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ABSTRAK
Puspitasari, Yeni. 2010. ”Upaya Peningkatan Keberhasilan Usaha dalam Sektor
Informal di Kabupaten Brebes (Studi Pada PKL di Alun-alun Brebes)”. Skripsi,
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Semarang, Pembimbing I Drs. Utsman, M.Pd, Pembimbing II Dra. Mintarsih
Arbarini, M.Pd.
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Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
upaya peningkatan keberhasilan usaha PKL? (2) Faktor apa sajakah yang dapat
meningkatkan keberhasilan usaha PKL dalam menjual barang dagangannya? (3)
Apa sajakah faktor penghambat keberhasilan usaha PKL?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan
penelitian ini yaitu Kasi Penegakan PERDA (Satpol PP) guna dimintai keterangan
tentang data subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu 10 PKL yang berada di
alun-alun Brebes. Keabsahan data dilakukan untuk meneliti kreabilitas
menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yaitu dengan metode
mengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan keberhasilan usaha
PKL adalah kerja keras, kreatif, inovatif, terampil, membuka cabang, memiliki
menu andalan, menyisihkan keuntungan untuk peningkatan usaha, membuat
catatan keuangan, tepat menentukan harga, dan mengelola karyawan dengan
benar. Factor-faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan usaha PKL dalam
menjual barang dagangannya adalah lokasi usaha, pelayanan yang ramah dan
menyenangkan, modal, pembeli, serta pesaing. Faktor-faktor penghambat
keberhasilan usaha PKL adalah PKL tidak siap untuk bekerja keras, serta belum
siap berkorban, gagal memilih lokasi usaha, penertiban PKL, hujan, waktu
berjualan di alun-alun Brebes dibatasi, berjualan mulai pukul 15.00-04.00 wib.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar peran Perbankan
(baik Bank swasta amupun Pemerintah) diharapkan untuk memberikan informasi
kepada PKL dalam hal memenuhi modal. PKL harus memperhatikan
pelayanannya, karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya, serta
meningkatkan kualitas makanan dan kemampuan usaha PKL, sehingga kegiatan
usaha akan lancar, hal ini akan mempengaruhi keberhasilan usaha.
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