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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data penelitian dan uraian pembahasan, 

kemudian disusun ke dalam distribusi persentase sederhana lalu dianalisis secara 

deskriptif tentang alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima adalah 

sebagai berikut: 

1. Pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar termasuk dalam kategori 

mampu menyewa ruko sebesar 87,5 % pedagang dan sisanya sebesar 12,5% 

pedagang termasuk dalam kategori tidak mampu menyewa ruko.  

2. Perubahan fungsi luas lahan trotoar yang menjadi tempat dagang pedagang 

kaki lima hanya sebesar 251,9 m
2
 atau 1,6% dari luas lahan total trotoar 

seluruhnya sebesar 15.840 m
2
.  

3. Jenis pedagang kaki lima yang ada didominasi dengan jenis pedagang 

panganan sebesar 83,9% pedagang berupa jenis makanan, minuman, serta 

makanan dan minuman. Sisanya sebesar 16,1%. jenis pedagang lain-lain 

berupa warung serba ada, helm motor, tambal ban dan penjual bensin eceran.  

4. Persepsi pedagang kaki lima dalam menggunakan trotoar sebagai tempat 

berdagang yang strategis adalah sebesar 89,3% pedagang menilai bahwa 

lokasi berdagang di trotoar adalah strategis dan sisanya sebesar 10,7% 

pedagang menilai bahwa lokasi berdagangnya di trotoar tidak strategis. 
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5. Waktu dagang pedagang kaki lima dimulai pada pagi hari (07.00-11.59 WIB) 

sebanyak 42,9%, pada siang hari(12.00-14.59 WIB) meningkat menjadi 

53,6%, pada sore hari(15.00-17.59 WIB) seluruh pedagang kaki lima 

berdagang hingga 100%, dan malam hari (18.00-01.59 WIB) menurun 

menjadi 80,4%. Jadi aktivitas dagang di trotoar yang dilakukan pedagang 

kaki lima berubah sesuai waktu dagang pedagang. 

 

 

B. Saran 

 

 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi para pedagang kaki lima:  

Pedagang sebaiknya tidak menggunakan trotoar untuk lokasi berdagang. 

Kalaupun terpaksa memilih lokasi berdagang di trotoar sebaiknya jangan 

memilih berdagang pada jam padat arus pejalan kaki dan dalam menggelar 

dagangannya harus tetap memberikan lajur lewat bagi pejalan kaki melintas 

sehingga tidak memaksa pejalan kaki harus turun ke badan jalan untuk 

melanjutkan perjalannya. 

2. Bagi pemerintah  

Pemerintah sebaiknya mempertegas atas aturan yang telah ditetapkan 

terutama untuk para pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk 

tempat berdagang dan memberikan pilihan solusi yang terbaik dengan cara 

memberikan lokasi tempat dagang alternatif yang baik untuk berjualan para 

pedagang kaki lima. 


