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ABSTRAK 

Keberadaan pedagang kaki lima di Anjung Cahaya membawa 

pengaruh dampak positif maupun negative terhadapnya karena dalam 

dampak positif bagi pedagang kaki lima sangat terbantu dalam  mengatasi 

masalah pengangguran dan dapat meningkatkan kebutuhan prekonomian 

keluarga dan dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah 

kebawah. Sedangkan, pada dampak negatifnya terhadap keberadaan 

pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan dalam 

pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan 

timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya 

mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Antara lain pada strategi 

bertahan hidup dan pedagang kaki lima (pkl). 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Strategi 

Berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada strategi bertahan, sektor 

informal dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun yang dijadikan sebagai 

informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang,  setelah data yang 

terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisa dengan teknik analisis  

data deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam strategi 

berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang sangat penting karena pentingnya membuat 

strategi dalam berdagang untuk dapat bertahan lama dan menjalin dunia 

usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tepi Laut. Dengan menjadi 

strategi bagi Pedagang Kaki Lima yang menajdi salah satunya yaitu dari 

modal usaha, jaringan sosial dan dapat membentuk managemen dalam 

berdagang. 

Kata Kunci: sektor Informal, Strategi Bertahan dan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) 
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ABSTRACK 

The existence of street vendors in Anjung Light brings positive impacts 

and negative influences against him because of the positive impact for 

hawkers greatly helped in overcoming the problem of unemployment and to 

increase family prekonomian needs and can serve the needs of middle-

income people. Meanwhile, the negative impact on the existence of street 

vendors is causing a number of problems in the development of urban 

spatial structure such as disturbing public order and the emergence of a 

deviation from the regulations impression due to difficulty of controlling the 

development of the informal sector. Among others are the survival strategy 

and street hawkers (pkl). 

The purpose of this research to describe Trading Strategies street 

vendors (PKL) in Anjung Light Side Sea Region Tanjungpinang. The 

discussion in this thesis uses qualitative descriptive technique with reference 

to defensive strategy, informal sector and street hawkers (pkl). As for who 

serve as informants in this study as many as 6 people, once the data is 

collected, the data in this study were analyzed with descriptive qualitative 

data analysis techniques. 

The conclusion of this study is that the strategy of trading street 

vendors (PKL) in the region Anjung Light Waterfront Tanjungpinang very 

important because the importance of making strategies in the trade to be 

able to last long and established businesses for street vendors (PKL) on the 

waterfront. Be coming a strategy for street vendors that become one of them 

is from business capital, social network and can form management in 

trading.. 

Keywords: Informal sector, Defensive Strategy and Street Traders (PKL) 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan dampak sulitnya prekonomian 

yang dialami masyarakat, membuat mereka memilih suatu alternartif pada 

usaha sektor informal dengan modal yang relative kecil untuk menunjang 

kebutuhannya. Kehadiaran pedagang kaki lima yang ada di pinggiran jalan 

Kota Tanjungpinang terutama pada daerah Anjung Cahaya sangat 

mengganggu ketertiban lalu lintas dan gangguan prasarana jalan tersebut. 

Sehingga menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan di sepanjang jalan 

tepi laut dari arah Anjung Cahaya sampai pelabuhan di tempati keberadaan 

pedagang kaki lima dari sore hari hingga malam hari di waktu hari tertentu. 

Adapun beberapa tempat di Kota Tanjungpinang yang menjadi lokasi 

kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya ialah kawasan Anjung 

Cahaya. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki 

Lima (PKL) karena disamping letaknya strategis di tepi laut. Kawasan 

Anjung Cahaya di jadikan sebagai tempat pertunjukan Kesenaian, tempat 

santai atau tempat hiburan serta dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat 

Kota Tanjungpinang untuk melepaskan lelah bagi mereka yang sekedar ingin 

jalan-jalan menikmati pemandangan dan melihat matahari tenggelam dan 

menikmati udara segar di pagi hari. Anjung Cahaya juga dijadikan sebagai 

tempat arena bermain anak-anak, bahkan juga dijadikan sebagai sarana 



“pertemuan” maupun  melakukan “transaksi” bagi mereka yang mempunyai 

kepentingan-kepentingan tertentu. 

Karakteristik dari sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, 

kebanyakan usaha sendiri, cara kerja  dan jam kerja tidak teratur, biaya atau 

modal  dari sendiri, atau sumber tidak resmi dan tidak tergantung dengan 

orang lain. Dapat  di ketahui banyaknya jumlah anggota masyarakat 

Tanjungpinang yang memilih tipe usaha ini karena mudah di jadikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang strata ekonomi rendah yang 

banyak terdapat di Tanjungpinang. 

Adapun perbandingan antara café dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

lainnya antara lain: untuk café yang menyediakan fasilitas full AC, ada juga 

dengan ruangan terbuka dengan dekorasi yang unik, ada juga dengan nuansa 

makanan dan minuman yang disajikan dengan bervariasi dengan harga yang 

sedikit atau sebanding dengan yang dapat di jangkau pada kalangan remaja 

yang menyukai atau menikmati suasa tongkrongan di café. Sedangkan, 

tempat santai di Anjung Cahaya yang di sajikan oleh Pedagang Kaki Lima 

(PKL) dengan mengandalkan suasana tepi laut, dengan fasilitasi infocus 

dengan siaran Televisi dan payung-payung, serta dari harga makanan dan 

minuman yang harga sangat terjangkau di bandingkan dengan harga di café. 

Pedagang kaki lima yang berdagang di pinggiran jalanan di Anjung 

Cahaya cepat atau lambat dapat menaikkan omset penjualan usahanya, 

ditambah dengan adanya jajanan keliling oleh para pedagang asongan yang 

semakin maraknya berada di kawasan sekitar Anjung Cahaya. Sehingga,  



masyarakat lain yang ingin datang menikmati atau ingin bersantai di 

kawasan Anjung Cahaya tidak perlu bersusah payah untuk membawa bekal 

makanan ataupun minuman karena sudah tersedianya berbagai jenis 

kebutuhan baik itu minuman dan makanan yang di jual oleh pedagang kaki 

lima di Anjung Cahaya. 

Masyarakat Kota Tanjungpinang sebagian bekerja menjadi Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Anjung Cahaya karena sebagai pedagang mereka 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan membuat usaha sendiri. 

Usaha-usaha tersebut yang beraneka macam untuk di pasarkan sehingga 

banyak diminati oleh masyarakat lainnya saat ingin menikmati suasana di 

Anjung Cahaya.   

Di Anjung Cahaya  pedagang kaki lima banyak yang legal maupun 

illegal karena  pedagang kaki lima jenis ini banyak membutuhkan 

penanganan yang khusus terutama dari pemerintah. Karena, seringkali 

pedagang kaki lima tidak memperdulikan dengan tata tertib yang ada. 

Padahal, pemerintah sudah menerapkan larangan-larangan yang ada bagi 

pedagang kaki lima yang ingin berjualan di Anjung Cahaya. 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Anjung Cahaya membawa 

pengaruh dampak positif maupun negative terhadapnya karena dalam 

dampak positif bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat terbantu dalam  

mengatasi masalah pengangguran dan dapat meningkatkan kebutuhan 

prekonomian keluarga dan dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi 

menengah kebawah. Sedangkan, pada dampak negatifnya terhadap 



keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut menimbulkan sejumlah 

permasalahan dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu 

ketertiban umum dan ketertiban kenyamanan dan keindahan yang ada di 

Anjung Cahaya, akibatnya sangat sulit mengendalikan perkembangan sektor 

informal ini. 

Adapun fenomena dengan berkembangnya café lain yang ada di 

Tanjungpinang membuat semakin banyaknya masyarakat terutama di 

kalangan remaja yang menyukai tempat tongkrongan atau tempat santai 

untuk menikmati suasana libur ataupun aktifitas lainnya di tempat yang 

bernuansa yang unik seperti café. Adapun Tepi Laut yang salah satu menjadi 

icon tempat wisata bagi kalangan masyarakat Tanjungpinang maupun 

masyarakat luar yang datang ke Tepi Laut untuk menikmati suasana sore 

hari dengan nuansa laut yang dengan banyaknya kapal ferri yang lalu lintas 

dalam tiap jamnya. 

Hasil penelitian dalam hal ini menyangkut pada Pedagang Kaki Lima 

(PKL) dalam membuat strategi berdagangnya agar bertahan untuk terus 

berjualan di Tepi Laut Anjung Cahaya tanpa memikirkan adanya persaingan 

antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Penjual lainnya atau pada café-

café lainnya. Berdasarkan dari kesimpulan latar belakang diatas peneliti 

terkait  untuk melakukan penelitian dengan judul “ STRATEGI 

BERDAGANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN 

ANJUNG CAHAYA TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG”. 

 



II. Rumusan Masalah 

Adapun dalam permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan ini 

dengan merangkum pertanyaan” Bagaimana Strategi Berdagang Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota 

Tanjungpinang”?. 

III. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 

Berdagang  Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya 

Tepi Laut Kota Tanjungpinang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis : Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang 

sama khususnya dibidang sosiologi dalam strategi Berdagang 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang. 

b. Secara Teoritis : Sebagai  bahan informasi dan acuan bagi 

Pedagang Kaki Lima (PKL)  akan pentingnya membuat strategi 

dalam berdagang untuk dapat bertahan menjalin dunia usaha. 

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta acuan bagi semua 

pihak masyarakat Kota Tanjungpinang terutama Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang ada di Kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut 

Kota Tanjungpinang. 

 



IV. Konsep Operasional 

Dalam hal ini mengacu dalam topik untuk mewujudkan kesamaan 

serta kesatuan dalam penelitian ini perlu sekiranya penulis menggunakan 

konsep operasional yang berkaitan dengan berbagai istilah yang 

dipergunakan dalam penulisan ini. Adapun konsep tersebut antara lain: 

1. Strategi Berdagang 

Strategi berdagang merupakan suatu cara atau langkah-langkah 

yang dilakukan agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam usaha-usaha yang akan dilakukan salah satunya pada Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota 

Tanjungpinang. 

2. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat di artikan sebagai seorang 

pedagang yang berjualan di suatu tempat umum, berpindah-pindah 

secara tidak menetap dan tidak memiliki izin usaha. misalnya 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Anjung Cahaya di 

kawasan Tepi laut Kota Tanjungpinang. 

V. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif  ini ditujukan 

untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai strategi 



Berdagang  Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya 

Tepi Laut Kota Tanjungpinang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang ada di Kawasan Anjung Cahaya Jalan Hang 

Tuah Tepi Laut Kota Tanjungpinang.  Dengan alasan peneliti memilih 

lokasi tersebut dimana banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

berjualan atau menjajakan hasil usahanya untuk di pasarkan di 

Kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang karena 

Padagang kaki lima yakin dengan semakin banyaknya pengunjung 

yang datang ke Anjung Cahaya untuk menikmati hari libur dan 

bersantai di tepi laut dapat menaikkan omset jualannya sebagai mata 

pencaharian dan dapat memenuhi ekonomi keluarga.  

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

informan  guna memperoleh data yang berhubungan dengan 

topik penelitian yaitu strategi Berdagang Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Jalan Hang Tuah Tepi Laut 

Kota Tanjungpinang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-

literatur dan buku-buku bacaan yang erat hubungannya dengan 



objek penelitian. Data ini menggunakan teknik pengumpulan 

data yang diperlukan melalui dokumen-dokumen dan literature. 

Serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan strategi Berdagang  

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang. 

4. Populasi dan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah  

Purposive Sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). 

Dari sumber yang didapatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menjadi informan dalam penelitian ini diambil sampel terdiri dari : 

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)  sebanyak 6 orang, salah satunya 

ialah: 

a. Pedagang Bandrek berjualan sejak Tahun 2008 hingga 

sekarang. 

b. Pedagang makanan dan minuman yang sudah lama 

berjualan di Anjung Cahaya. 

c. Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh sepasang suami istri yang 

berjualan Bakso di Anjung Cahaya 

d. Pedagang Sate yang sudah turun temurun berjualan di 

Anjung Cahaya. 

e. Pedagang Es Apollo yang mempunyai usaha pada 2 cabang 

di Tanjungpinang 



f. Pedagang Jagung Bakar yang meneruskan usaha dagang 

milik orang tua. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan 

beberapa metode yang sesuai dan tepat. Metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah: 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan terhadap strategi 

berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Anjung 

Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang.  Metode  observasi yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi 

partisipan, karena dapat dilihat dengan cara melihat kondisi 

secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

objektivitas dari kenyataan yang ada mengenai keadaan dan 

kondisi pada objek yang akan di teliti. Observasi  dilakukan 

untuk melihat strategi berdagang  Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yang mendalam ini tidak bisa  

dilakukan secara formal, tetapi lebih menekankan pada suasana 

yang nyaman dan tenang  dengan mengajukan pertanyaan 

terbuka. Dan cara pelaksanaan wawancaranya  yang sedikit 



santai ini mampu menggali dan menangkap kejujuran informasi 

di dalam memberikan informasi yang sebenarnya.  

Hal ini semakin bermanfaat apabila informasi yang 

diinginkan berkaitan dengan pendapat, memperlancar jalannya 

wawancara yang digunakan untuk petunjuk umum wawancara 

telah disiapkan berupa daftar dari pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya untuk terjun ke lapangan. 

Dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara 

lengkap dan mendetail dari objek yang di teliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

(Sugiyono, 2010:13). 

c. Dokumentasi  

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun 

elektronik. Dokumen diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan data  yang lain. Dalam penelitian ini dapat  

mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, 

dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

Selain berfungsi dokumen tertulis yang dibutuhkan 

karena dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan 

menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan 



tentang sejumlah dokumuen yang dilaporkan dalam penelitian 

ini adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. 

VI. Teknik Analisi Data 

Data yang telah didapatkan selanjutnya akan dianalisa dengan 

teknik-tenik sebagai berikut dalam penelitian ini  menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 

2012:248) teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

dalam satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Moleong  ( 2012:35)  menyatakan analisa dan kualitatif adalah 

proses pengorganisasian, dan penguratan data kedalam pola dan kategori 

serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti 

disarankan oleh data. Adapun langkah-langkah analisa data yang 

dilakukan adalah: menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai 

sumber informan dan  sumber pendukung lainnya tentang strategi 

berdagang  Pedagang Kali Lima (PKL) di Kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2005) menyatakan 

“Dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga sampai datanya 

sudah jenuh”. Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif antara lain : 



a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan berupa masalah maupun data-

data yang tersedia yang di peroleh melalui wawancara dengan jumlah 

yang cukup banyak, sehingga perlu di catat secara teliti dan rinci. 

Sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari masalah akan yang 

di teliti. 

b. Penyajian Data (Display data) 

Data yang dapat di sajikan dalam bentuk uraian, singkat 

sehingga dalam penyajian data, akan memudahkan untuk di pahami 

apa yang akan terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah di pahami mengenai strategi berdagang  

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut 

Kota Tanjungpinang. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclucying Drawing) 

Merupakan suatu proses analisis dari reduksi dan penyajian data, 

sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data yang di 

peroleh. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

konsep-konsep teori yang berhubungan dengan strategi berdagang Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi laut Kota Tanjungpinang. 

I. Strategi Berdagang 

Strategi berdagang merupakan salah satu cara atau langkah-langkah 

yang dilakukan agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

usaha-usaha yang akan dilakukan salah satunya pada Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang.  

Dalam strategi berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikaitkan 

dalam beberapa hal antara lain: 

a. Modal Sosial  

Modal sosial merupakan kekuatan-kekuatan yang muncul dalam 

diri masyarakat atau kelompok-kelompok atau organisasi serta 

lembaga untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. serta sesuatu 

yang dapat menghasilkan Jaringan Sosial (Social Networks),Saling 

percaya (Trust) dan Hubungan Timbal Balik (Reciprocity). 

b. Jaringan Sosial (Social Network) 

Jaringan merupakan sekelompok agen-agen individual yang 

berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal yang melampaui nilai-

nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar 

biasa (Fukuyuma 2002:324). Jaringan sosial terjadi karena adanya 



keterkaitan (connectedness) antara individu dan komunitas. 

Keterkaitan terwujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat 

lokal maupun pada tingkat yang lebih tinggi. 

c. Management cara berdagang 

Dalam hal ini ada beberapa teknik untuk memulai dengan usaha 

cara berdagang antara lain: 

1. Pemasaran 

Pemasaran merupakan sesuatu yang harus di kerjakan 

dengan membuat sesuatu produk agar tersedianya di tempat 

usaha, dengan mengatur pajangan (display) dan memelihara 

penyediaan  produk untuk penjualan mendatang atau memahami, 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai serta 

kepuasan kepada konsumen. 

2. E- commerce 

E -commerce merupakan suatu prosedur berdagang atau 

mekanisme jual beli di internet . Dimana pembeli dan penjual di 

pertemukan di dunia maya. E –commerce dapat diartikan juga 

sebagai suatu cara belanja atau berdagang secara online atau 

direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana 

terdapat website yang dapat menyediakan layanan “ get and 

deliver”. 

3. Loyalitas Pelanggan 



Perilaku setelah pembelian suatu produk di tentukan oleh 

kepuasan atau ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir 

dari proses penjualan. Menurut Tjiptono (2000:111) menyatakan 

“ loyalitas merupakan situasi dimana pada konsumen bersikap 

positif terhadap produk atau produsen (penyediaan jasa) dan 

disertai pada pola pembelian ulang yang konsisten”. 

II. Sektor Informal 

Sektor informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang berada di 

luar pasar tenaga kerja. Istilah sektor informal pada umumnya dinyatakan 

dengan usaha sendiri atau wirausaha. Oleh  karena itu, sektor informal 

merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menyerap 

kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal yang 

persyaratannya lebih kompetetif. 

III. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) merupakan seseorang  yang 

melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam 

menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti 

terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain -lain. sebagai seorang pedagang 

yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sarana atau perlangkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar 

pasang dan mudah untuk di pergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat 



usaha seperti kegiatan pedagang- pedagang kaki lima yang ada di Jalan 

Tepi laut Kota Tanjungpinang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM 

I. Gambaran Umum Kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut 

Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang 

merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia. Sebagai Provinsi Kepulauan, 95% 

dari wilayah Provinsi tersebut terdiri atas lautan. Tanjungpinang menjadi  

pusat kota juga karena banyaknya tempat wisata dan salah satunya tepi laut. 

Suasana tepi laut Tanjungpinang dapat kita menikmati berbagai hidangan 

makanan serta minuman yang dijual oleh para pedagang  di Tepi Laut. Di 

sepanjang pinggiran tepi laut, dapat di temukan para pedagang yang 

menyediakan jagung bakar, bakso, berbagai cemilan/ makanan ringan, serta 

minuman bervariasi. Sedangkan , yang menjadi tempat tongkrongan bagi 

masyarakat Tanjungpinang di kursi pinggir laut sambil menikmati tampilan 

layar white screen yang biasanya menampilkan pemutaran film atau koneksi 

siaran TV, kita bisa menjumpai makanan sea food dan teh tarik ala kota 

Tanjungpinang. 

II. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Tepi Laut menjadikan salah satu tempat wisata yang ada di 

Tanjungpinang yang sudah lama di minati oleh masyarakat Kota 

Tanjungpinang . Tepi Laut juga sebagai tempat untuk bersantai, melepas 

lelah dan menjadikan tempat rekreasi bagi yang mengunjunginya. Tepi laut 

mulai ramai di datangi pada hari sabtu sore menjelang malam minggu, 



hingga hinggu sore serta pada hari-hari tertentu pada saat di adanya acara 

kegiatan di tepi laut yang di buat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan  di Tepi 

Laut disepanjang jalan yang berbagai macam berjualan makanan dan 

minuman dengan berbagai variasi makanan. Adapun Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang sudah menetap berjualan di Tepi Laut, ada juga pedagang yang 

tidak tetap yang sering berpindah-pindah dan adapun pedagang yang 

menjualkan jajannya memakai gerobak, dan lain-lain. 

III. Daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) Tepi Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

STRATEGI BERDAGANG  PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN 

ANJUNG CAHAYA TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG 

I. Karakteristik Informan 

Sebelum peneliti  membahas Strategi Berdagang  Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Kawasan Anjung Cahaya tepi laut Kota Tanjungpinang, hendaklah 

dapat melihat bagaimana karakteristik dari informan yang menjadi atau yang 

membantu penelitian ini dengan hasil yang sebenar-benarnya. Dari beberapa 

karakteristik informan yag dapat kita lihat disini adalah usia, Tingkat 

Pendidikan, Jumlah Keluarga, Jenis Dagangan dan Asal mula menjadi 

pedagang . Adapun karakteristik informan adalah sebagai berikut: 

a. Usia,  

b. Tingkat pendidikan 

c. Jumlah Keluarga 

d. Jenis Dagang 

e. Asal Mula menjadi Pedagang 

II. Data Informan Penelitian 

III. Strategi  Berdagang  Pedagang Kaki Lima 

Sebagai seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) harus memikirkan cara 

atau langkah-langkah hingga mampu bertahan untuk berjualan sebagai mata 

pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. 



terutama bagi mereka yang tidak mempunyai izin tetap untuk mengelola 

tempat sebagai tempat berjualan mereka di Tepi Laut. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku utama yang menjajakan 

jualannya dengan memakai gerobak, kereta dorong, memakai alas karpet, 

sepeda motor, memakai pake up, dan lain-lain. Adapun undang-undang yang 

berlaku dapat dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mengerti 

kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kota Tanjungpinang. sehingga 

Tanjungpinang pada tepi laut tidak ada sampah berserakan di sekitarnya di 

karenakan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Tepi 

Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

I. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam strategi 

berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi 

Laut Kota Tanjungpinang sangat penting karena pentingnya membuat 

strategi dalam berdagang untuk dapat bertahan lama dan menjalin dunia 

usaha bagi Pedagang Kaki Lima (pkl) di Tepi Laut. Pedagang kaki lima 

(PKL) dapat di artikan sebagai seorang pedagang yang berjualan di suatu 

tempat umum, berpindah-pindah secara tidak menetap dan tidak memiliki 

izin usaha. misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di Anjung Cahaya 

di kawasan Tepi laut Kota Tanjungpinang. 

Adapun dalam strateginya sebagai seorang pedagang harus membuat 

management yang baik dalam dunia bisnis apalagi dalam segi berdagang 

yang mempunyai persaingan yang ketat dengan sesama Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang berjualan di Anjung Cahaya. Hubungan yang baik menjadi salah 

satu jaringan dalam mencapai suatu usaha yang sukses, tanpa adanya 

jaringan usaha menjadi tersendat tanpa ada strategi yang lain untuk 

meningkatkan suatu usaha dalam berjualan. 

 

 

 

 



II. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) harus menuruti aturan yang 

diterapkan oleh pemerintah dalam saling menyikapi agar tidak terjadi 

bentrokan dengan aparat Satpol PP demi menjaga kenyaman, 

keindahan dan kebersihan Tepi Laut Kota Tanjungpinang serta dapat 

membuat strategi dalam berdagang agar dapat bertahan disetiap 

persaingan yang sebagai motivasi agar mampu bertahan untuk terus 

berusaha walaupun berdagang dan menjadi Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di kawasan Anjung Cahaya Tepi Laut Kota Tanjungpinang.. 

b. Kepada pemerintah, agar selalu memperhatikan kelas bawah seperti 

pedagang kaki lima yang bekerja dengan menciptakan pekerjaannya 

sendiri dengan lapangan pekerjaannya sendiri dan di berikan 

kenyamanan dan kelonggaran agar pedagang kaki lima dapat berjualan 

pada tempat yang telah disiapkan. 

c. Kepada masyarakat agar sama-sama menjaga kebersihan, keindahan 

dan kenyamanan Tepi Laut Kota Tanjungpianang agar diminati oleh 

masyarakat luar yang ingin berkunjung dan menikmati tepi laut Kota 

Tanjungpinang karena tepi laut Kota Tanjungpinang menjadi salah 

satu tempat wisata yang ada di Kota Tanjungpinang. 
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