
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarkat, bangsa, dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945.Pendapatan keluarga adalah 

pendapatan yang diperoleh dengan jalan menjual faktor-faktor produksi yang akan 

diperoleh imbalan jasa atas pengadaan faktor produksi tersebut dalam bentuk 

penghasilan, sewa tanah,modal kerja.Besarnya pendapatan akan menggambarkan 

ekonomi keluraga dalam  masyarakat yang dapat dikatagorikan dalam tigakatagori 

yaitu pendapatan rendah, sedang dan tinggi (Darmawan dkk, 2002:8). 

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota itu dapat dilihat dari berbagai 

sektor, salah satu diantaranya adalah di bidang transportasi, yang berkaitan erat 

dengan aktivitas lalu lintas, sosial dan perekonomian. Transportasi pada zaman 

sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang baru, karena hampir setiap hari kita 

menggunakannya. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 

angkutan. 
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Terminal sebagai pusat pertumbuhan memegang peranan penting dalam 

usaha untuk mencapai pembangunan ekonomi. Keberadaan terminal disuatu 

daerah merupakan pemicu aktivitas ekonomi di dalam terminal yang semakin 

beragam dan bertambah jumlahnya. Hal ini terlihat dari beragam kegiatan 

ekonomi yang bermunculan di dalam Terminal Bus Purwokerto seperti usaha 

perdagangan dan jasa. Berbagai kegiatan perdagangan dan jasa tersebut antara lain 

pedagang di kios, pedagang partisi, agen bus, calo, office boy, tukang ojeg, sopir, 

dll (Dishubkominfo dalam angka 2013). 

Terminal Bus Purwokerto merupakan Terminal Penumpang Tipe A yaitu 

terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan dengan Trayek Antar Kota 

Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), 

Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan. Terminal Purwokerto diresmikan oleh 

Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 April 2005. Merupakan terminal hasil 

relokasi yang semula berada di ruas Jalan Gerilya dengan luas 1,8 Ha, tidak 

mempunyai jalan akses, ruang tunggu yang kurang nyaman dan kenyamanan yang 

kurang baik, sekarang berpindah di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto 

dengan luas 10 Hektar dan mempunyai fasilitas yang sangat memadahi 

(Dishubkominfo dalam angka 2013). 

Terminal memiliki peluang ekonomi tinggi dalam mengembangkan usaha 

perdagangan sehingga masyarakat berupaya untuk menjadi pedagang di didalam 

terminal. Terminal bus memberi peluang usaha bagi para pedagang, khususnya 

dalam sosial ekonomi. Pedagang partisi adalah pedagang yang tempat 
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berjualannya di batasi dengan menggunakan papan atau sejenisnya.  Pedagang 

partisi dilihat dari letaknya yang sangat terjaungkau untuk dan ramai pembeli. 

Dalam berdagang tentu membutuhkan modal yang cukup besar, modal manjadi 

permasalahan bagi pedagang selain itu para pedagang belum mampu 

meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi. Berdasarkan uraian maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kondisi Sosial Ekonomi 

Pedagang Partisi Di Terminal Bus Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Partisi di Terminal Bus 

Purwokerto Kabupaten Banyumas?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Partisi di  Terminal Bus 

Purwokerto Kabupaten Banyumas. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun manfaat 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperluas wawasan peneliti dan mengetahui gambaran mengenai 

kondisi kehidupan sosial ekonomi pedagang partisi.  

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pertimbangan pemerintah dalam 

memberi kebijakan di sosial ekonomi, agar dapat lebih meningkat,terutama di 

Terminal Bus Purwokerto 

3. Secara akademis 

Dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang lain yang berhubungan dengan 

tingkat  kondisi sosial ekonomi pada masyarakat. 
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