dalam bidang 

ekonomi. Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan Obyek Wisata Candi 

Borobudur terhadap perilaku sosial ekonomi para pedagang antara lain : (1) 

meningkatnya harga di daerah wisata,  (2) adanya persaingan, pertentangan atau 

pertikaian antara pedagang, (3) adanya pencemaran lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1. Simpulan 

Dari uraian dan penjelasan mengenai pengaruh Obyek Wisata Candi 

Borobudur terhadap perilaku sosial ekonomi para pedagang di kawasan Taman 

Wisata Candi Borobudur dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perilaku sosial ekonomi pedagang tampak dalam kegiatan pengadaan barang 

dagangan. Ada beberapa paguyuban pedagang yang menghasilkan barang 

dagangan dengan membeli dari para grosir yang datang dari kota 

Yogyakarta. Ada juga para pedagang yang menghasilkan barang dagangan 

dengan membelinya dari penduduk sekitar Candi Borobudur yang 

menyediakan sarana prasarana pemesanan barang dagangan dan 

membelinya di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk 

pedagang makanan dan minuman menyediakan sendiri sarana prasarana 

barang dagangan dengan membuat sendiri makanan dan minumannya. Bagi 

pedagang buku akan menghasilkan barang dagangan dengan membelinya 

pada koperasi Borobudur yang ada di lingkungan Taman Borobudur. 

Perilaku sosial ekonomi pedagang dalam kegiatan pembagian barang 

dagangan tampak dari kegiatan para pedagang dalam membagikan barang 

dagangan yang sudah dipesan dari para grosir kepada anggota paguyuban. 

Dalam pembagian barang dagangan dilakukan dengan dikoordinir oleh 



 

pengurus dari masing-masing paguyuban, hal ini bertujuan untuk 

menghindari adannya perebutan barang dagangan diantara para pedagang 

dan agar barang dagangan dapat terbagi secara adil. Dalam kegiatan 

penentuan harga dilakukan dengan menetapkan harga barang dagangan 

sesuai kesepakatan dari anggota paguyuban. Kesepakatan ini berlaku bagi 

semua paguyuban pedagang. Sedangkan bagi pedagang buku dalam 

menentukan harga barang dagangan dilakukan dengan kesepakatan antara 

pengelola koperasi dengan para pedagang. Kegiatan penawaran barang 

dagangan tampak dari perilaku pedagang untuk menarik perhatian pembeli 

yang dilakukan dengan cara mencantumkan nama Candi Borobudur pada 

setiap barang dagangan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa barang 

dagangannya menjadi ciri khas daerah wisata. Perilaku lainnya yaitu dengan 

menguasai berbagai macam bahasa asing sehingga mempermudah pedagang 

ketika menawarkan barang dagangan kepada para turis asing. Perilaku 

lainnya tampak juga pada perilaku pedagang ketika menawarkan barang 

dagangan kepada pembeli dengan cara bergerombol dan berebutan dengan 

terus-menerus menyebutkan barang dagangannya beserta harga-harganya. 

Perilaku pedagang dalam kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta jumlah dari para 

pengunjung. Pada saat hari libur para pedagang akan menjual barang 

dagangan dengan menaikkan harga barang agak mahal karena jumlah 

pengunjung juga banyak. Pada hari biasa para pedagang akan menjual 



 

barang dagangan dengan harga yang murah karena jumlah pengunjung 

sedikit. Adanya penampilan dari pengunjung juga menjadi pertimbangan 

bagi pedagang dalam menentukan harga barang, biasanya bagi pengunjung 

yang berada dengan penampilan bagus dan seperti orang kaya, maka para 

pedagang akan menjual barang dagangannya dengan harga yang mahal. Para 

pedagang juga akan menjual barang dagangan dengan harga yang mahal 

kepada para pengunjung yang tidak pandai dalam menawar harga. Perilaku 

sosial ekonomi pedagang dalam pembagian tempat berdagang dilakukan 

dengan membuat kesepakatan antara para pedagang untuk menempati 

semua areal yang ada di lingkungan Taman Borobudur. Adanya kesepakatan 

ini bertujuan agar para pedagang tidak berebutan untuk mencari lokasi 

sebagai tempat berdagang mereka. Perilaku pedagang dalam kerjasama 

ekonomi dilakukan dengan mengadakan kerjasama ekonomi yang dilakukan 

oleh para pedagang baik dalam satu paguyuban atau antar paguyuban 

pedagang. Para pedagang akan membuka usaha-usaha dagang yang dikelola 

secara bersama-sama dengan membuka kios-kios atau warung-warung. 

Kerjasama lainnya yaitu adanya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh 

semua pedagang. Kegiatan pemanfaatan peluang ekonomi dilakukan 

pedagang dengan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada, 

terutama dilakukan oleh pedagang yang mempunyai pekerjaan sampingan. 

Perilaku lainnya adanya pedagang yang memberikan jasa pelayanan kepada 

pengunjung dengan membersihkan alas-alas kaki ketika pengunjung sedang 



 

melaksanakan ibadah di mushola-mushola yang ada di lingkungan taman. 

Perilaku lainnya juga tampak dari perilaku para pedagang anak-anak yang 

memanfaatkan hari libur mereka untuk ikut berdagang di Taman Borobudur.         

2. Ciri-ciri perilaku sosial ekonomi pedagang yang ada pada komunitas 

pedagang di Taman Borobudur antara lain adanya kerjasama yang dilakukan 

pedagang dalam berbagai aspek bidang, adanya persaingan dan 

pertentangan atau pertikaian antara pedagang baik dalam satu paguyuban 

maupun antar paguyuban pedagang. 

3. Kehidupan sosial para pedagang sudah terjalin dengan baik yaitu adanya 

kontak dan komunikasi yang berupa saling menyapa, saling tegur serta 

adanya komunikasi sosial berupa saling mengobrol dengan menggunakan 

bahasa Jawa. Pola interaksi sosial para pedagang menghasilkan dua pola 

yaitu pola asosiatif yaitu berupa kerjasama ekonomi meliputi kerjasama 

dalam perdagangan, kerjasama di bidang sosial dalam wujud saling tolong-

menolong dan saling membantu antara sesama pedagang, kerjasama ini juga 

berlanjut dalam kehidupan sehari-hari para pedagang. Kerjasama dalam 

bidang agama tampak dalam kegiatan sholat berjamaah di mushola yang ada 

di Taman Borobudur serta berkembang dengan adanya acara pengajian yang 

dilakukan dalam satu paguyuban pedagang. Kerjasama menjaga kebersihan 

lingkungan taman yaitu adanya kesadaran dari para pedagang untuk tidak 

membuang sampah sembarangan. Kerjasama dalam bidang keamanan dan 

ketenangan lingkungan dengan menghindari pertikaian di lingkungan taman 



 

untuk memberikan rasa aman bagi para wisatawan serta kerjasama dalam 

bidang hukum tampak dari kesadaran para pedagang untuk patuh terhadap 

peraturan-peraturan terutama dalam hal pembagian tempat atau lokasi 

berdagang. Proses akomodasi dan asimilasi yang ada dalam kehidupan 

sosial para pedagang sudah berjalan lancar dengan ditandai adanya 

kesadaran para pedagang untuk mengurangi pertentangan dan perbedaan 

yang ada dengan cara saling menghormati, bersikap toleransi dan menjaga 

kerukunan antara para pedagang. Sedangkan pola interaksi sosial disosiatif 

yang sering terjadi yaitu adanya persaingan ekonomi serta pertikaian-

pertikaian berupa adu mulut tentang masalah pembelian dan pembagian 

barang dagangan, masalah membuang sampah dan masalah pembagian 

tempat berdagang.    

4. Adanya Obyek Wisata Candi Borobudur berpengaruh terhadap perilaku 

sosial ekonomi pedagang diantaranya pengaruh positif tampak dalam makin 

luasnya kesempatan usaha, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan 

pendapatan dan meningkatkan pola pikir para pedagang terutama dalam hal 

pengembangan usaha-usaha dagang. Sedangkan pengaruh negatifnya antara 

lain meningkatnya harga-harga di daerah wisata, adanya persaingan dan 

pertentangan atau pertikaian serta adanya pencemaran lingkungan. 

 

 

 



 

5. 2.  Saran 

1. Bagi pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur   

Adanya sikap terbuka untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada 

diantara para pedagang agar dapat menghindari pertentangan atau pertikaian 

dan lebih meningkatkan kerjasama-kerjasama baik antara para pedagang 

dalam satu paguyuban atau antar paguyuban pedagang di Taman Wisata 

Candi Borobudur.  

2. Bagi pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur 

Pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur selaku pihak yang bertanggung 

jawab mengelola Taman Wisata Candi Borobudur harus lebih aktif 

memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk mencegah pertikaian para 

pedagang serta lebih tegas memberikan sanksi pada para pedagang agar taat 

dan patuh terhadap peraturan untuk menciptakan lingkungan Taman Wisata 

Candi Borobudur yang aman dan nyaman.     
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