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Fenomena munculnya pedagang kaki lima sering terjadi di beberapa kota di 
Indonesia. Keadaan tersebut terkait dengan jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung di 
sektor formal mengharuskan mereka terjun ke sektor informal pedagang kaki lima untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya. Kota Sragen yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa 
Tengah tidak lepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Kelurahan Sragen Kulon salah satu 
wilayah Kabupaten Sragen yang dilewati jalan Solo-Ngawi merupakan daerah konsentrasi 
pedagang kaki lima. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana persebaran lokasi 
pedagang kaki lima, apa jenis dagangan pedagang kaki lima, berapa besarnya sumbangan 
pendapatan pedagang kaki lima terhadap pendapatan keluarga di wilayah Kelurahan Sragen 
Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
persebaran lokasi usaha pedagang kaki lima, mengetahui jenis dagangan pedagang kaki lima,  
mengetahui besarnya sumbangan pendapatan pedagang kaki lima terhadap pendapatan keluarga 
di wilayah Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di Kelurahan Sragen 
Kulon, yaitu sebanyak 53 orang. Penelitian ini termasuk penelitian populasi yaitu seluruh 
populasi merupakan sampel penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima. 
Variabel penelitian meliputi persebaran lokasi usaha pedagang kaki lima, jenis dagangan 
pedagang kaki lima, sumbangan pendapatan pedagang kaki lima terhadap pendapatan keluarga. 
Data dikumpulkan menggunakan metode angket dan dianalisa dengan menggunakan teknik 
analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa persebaran pedagang kaki lima yang berada di 
Kelurahan Sragen Kulon membentuk pola memanjang mengikuti jalan utama kota Sragen. 
Lokasi pedagang kaki lima Kelurahan Sragen Kulon tersebar di delapan dukuh, Dukuh Beloran 
berjumlah 30 orang (56,6%),  Dukuh Mojosari 5 orang (9,43%), Dukuh Jetis 1orang (1,89%), 
Dukuh Mojomulyo 4 orang (7,55%), Dukuh Kuwungsari sebanyak 4 orang (7,55%), Dukuh 
Ringin Anom 1 orang (1,89%), Dukuh Talangrejo sebanyak 6 orang sebanyak (11,32%), 
Dukuh Cantelkulon sebanyak 2 orang (3,77%). Jenis dagangan pedagang kaki lima di 
Kelurahan Sragen Kulon di dominasi paling banyak jenis makanan dengan 39 orang sebagai 
pedagang kaki lima jenis makanan (73,6%),  diikuti jenis dagangan non makanan sebanyak 7 
jenis (13,2%), jasa pelayanan sebanyak 7 jenis (13,2%). Sumbangan pendapatan pedagang kaki 
lima terhadap pendapatan keluarga rata-rata sebesar 68,68 % dari seluruh pendapatan keluarga 
yang mereka peroleh. 

Berdasar uraian diatas penulis memberikan kesimpulan pedagang kaki lima di 
Kelurahan Sragen Kulon sebagian besar berada di Dukuh Beloran sebanyak 30 orang (56,6%). 
Hal ini terjadi karena lokasi Beloran yang dekat dengan pusat pemerintahan dan perekonomian. 
Jenis dagangan yang dijual didominasi oleh jenis dagangan makanan yaitu sebanyak 32 orang  
(73,6%), Sumbangan pendapatan pedagang kaki lima terhadap pendapatan keluarga sebesar  
68,68 %. Rata-rata pendapatan pedagang kaki lima perbulan adalah Rp 1.166.000,00, oleh 
karena itu peneliti memberikan saran, Pedagang kaki lima masih harus diberikan penyuluhan 
dan pengarahan tentang tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berdagang supaya tidak 
mengganggu ketertiban. 

 
 


