
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Menurut Alexander dan Gibson dalam buku Suharyono, dkk (1994:12), 

geografi merupakan disiplin ilmu yang menganalisis variasi keruangan dalam 

artian kawasan-kawasan (regions) dan hubungan antara variabel-variabel 

keruangan. Menurut Bintarto (1977:9) geografi merupakan ilmu pengetahuan 

yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala 

alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan 

dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu.  

Dari rumusan definisi di atas dikemukakan bahwa antara manusia dengan 

alam mempunyai keterkaitan untuk saling mempengaruhi, sehingga 

menjadikan geografi terbagi dalam 2 bagian yaitu geografi fisik dan geografi 

manusia. Menurut E. Huntington dalam buku Bintarto (1977:14) bahwa: 

geografi manusia adalah ilmu yang mempelajari alam dan berbagai hubungan 

antara lingkungan fisis dengan aktivitas dan kemampuan manusia. Dari 

definisi yang dikemukakan tersebut menerangkan bahwa manusia memiliki 

aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kehidupannya. Hal ini terbukti dari 



adanya aktivitas pedagang asongan yang bermata pencaharian dengan 

berdagang di terminal. Berkaitan dengan penelitian ini tentang deskripsi 

pedagang asongan di Terminal Rajabasa, maka penelitian ini termasuk dalam 

cabang Ilmu Geografi Manusia yaitu Geografi Sosial. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pengertian geografi sosial menurut 

Nursid Sumaatmadja (1988:54), maka dalam penelitian di Terminal Rajabasa 

ini yang menjadi objek kajian ilmu adalah geografi social mengkaji berbagai 

aspek keruangan yang ada di muka bumi dengan objek kajiannya adalah 

manusia dengan berbagai karakteristiknya seperti penduduk, ekonomi, 

organisasi sosial, kebudayaan dan kemsyarakatan.  

Karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pedagang asongan 

yang ada di Terminal rajabasa. Pedagang asongan yang merupakan salah satu 

pekerja di bidang informal, memiliki karakteristik sendiri yang berada pada 

kelas menengah kebawah.  

Pedagang asongan banyak berdagang di Terminal Rajabasa karena memiliki 

lingkungan yang kemungkinan cocok dan memiliki peluang yang besar untuk 

menjajakan dagangannya, karena banyak orang-orang yang melakukan transit 

di Terminal Rajabasa ini dan diharapkan orang-orang ini membeli 

dagangannya. Michael P. Todaro (2000:287-289) mengemukakan tentang 

pekerja sektor informal, yaitu: 

Orang-orang yang bekerja di sektor informal merupakan orang-orang 

pendatang baru dari daerah pedesaan atau kota kecil yang gagal 

memperoleh tempat di sektor formal.  Karena itu, tenaga kerja pendatang 



baru yang sangat banyak itu harus menciptakan suatu lapangan kerja 

sendiri atau bekerja pada perusahaan-perusahaan kecil milik keluarga. 

Sektor informal ini muncul dikarenakan banyaknya tenaga kerja dan 

terbatasnya lahan pekerjaan formal. Bidang-bidang kerjanya antara lain 

mulai dari pedagang keliling, pedagang asongan, pemulung, pedagang 

petasan hingga ke pertunjukkan ular.  

 

Orang-orang yang bekerja di sektor informal biasanya tidak memiliki 

pendidikan formal yang tinggi, dan pada umumnya tidak memiliki 

keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal. Oleh sebab itu 

produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada yang 

ada di sektor formal. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan jaminan 

keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas yang dapat mereka nikmati, mereka 

hanya berupaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

keluarganya.  

Orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang asongan ini termasuk orang 

yang bekerja di sektor informal dan berada pada kelas menengah ke bawah. 

Karena pedagang asongan ini kebanyakan merupakan orang-orang yang 

datang dari pedesaan dan tidak memperoleh tempat di sektor formal. Pedagang 

asongan merupakan pedagang yang berdagang dengan cara membawa barang 

dagangannya dengan menggunakan kardus-kardus kecil dan menjajakan 

dagangan dengan menghampiri pembeli. Pengertian dari pedagang asongan 

dikemukakan Nurmalika Yunaeni pada internet bahwa;  



Pedagang asongan merupakan salah satu pedagang kecil-kecilan dan 

hampir di setiap sudut jalan, terotoar, dan bis kota dapat ditemui. 

Berjualan dengan berbagai macam jenis barang dari rokok, permen, air 

mineral,dll. 

(http://nurmalika.blogspot.com/2010/04/makalah-pedagang-asongan.html 

diakses Rabu, 06 April 2011 pukul 00.26 WIB) 

Selain Nurmalika, Liajulianty pun mengemukakan pendapatnya tentang 

pedagang asongan yaitu pedagang asongan mempunyai arti seorang pedagang 

yang membawa dagangan mereka dengan cara di “asong” yaitu selalu dibawa-

bawa dan diangkat untuk di tawarkan kepada para pembeli.  

(http://liajulianty.blogspot.com/2010/12/pedagang-asongan.html diakses 

Selasa, 24 April 2011 pukul 08.15 WIB) 

Berhubungan dengan ciri-ciri pedagang asongan yang akan menggambarkan 

tentang keadaan pedagang asongan atau mendeskripsikan pedagang asongan, 

yang dilihat dari identitas secara khusus yang dimiliki setiap pedagang asongan 

sebagai ciri tersendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dari usahanya sebagai 

pedagang asongan tersebut. Deskripsi pedagang asongan merupakan 

penggambaran atau pemaparan tentang pedagang asongan. 

Pedagang asongan sebagai pekerja di sektor informal cenderung memiliki 

tingkat pendidikan formal yang rendah, memiliki pendapatan yang rendah, 

pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya terkadang kurang terpenuhi, sumber 

modal yang cenderung dari pinjaman, lama usaha mereka bekerja sebagai 

pedagang asongan, jumlah jam kerja mereka yang banyak untuk mencukupi 



pendapatan mereka, jarak dan kepemilikan tempat tinggal mereka selama 

bekerja sebagai pedagang asongan, suku yang berdagang asongan cenderung 

pada suku yang mahir di bidang perdagangan, dan alasan mereka memilih 

terminal rajabasa sebagai tempat berdagang. 

 

Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Apabila seseorang dapat melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi besar kemungkinan orang tersebut 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan yang diinginkan dan 

dicapai seseorang adalah pendidikan formal. Menurut Tirtarahardja 

(2005:164), pendidikan formal adalah pendidikan yang secara sengaja 

dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus 

berjenjang dan berkesinambungan. Jadi seseorang harus mengenyam 

pendidikan dari kecil sampai ia dewasa secara bertahap/berjenjang dengan 

mengikuti peraturan-peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Tetapi tidak 

semua orang bisa melanjutkan pendidikan formalnya sampai ke perguruan 

tinggi terutama orang-orang yang termasuk keluarga miskin.  

Menurut Astrid S. Susanto (1984:133), bahwa pendidikan dianggap merupakan 

salah satu sarana utama yang dapat membuka kesempatan baru bagi 

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskian untuk mengalami perbaikan 

nasib melalui suatu alternatif jenis kegiatan sumber mata pencaharian yang 

baru.  



Putus sekolah merupakan faktor yang menghambat penikmatan kesempatan 

untuk memperoleh suatu kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi pendidikan 

merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat 

miskin. Tetapi orang yang bekerja sebagai pedagang asongan yang merupakan 

pekerja di sektor informal merupakan orang-orang dari kalangan kelas bawah. 

Orang-orang yang bekerja di bidang informal ini biasanya memiliki tingkat 

pendidikan formal yang rendah, mungkin dikarenakan kondisi keluarga yang 

tidak mampu untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang tingkat perguruan 

tinggi. Selain itu untuk bekerja di bidang informal terutama sebagai pedagang 

asongan, tidak memerlukan pendidikan formal atau pendidikan yang 

berjenjang. Karena bagi mereka yang miskin pendidikan bukanlah prioritas 

yang utama.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas bahwa pendidikan dibagi menjadi 3 jenjang pendidikan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pendidikan dasar  = SD dan SMP 

b. Pendidikan menengah = SMA/SMK sederajat 

c. Pendidikan tinggi = Diploma/Sarjana  

Tinggi rendahnya pendidikan pedagang asongan ini berpengaruh terhadap pola 

pikir pedagang asongan. Pedagang asongan yang memiliki pendidikan yang 

tinggi akan cenderung menerapkan cara pemanfaatan modal yang sedikit bisa 

mendapatkan untung yang besar dan penjualan ini dapat diarahkan pada bisnis 

yang lebih menguntungkan misalnya saja dari berdagang asongan itu bisa 



menjadi agen dagangan bagi para pedagang asongan lainnya. Pemikiran-

pemikiran seperti itu bisa dicapai bila memiliki pendidikan yang tinggi.  

Jika pedagang asongan memiliki pemikiran seperti itu dan berhasil 

mengaplikasikannya, besar kemungkinan mereka akan mendapatkan pendapatan 

yang lebih besar. Karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam 

kehidupan pedagang asongan. Besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi 

pula besar dan kecilnya pemenuhan kebutuhan keluarga pedagang asongan. 

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar tercukupi, harus memiliki 

pendapatan yang besar. Sehubungan dengan ini Emil Salim (1984:49) 

mengemukakan rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya 

kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan 

pendidikan. Orang-orang yang berpendapatan rendah ini cenderung pada orang-

orang yang bekerja di sektor informal. Besar kecilnya pendapatan akan 

berpengaruh terhadap keberadaan keluarga dalam masyarakat, dimana posisi 

keluarga akan menentukan status sosial dalam masyarakat.  

Pedagang asongan merupakan pekerja sektor informal yang berada pada kelas 

menengah kebawah, dan memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Tidak 

banyak orang yang berdagang asongan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, 

dikarenakan pedagang asongan ini berpendidikan rendah sampai ada yang tidak 

mengenyam pendidikan sama sekali sehingga menyulitkan mereka untuk 

mencari pekerjaan yang lebih baik. Kecenderungan mereka memilih berdagang 

asongan karena mereka mendapatkan pendapatan yang mereka rasa cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa harus ada syarat tingkat pendidikan 



formal yang tinggi. Pendapatan bagi para pedagang asongan ini merupakan total 

pendapatan yang dinilai dengan uang sesuai dengan harga yang berlaku pada 

barang yang dijual oleh pedagang asongan, pendapatan ini merupakan 

pendapatan dari penjualan barang secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh dari 

berdagang dalam kesehariannya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya atau 

tidak. 

 

Dalam suatu keluarga terdapat kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 

Kebutuhan itu meliputi kebutuhan akan bahan makanan, perumahan, sandang 

serta barang-barang dan jasa (pendidikan, kesehatan). Kebutuhan dasar manusia 

ini merupakan kebutuhan pokok hidup manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

dasar manusia meliputi pangan, sandang, dan papan. Sedangkan kebutuhan yang 

paling pokok adalah kebutuhan pangan. 

Menurut Totok Mardikanto (1990:23-24) menjelaskan secara rinci mengenai 

kebutuhan pokok minimum adalah kebutuhan pokok minimum manusia itu 

mencakup yang berupa: bahan pokok yang meliputi kebutuhan beras 40kg, ikan 

asin 15kg, gula pasir 3,5kg, tekstil 4m, minyak goreng 6kg, garam 9kg, minyak 

tanah 60 liter, sabun 20 batang, dan kain batik 2 potong. Berdasarkan acuan 

tersebut, untuk daerah di lingkungan perkotaan dapat dipergunakan nilai uang 

yang harus diadakan setiap orang pertahun, dapat dilihat pada tabel 2 sebagai 

berikut: 

 

 



Tabel 2. Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Koga Kelurahan Sidodadi     

              Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung perkapita pertahun 

Jenis 

Kebutuhan 

Kebutuhan 

Selama 1 Tahun 

Harga Satuan Jumlah Total 

Beras 140 kg Rp   8.000 Rp 1.120.000 

Ikan Asin 15 kg Rp 30.000 Rp    450.000 

Gula Pasir 3,5 kg Rp 10.000 Rp      35.000 

Tekstil Kasar 4 meter Rp 25.000 Rp    100.000 

Minyak Goreng 6 kg Rp 10.000 Rp      60.000 

Minyak Tanah 60 liter Rp   7.500 Rp    450.000 

Garam 9 kg Rp   2.000 Rp      18.000 

Sabun 20 kg Rp 10.000 Rp    200.000 

Kain Batik 2 potong Rp 30.000 Rp      60.000 

Jumlah   Rp 2.493.000 

Sumber : Hasil Survey Harga di Pasar Koga bulan Febuari Tahun 2011 

Berdasarkan pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pokok minimum 

perkapita per tahun berdasarkan harga dari 9 bahan kebutuhan pokok minimal 

manusia bernilai Rp 2.493.000,- perkapita pertahun. Untuk mengetahui 

kebutuhan perkapita per bulannya maka jumlah kebutuhan pokok minimum 

perkapita pertahun dibagi dengan 12 bulan, yaitu menjadi Rp 2.493.000 : 

12bulan = Rp 207.750,-. Sehingga, kebutuhan perkapita keluarga pedagang 

asongan sebesar Rp. 207.750 / bulan. 

Untuk berdagang dan menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok pedagang asongan perharinya, pedagang asongan 



memerlukan modal untuk usaha mereka. Dengan modal yang terbatas dan 

kemampuan skill yang masih terbilang minim menjadikan banyak orang 

memilih profesi sebagai pedagang asongan. Pedagang asongan merupakan 

salah satu pedagang kecil-kecilan yang punya keinginan untuk bekerja keras 

walaupun hanya dengan modal yang kecil ataupun dengan meminjam tetapi dia 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sehari hari. Pada 

dasarnya modal merupakan syarat yang sangat penting dalam melakukan 

usaha, sehingga sumber modal merupakan asal modal yang dimiliki pedagang 

untuk memulai usaha berdagang. Dalam setiap rencana yang dimiliki setiap 

pedagang saat memulai usaha berdagang harus mempersiapkan modal yang 

bersumber dari milik sendiri maupun meminjam dari pihak lain seperti; bank, 

koperasi, kredit, dll. Sehubungan dengan ini Riyanto (1983: 10-12) 

mengungkapkan bahwa modal terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu; 

a. Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari sendiri/pribadi 

b. Modal Pinjaman, yaitu modal yang berasal dari kredit dan merupakan 

hutang bagi pedagang 

Modal sendiri atau modal pinjaman dapat mempengaruhi atau tidak dari hasil 

dagangan mereka. Apabila modal itu dari diri sendiri atau pribadi, maka tidak 

akan mempengaruhi pendapatan pedagang asongan karena penghasilan yang 

mereka dapat tidak perlu dibagi untuk penyetoran dan untuk kebutuhan 

keluarga. Sebaliknya apabila modal itu pinjaman dari pihak lain akan 

mempengaruhi pendapatan pedagang asongan. Pendapatan yang mereka 

peroleh sebagian akan digunakan untuk penyetoran ke pihak yang telah 

memberikan jasa peminjaman uang untuk modal suatu usaha. Kemungkinan 



besar pedagang asongan ini menjalankan usahanya dengan menggunakan 

modal usaha pinjaman dari koperasi. Berikut ini artikel dari internet tentang 

tanggapan mengapa pedagang asongan ini lebih memilih meminjam di 

koperasi: 

"Saya lebih memilih koperasi, karena bantuan kreditnya tidak 

membutuhkan persyaratan yang merepotkan. Hanya dengan bermodalkan 

KTP serta meninjau lokasi tempat jualan langsung diberikan bantuan dana 

sesuai usaha yang dimiliki, dan dana bantuan koperasi yang diberikan 

kepada para pedagang masih diberikan toleransi bila keterlambatan dalam 

penyetoran, sehingga para pedagang lebih cendurung memilih koperasi 

sebagai sumber modal menjalankan usaha mereka. Sedangkan pada bank, 

apabila terlambat dalam penyetoran maka barang yang kita jadikan 

jaminan menjadi hak milik bank yang bersangkutan," 

(http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=10305 diakses 

selasa, 05 April 2011 pukul 22.25 WIB 

 

Modal yang dipakai untuk berdagang ini digunakan untuk berjualan dagangan 

kecil yang sesuai dengan modal yang mereka sediakan. Menurut Liajulianty 

Pedagang asongan biasanya menjual jenis rokok, minuman gelas, tisu dan 

permen. Biasanya tidak begitu banyak jumlah yang dibawa pedagang asongan 

untuk dijual, karena pedagang asongan ini bersifat berjalan menjajakan 

dagangannya dengan mendatangi para pembeli dan menawarkan barang-

barangnya langsung kepada para pembeli. 



(http://liajulianty.blogspot.com/2010/12/pedagang-asongan.html diakses 

Selasa, 24 April 2011 pukul 08.15 WIB). 

Kredit bank memang memliki bunga yang relatif murah dan disetor per bulan 

dibandingkan koperasi setiap hari, tetapi karena pengambilan dana di Bank 

terlalu banyak persyaratan seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan harus memeliki jaminan sertifikat tanah dan 

rumah. Pedagang asongan ini lebih memilih meminjam ke koperasi, meskipun 

bunga dari koperasi cukup memberatkan dibanding bunga bank tapi proses 

mendapatkan kredit dari perbankan cukup rumit sehingga lebih memilih 

koperasi.  

Selama modal yang mereka pakai cukup dan dapat menghasilkan pendapatan 

yang lebih mereka akan tetap dan lebih lama menjalankan usaha mereka 

sebagai pedagang asongan. Saat ini sangat sulit mencari pekerjaan bagi orang-

orang yang tidak berada pada lingkungan sektor formal. Orang-orang ini akan 

mencari peluang pekerjaan apa yang akan mereka kerjaan sebagai usaha 

mereka untuk mendapatkan penghasilan. Orang-orang ini akan mencari 

pekerjaan yang ia kuasai dan senangi agar pekerjaannya dikerjakan dengan 

tekun dan menyenangkan. Apabila pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai 

keinginannya kemungkinan usaha itu akan menjadi usaha yang lama ataupun 

tetap dan berkembang.  

Sehubungan dengan ini Swasono (1986:59) mengemukakan bahwa ada suatu 

dugaan semakin lama seseorang menekuni bidang kegiatan semakin 

berpengalaman orang tersebut dalam kegiatannya dan memungkinkan semakin 



berkembangnya usaha yang dilakukan, yang berarti akan semakin besar jumlah 

pendapatan yang diterima. Lama seseorang menekuni bidang usahanya 

minimal 5 tahun.  

Selama 5 tahun ini seseorang telah berpengalaman melakukan kegiatan yang 

ditekuni. Secara harfiah lama berarti jenjang waktu yang dilewati, sedangkan 

usaha adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Lama 

usaha ini adalah jenjang waktu yang dilewati oleh pedagang asongan selama 

bekerja sebagai pedagang asongan. Pedagang asongan menjalankan usaha 

berdagang asongannya cukup lama berarti pekerjaan yang dijalankan sesuai 

dengan keinginannya dan pedagang asongan ini senang berdagang asongan 

karena sesuai dengan pilihannya, sehingga dikerjakan dengan senang hati dan 

dinikmati. Mereka menikmati usaha berdagang mereka dapat terlihat pada 

giatnya mereka berdagang dan terlihat pada jumlah jam kerja mereka setiap 

minggunya. 

Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada 

suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat 

pemenuhan kebutuhan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001:454) jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat 

peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk 

bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Semakin lama jam kerja yang digunakan, maka semakin 

tinggi produktivitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Orang 

yang bekerja di sektor formal akan memiliki jam kerja yang tetap dan terjadwal 



dan tidak mempengaruhi pendapatan mereka, sedangkan orang-orang yang 

bekerja di sektor informal tidak memiliki jam kerja yang tetap karena kegiatan 

yang mereka kerjakan tidak teratur. Jumlah jam kerja pedagang asongan yang 

bekerja di sektor informal akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 

pedagang asongan. Pedagang asongan akan mendapatkan penghasilan yang 

besar apabila memiliki jumlah jam kerja yang lama, karena memiliki banyak 

waktu dan peluang untuk menjajakan dagangan. Berikut pendapat Wetik pada 

internet, tentang jam kerja meliputi :  

Lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara baik pada umumnya 7 

sampai 8 jam, sisanya 16 sampai 18 jam digunakan untuk keluarga, 

masyarakat, untuk istirahat dan lain-lain. Jadi untuk 5 hari kerja dalam  

satu minggu seseorang bisa bekerja dengan baik selama 35-40 jam.  

http://www.digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/import/1120.pdf diakses 

Rabu, 06 April 2011 pukul 02. 14 WIB 

Bagi pedagang asongan yang sebagai pekerja kecil mereka harus mampu 

bekerja secara baik untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. apabila 

mereka tidak bekerja menjajakan dagangan dalam sehari selama jumlah jam 

kerja yang biasa pada umumnya, cenderung dagangan mereka tidak habis 

terjual. Dengan demikian pendapatan yang akan mereka peroleh kecil, kecuali 

dagangan mereka telah habis terjual dalam waktu yang cepat. Sesuai dengan 

pendapat Wetik berikut curahan jam kerja ini digolongkan dalam dua 

kelompok, yaitu; 

a. Sedikit : Apabila jam kerja seseorang ≤ 35 jam/minggu 

b. Banyak : Apabila jam kerja seseorang ≥ 35 jam/minggu 



Sedikit atau banyaknya jumlah jam kerja pedagang asongan, selain dipengaruhi 

giat dan semangat mereka dalam bekerja juga dipengaruhi oleh jarak mereka 

tinggal, karena apabila jarak tempat tinggal mereka jauh mereka cenderung 

berhenti bekerja lebih cepat. Jarak merupakan jauhnya antara tempat yang satu 

ke tempat yang lainnya dalam suatu wilayah. Jarak tempuh dari tempat tinggal 

seseorang ke tempat kerjanya dapat mempengaruhi penghasilan yang 

diperoleh. Apabila jauh akan memakan biaya ongkos transport sampai tempat 

kerja. Seharusnya bila jarak dari rumah ke tempat kerja dekat dan dapat 

dijangkau dengan jalan kaki, maka tidak perlu mengeluarkan biaya transport 

yang berarti akan memotong penghasilan kerjanya.  

Bagi orang yang bekerja di sektor informal akan merasa pendapatan mereka 

berkurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga bila mereka mengeluarkan 

biaya transport. Seperti pedagang asongan akan merasa kurang penghasilannya 

jika pedagang asongan pergi ke tempat ia berdagang dengan mengeluarkan 

biaya transport setiap harinya dan dapat lebih cepat sampai di tempat tujuan. 

Jauh dekatnya jarak antara tempat yang satu dengan tempat lainnya dapat 

dikategorikan dengan ukuran kilometer. Seperti yang dikemukakan oleh 

Daldjoeni (1977:231) tentang jarak; 

Jarak dapat dibagi menjadi jarak mutlak dan jarak relatife. Jarak mutlak 

paling umum diekspresikan dalam unit ukuran fisik seperti mil, kilometer, 

yard, meter, dsb. Sedangkan jarak relative adalah waktu yang dibutuhkan 

untuk sampai ke tujuan, ongkos karcis kendaraan atau tiket, juga 

kesenangan yang akan dihayati selama perjalanan.  

 



Jadi jarak ini dapat dihitung dengan jarak mutlak yaitu menggunakan satuan 

kilometer. Jarak tempuh dikatakan dekat apabila berjarak kurang dari atau 

sama dengan 1 km dan dapat terjangkau dengan berjalan kaki untuk 

penghematan pendapatan. Jarak dikatakan jauh apabila jarak tempuhnya lebih 

dari 1 km dan jauh untuk dijangkau dengan berjalan kaki. Apabila jarak tempat 

tinggal pedagang asongan ini sangat jauh, dapat memungkinkan pedagang 

asongan memilih menyewa tempat tinggal yang dekat dengan Terminal 

Rajabasa untuk menghemat biaya dan waktu. Jadi belum tentu tempat tinggal 

pedagang asongan itu milik sendiri. 

 

Setiap  orang memiliki hak untuk menyewakan tempat tinggal untuk seseorang 

dikarenakan mereka memiliki tempat tinggal lebih dari satu. Mereka hanya 

membutuhkan satu tempat tinggal untuk keluarga mereka sedangkan yang 

lainnya dapat disewakan dengan orang lain. Sehubungan dengan ini Hans 

Dueter Evers (1986:138) mengemukakan bahwa salah satu jenis hak 

penggunaan atas tanah untuk tempat tinggal yaitu hak-hak atas bidang tanah 

dipegang satu orang yang menghuni sebuah rumah di tanah itu bersama-sama 

isteri dan anak-anaknya atau menyewakan rumah itu kepada siapa saja bila ia 

menganggap perlu atas kontrak bulanan atau tahunan. 

 

Orang-orang yang menyewa ini cenderung kepada orang-orang yang bekerja di 

sektor informal dan berpenghasilan kecil. Mereka yang tidak mampu untuk 

membuat tempat tinggal sendiri, atau mereka yang merantau dan merasa tidak 

perlu mendirikan tempat tinggal ditempat rantauan. Mereka akan lebih memilih 



menyewa tempat tinggal, karena uang yang digunakan untuk tempat tinggal 

dapat diangsur perbulan ataupun pertahun. Setiap orang berhak untuk menyewa 

suatu tempat tinggal termasuk pedagang asongan. Bagi pedagang asongan yang 

rumah atau tempat tinggalnya jauh dari luar kota Bandar Lampung mereka 

cenderung memilih menyewa rumah atau kontrakan milik seseorang untuk 

tempat tinggal mereka sementara.  

Mungkin tidak hanya dari luar kota Bandar Lampung saja, rumah pedagang 

asongan yang cukup jauh dari Terminal Rajabasa pun akan cenderung memilih 

menyewa rumah atau kost untuk tempat tinggal mereka sementara selama 

mereka berdagang asongan. Mereka yang tempat tinggalnya menyewa akan 

menyisakan waktu pulang ke rumah mereka untuk menjenguk keluarga dan 

memberikan hasil jerih payah mereka selama berdagang asongan. 

Tidak semua pedagang asongan merupakan suku Lampung, karena Indonesia 

memiliki berbagai macam kebudayaan, juga memiliki kekayaan alam yang 

tidak ternilai banyaknya. Kebudayaan yang berbeda tersebut didasari oleh 

masyarakat dan adat istiadat yang telah turun-temurun sudah menjadi tradisi 

pada setiap daerah. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia saat ini 

banyak menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak faktor mereka  tinggal di 

daerah suku lain, salah satunya mencari pekerjaan di bidang apa saja. Orang-

orang yang merantau itu jika  tidak berhasil bekerja di sektor formal, mereka 

akan mencari peluang kerja di sektor informal, salah satunya yaitu berdagang. 

Suku yang telah professional dibidang perniagaan adalah suku Minangkabau. 



Berikut ini artikel dari internet tentang profesionalnya suku Minangkabau 

dalam berdagang: 

Orang Minangkabau sangat menonjol dibidang perniagaan, sebagai 

profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris terhormat dari 

tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan 

dinamis. Hampir separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini 

berada dalam perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di 

kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, 

Palembang, dan Surabaya. Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang 

banyak terdapat di Negeri Sembilan, Malaysia dan Singapura. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang diakses selasa, 05 April 2011 

pukul 08.30 WIB) 

 

Seperti halnya pedagang asongan yang berdagang di Terminal Rajabasa Kota 

Bandar Lampung. Berprofesi sebagai pedagang asongan adalah salah satu 

pekerjaan di bidang perniagaan. Kemungkinan orang-orang yang bekerja 

sebagai pedagang asongan ini merupakan orang yang bersuku minang. Orang-

orang yang bersuku minang ini merantau ke daerah Lampung untuk mencari 

pekerjaan dagang apa saja yang sesuai dengan keahlian mereka. Mereka 

memilih berdagang asongan mungkin karena modal mereka yang kecil dan 

modal tersebut sesuai dengan modal berdagang asongan. Selain suku Minang 

ada juga dari suku lain misalnya suku Lampung, Jawa, Palembang, dan 

sebagainya. Tetapi kemungkinan pedagang asongan ini sedikit yang berasal 

dari suku Lampung, karena suku Lampung sendiri memiliki Piil yang kuat. 



Kebanyakan orang yang bersuku Lampung berfikir bekerja sebagai pedagang 

asongan merupakan pekerjaan untuk golongan kelas bawah. Jadi kemungkinan  

sangat sedikit yang bekerja sebagai pedagang asongan ini bersuku Lampung, 

dan kebanyakan berasal dari suku-suku lain terutama suku Minang. 

Seseorang akan melakukan kegiatan berdagang dengan memilih dan melihat 

keadaan sekitar tempat mereka akan melakukan usaha. Mencari tempat yang 

strategis dan banyak menjangkau konsumen, sehingga dagangannya dapat 

cepat terjual. Tempat yang strategi itu biasanya tempat dimana terdapat banyak 

orang dan tempat tersebut menjadi pusat kegiatan banyak orang. Tempat 

tersebut juga sesuai dengan barang-barang yang akan dijual tersebut. Seperti 

yang dikemukakan Bintarto (1977:46) tentang teori konsentris bahwa pola 

keruangan daerah perkotaan pada Zone 1 yaitu Zone pusat daerah kegiatan. 

Dalam zone pusat daerah kegiatan ini terdapat toko-toko besar (department 

stores), bangunan-bangunan kantor yang kadang-kadang atau sering juga 

bertingkat, bank, rumah makan, museum, dan lain-lain. 

Bagi orang-orang yang bekerja di sektor informal berdagang adalah usaha yang 

baik, salah satunya pedagang asongan. Pedagang asongan ini akan mencari 

tempat-tempat berdagang yang banyak orang akan membeli dagangannya, 

salah satunya di terminal bus. Terminal bus merupakan salah satu pusat daerah 

untuk melakukan kegiatan transit. Pedagang asongan memilih tempat 

berdagang mereka di Terminal Rajabasa karena Terminal Rajabasa ini berada 

pada Zone pusat daerah kegiatan yang diprediksikan akan banyak orang-orang 

yang berada di Terminal Rajabasa ini. Kegiatan ini di manfaatkan pedagang 



asongan untuk berdagang, karena orang-orang yang ada di Terminal Rajabasa 

ini di harapkan membeli barang dagangan mereka. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Orang-orang yang bekerja di sektor informal merupakan orang-orang yang 

tidak mendapatkan lahan pekerjaan di sektor formal. Sektor informal ditandai 

oleh beberapa karakteristik khas seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan 

produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara 

perorangan atau keluarga, dan teknologi yang dipakai relatife sederhana. Salah 

satu objek penelitian dalam bidang pekerjaan sektor informal yaitu Terminal 

Rajabasa, dengan judul Karakteristik Pedagang Asongan di Terminal Rajabasa 

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2011. Pedagang asongan 

sebagai salah satu bidang yang bekerja di sektor informal memiliki identitas 

secara khusus yang dimilikinya sebagai cirri tersendiri dalam memenuhi 

kebutuhan hidup dari usahanya sebagai pedagang asongan. Ciri yang dapat 

digambarkan diantaranya; 

Tingkat pendidikan formal, pendapatan rata-rata, pemenuhan kebutuhan 

pokok, sumber modal usaha, lama usaha, jumlah jam kerja, jarak tempat 

tinggal, kepemilikan tempat tinggal, suku, dan alasan pedagang asongan 

berdagang di Terminal Rajabasa. 

 

 

 



C. Hipotesis 

1. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa berpendidikan 

rendah 

2. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa berpendapatan 

rata-rata rendah 

3. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa pemenuhan 

kebutuhan pokok minimal keluarganya tidak terpenuhi 

4. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa sumber modalnya 

berasal dari pinjaman/kredit 

5. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa lama usahanya 5 

tahun atau lebih 

6. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa jam kerja tinggi 

7. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa jarak tempat 

tinggalnya dengan Terminal Rajabasa dekat 

8. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa kepemilikan 

tempat tinggalnya merupakan rumah sendiri ataupun tinggal bersama 

keluarga 

9. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa bersuku minang 

10. Lebih dari 50% pedagang asongan di Terminal Rajabasa memilih 

berdagang di Terminal Rajabasa karena menjadi pusat kegiatan 

 

 

 


