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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Letak astronomis dan letak geografis Terminal Bus Purwokerto 

Secara administratif terminal Bus Purwokerto terletak di wilayah Kelurahan 

Teluk kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Secara astronomis 

wilayah kelurahan Teluk terletak pada 7
0
 26’11’’ LS sampai dengan 7

0
28’45” LS 

dan antara 109
0
14’33” BT sampai 109

0
15’23’’ BT  (Google earth), dangan batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto 

Selatan Kabupaten Banyumas 

b. Sebelah Selatan : Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja Kabupaten 

Banyumas 

c. Sebalah Timur : Desa Karang Rau,Kecamatan Sokaraja Kabupaten  

Banyumas 

d. Sebalah barat :Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan  

Kabupatan Banyumas 

2. Letak orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan) 

Kelurahan Teluk memrupakan salah satu kelurahan di Kecamatan 

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang terletak 2 km dari pusat 

pemerintahan kecamatan dan 4 km dari pusat kabupaten. 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 
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Gambar 4.2 Peta Administrasi Kelurakan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 
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3. Luas wilayah terminal Bus Purwokerto 

Terminal bus Purwokerto memiliki luas 105.000,00 m
2
, yang digunaakan 

untuk bangunan luasnya 9.276,48 m
2
,zona AKAP  luasny`a 13,478,40 m

2
, zona 

AKDP dengan luas 16.949,40, zona mikro bus dengan luas 4.841,00m
2
,  parkir 

mibil/taksi dengan luas 2.112,00 m
2
, parkir sepeda motor dengan luas 1.113,32 

m
2
, lahan pengembangan 52.698,40m

2
. Pembagian luas wilayah  terminal dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Luas areal terminal Bus Purwokerto 

No Area Luas (m
2
) Persentase  

2 Bangunan 9.276,48 9,23 

3 Zona AKAP 13.478,40 13,41 

4 Zona AKDP 16.949,40 16,87 

5 Zona Mikrobus 4.841,00 4,82 

6 Parkir Mobil/Taksi 2.112,00 2,10 

7 Parkir Sepeda Motor 1.113,32 1,11 

8 Lahan Pengembangan 52.698,40 52,46 

Jumlah 100.464,00 100 

 Sumber : Data sekunder Dishubkominfo Kab. Banyumas Dalam angka 2013 

 

Sebagian besar luas wilayah terminal bus purwokerto di gunakan untuk lahan 

pengembangan se luas 52.698,40 atau 52,46%. 

4. Fasilitas 

a. Fasilitas Utama 

1) Jalur pemberangkatan 

Jalur pemberangkatan di terminal bus purwokerto di sediakan untuk  

menaikan penumpang dan memiliki jalur pemberangkatan yang luas dan tertib. 

2) Jalur kedatangan 

Di terminal bus Purwokerto jalur kedatanan di sediakan bagi kendaraan 

umum yang menurunkan penumpang 
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3) Bangunan kantor dan Menara pengawas 

Bangunan kantor di terminal bus Purwokerto terletak di lantai 3 dan 

digunakan untuk pengorganisasian, dan menara pengawasan berfungsi sebagai 

tempat memantau pergerakan kendaraan dan penumpang  

4) Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan 

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu yang tidak bersifat 

sementara dan membutuhkan lokasi parkir berupa fasilitas palkir. Dalam terminal 

bus Purwokerto  terdapat tempat parkir yang luas yang beetempat di depan atau di 

taman. 

5) Pelataran palkir kendaraan pengantar dan/atau taksi 

Di dalam bus terminal Purwokerto juga terdapat pelataran kendaraan 

pengantar atau taksi yang terletak di luar atau di taman. 

6) Tempat Tunggu Penumpang dan/atau pangantar 

Tempat tunggu penumpang atau pengantar merupakan pelataran yang 

disediakan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum atau 

orang yang mengantarkannya. 

7) Loket penjualan karcis dengan ukuran 2 x 2 meter 

Loket penjualan karcis merupakan ruangan yang digunakan oleh masing – 

masing penyelanggara untuk berjualan tiket yang melayani perjalanan dari 

terminal Purwokerto. 
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b. Fasilitas Penunjang 

1) Kios /tempat Berdagang 

Kios merupakan tempat berdagang seseorang di dalam terminal, di terminal 

bus Purwokerto di terdapat puluhan kios , misalkan warung makan ,warung 

makan ringan, kis pulsa, toko parfum, warung makan dan makanan ringan. 

2) Lapak 

Lapak merupakan tempat berdagang seseorang tetapi letaknya di emperan 

terminal. 

3) Ruang Informasi dan pengaduan 

Ruang informasi dan pengaduan menyusun program , melaksanakan dan 

mengkoordinasi kegiatan penyebaran informasi dan menginfetarisasi masalah dan 

pengaduan mayarakat terkait pelayanan dan perijinan di terminal bus Purwokerto. 

4) Kamar mandi/ WC 

Toilet merupakan suatu ruangan yang di desain lengkap dengan kloset 

persediaan air dan segala pernak – pernik yang ada 

Keberdaan toilet sangat di wajibkan di setiap terminal.Eksistensinya begitu 

vital bagi kehidupan manusia di terminL Purwokerto terdapat 2 tempat kamar 

mandi/WC yang letaknya sangat strategis. 

5) Mushola/ tempat ibadah 

Mushola atau tempat ibadah merupakan tempat untuk seseorang 

menjalankan kewajibannya untuk beribadah. Diterminal Bus purwokerto memiliki 

mushola/tempat ibadah yang cukup besar dan bersih. 
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c. Layanan sosial 

1) Po (perusahaan ortobus) 

Terminal bus Purwokerto memiloki PO sebagai berkut: 

a. PO. Lorena 

PO Lorena bergerak dibidang jasa angkutan umum bus antar Kota antar 

Provinsi (AKAP) yang melayani trayek jarak jauh yaitu Jawa Tengah dan DIY, 

Jawa Barat, Banten, Jawa Timur Madura, Bali, Sumatra,  

b. PO. Tri Kusuma 

PO. Tri kusuma melayani taryek ke kota semarang. 

c. PO. Nusantara/Handoyo 

PO. Nusantara/Handoyo melayani trayek Malang, Banjarnegara, 

Magelang, Parakan, Solo, DIY, Purworejo, Purwokerto, Cilacap, Pekalongan, 

Pemalang, Salatiga, Semarang, Sumatra, Surabaya, dan Denpasar. 

d. PO. Mandala 

PO. Mandala melayani trayek ke Bandung, Tasik, Purwokerto, yogya, solo 

dan surabaya. 

e. PO. Dedy jaya 

PO. Dedy jaya melayani taryek ke kota Jakarta, Brebes, Tegal, Pemalang, 

Pekalongan, Purwokerto dan Wonosobo. 

f. PO. Efisiensi 

PO. Efisiensi melayani trayek  Cilacap – Yogyakarta, Purwokerto – 

Yogyakarta, Purbalingga – Yogyakarta dan sebaliknya. 
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g. PO. Damri 

PO. Damri melayani trayek, Jakarta – Palembang, Jakarta – Pekalongan, 

Jakrta- Semarang, Jakarta – Purwodadi, Jakarta – Surakarta, Jakarta – Yogyakarta, 

Jakarta – Cilacap, Jakarta – Wonosobo, Jakarta – Kuningan, Jakarta – 

Purwokerto, Jakarta – Bobotsari (Purbalingga), Jakarta – Purworejo, Bogor – 

Purwokerto, Bogor – Yogyakarta, Ponorogo – Jakarta – Jambi, Tasikmalaya – 

Bengkulu, Ps. Kemis – Yogyakarta, Poris – Yogyakarta, Kota Bumi – 

Yogyakarta, BL Raja – Yogyakarta, Kampung Rambutan – Cilacap, Poris – 

Cilacap, BD. Lampung- Jakarta – Bekasi – Bogor – Bandung – Yogyakarta dll. 

h. PO. Dewi Sri 

PO. Dewi Sri melayani trayek Prowodadi – Jakarta, Weleri – Jakarta, 

Pekalongan – Jakarta, Pemalang – Jakarta, Tegal – Jakarta, Slawi – Jakarta, 

Purwokerto – Jakarta, Purbalingga – Jakarta dan sebaliknya. 

i. PO. Santoso 

PO. Santoso melayani Trayek wonosari – Jakarta, Klaten – Jakarta, Klaten 

– Serang, Klaten – Bekasi,Purwokerto – Jakarta.  

j. PO. Citra Adi lancar 

PO Citra adi lancar melayani trayek dari Cirebon, Tegal , Yogyakarta. 

k. PO. Budiman 

PO. Budiman melayani trayek dari purwokerto ke Tasik malaya dan dari 

Tasikmalaya ke kota Bandung, Bekasi, cikarang depok , Semarang, Wonosobo, 

Magelang, Sukabumi, Cirebon, Yogyakarta dll. 
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l. PO. Daya Melati Indah 

PO. Daya Melati indah melayani trayek ke Karawang, Cikarang, Bekasi, 

Pulo Gadung Lebak Bulus, Kampung Rambutan, Cengkareng,  Kalideres . 

m. PO. Satu Nusa 

PO Satu Nusa melayani trayek untuk ke Medan, Purwokerto, Bogor dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

n. PO. Raharja 

PO Raharja merupakan angkutan umum antar kota yang melayani trayek 

Purwokerto, Tegal, dan DIY. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Identitas Pedagang 

Dalam penelitian ini disajikan data yang merupakan gambaran dasar mengenai 

pedagang pertisi di terminal bus Purwokerto. 

a. Umur  

Dari jumlah 73 pedagan memiliki umur yang rekatif berbeda-beda.pedagang 

dengan umur rentang 25–29 sebanyak 5 pedagang atau 6,85%, rentang umur 30-

34 sebanyak 8 orang atau 10,95%, rentang umur  35-39 sebanyak 10 pedagang 

atau 13,70%, rentang umur 40-44 sebanyak 15 pedagang atau 20,55%, rentang 

umur 45-49 sebanyak 13 pedagang atau 17,81%, rentang umur 50-54 sebanyak 10 

pedagang atau 13,70%, rentang umur  55-59 tahun sebanyak 7 pedagang atau 

9,59%, rentang umur 60+ sebanyak 5 pedagang atau 6,85%. Data distribusi umur 

pedagang disajikan dalam Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Dustribusi umur pedagang 

No Umur 

(Tahun) 

Frekuensi Persentase 

 

1 25 – 29 5 6,85 

2 30 – 34 8 10,95 

3 35 – 39 10 13,70 

4. 40 – 44 15 20,55 

5. 45 – 49 13 17,81 

6. 50 – 54 10 13,70 

7 55 – 59 7 9,59 

8 60+ 5 6.85 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa umur pedagang di 

terminal bus Purwokerto pada rentang  umur 40-44 sebanyak 15 pedagang atau 

20,55%. Artinya sebagian besar pedagang di terminal bus purwokerto termasuk 

dalam usia produktif.  

Diagram umur pedagang di sajiakan pada Gambar 4.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi pedagang Berdasarkan Umur diterminal 

bus purwokerto kabupaten banyumas. 

 

b. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi sosial ekonomi, apabila 

jumlah anak banyak maka pengeluaran banyak, tetapi apabila jumlah anak sedikit 

maka pengeluaran sedikit. Jumlah tanggungan anak pedagang di terminal bus 

6,85;% 
10,85% 

13,7% 

20,55% 17,81% 

13,70% 

9,59% 
6,85% 

Keterangan umur 

 pedagang : 

25 - 29Ttahun
30 - 34 Tahun
35 - 39 Tahun
40 - 44 Tahun
45 - 49 Tahun
50 - 54 Tahun
55 - 59 Tahun
60+ Tahun
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Purwokerto bervariasi. Tidak mempunyai jumlah tanggungan sebanyak 5 

pedagang atau 6,85%,  Sejumlah 10 pedagang atau 13,70% mempunyai jumlah 

tanggungan 1 anak, sejumlah 19 pedagang atau 26,03% mempunyai tanggungan 2 

anak, sejumlah 11 pedagang atau 15,07% mempunyai tanggungan 3 anak, 

sejumlah 15 pedagang atau 20,55% mempunyai tanggungan 4 anak, sejumlah 10 

pedagang atau 13,70%  mempunyai tanggungan 5 anak, sejumlah 2 pedagang atau 

2,73% mempunyai tanggungan 6 anak, sejumlah 1 pedagang atau 1,37% 

mempunyai tanggungan 8 anak. Tanggungan keluarga pedagang di sajikan dalam 

Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 jumlah tanggungan keluarga 

No Jumlah tanggungan Frekuensi Persentase 

1. 0 5 6.85 

2. 1 10 13.70 

3. 2 19 26.03 

4. 3 11 15.07 

5. 4 15 20.55 

6. 5 10 13,70 

7. 6 2 2,73 

8. 8 1 1,37 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

 

  Sebagian besar pedagang di terminal bus Purwokerto  mempunyai 

jumlah tanggungan 2 anak sebanyak 19 pedagang atau 26,03%.  
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Diagram jumlah tanggungan anak disajikan dalam Gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4 Distribusi Frekuensi pedagang berdasarkan jumlah tanggungan 

pedagang partisi diterminal bus purwokerto kabupaten banyumas. 

 

c. Lama berdagang 

Pedagang partisi di terminal Purwokerto mempunyai waktu lama 

berdagang yang bervariasi.  Pedagang yang berdagang selama 4 tahun sebanyak 2 

pedagang atau 2,74%, yang berdagang selama 5 tahun sebanyak 6 pedagang atau 

8,22%, yang berdagang selama 6 tahun sebanyak 4 pedagang atau 5,48%, yang 

berdagang selama 7 tahun sebanyak 4 pedagang atau 5,48%, yang berdagang 

selama 8 tahun sebanyak 57 pedagang atau 78,08%. Waktu lama berdagang 

disajiakan dalam Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Lama berdagang  

No Masa berdagang 

(Tahun) 

Frekuensi Persentase  

1 4  2 2,74 

2 5 6 8,22 

3 6 4 5,48 

4 7 4 5.48 

5 8 57 78,08 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

 

Lama berdagang paling dominan adalah 8 tahun sebanyak 57 pedagang atu 

78,08%. 

6,85% 

14% 

26,03% 

15,07% 

20,55% 

13,70% 2,73% 1,37% Keterangan jumlah 

 tanggungan anak: 

0
Tanggungan

1
Tanggungan

2
Tanggungan
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Diagram lama berdagang  disajikan dalam Gambar 4.5 berikut: 

 

Gambar 4.5  Distribusi Frekuensi Pedagang berdasarkan lama berdagang 

pedagang partisi diterminal bus purwokerto kabupaten banyumas. 

 

d. Jenis barang yang di jual 

Untuk menetahui jenis dagangan yang dijual oleh pedagang partisi dapat 

di lihat pada Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa lebih banyak yang berdagang 

makanan dan minuman sebanyak 62 pedagang atau 84,93%, dan yang berdagang 

konter HP sebanyak 11 atau 15,07% . Jenis dagangan di sajikan dalam Tebel 4.5 

berikut: 

Tabel 4.5 Jenis barang yang dijual 

No Jenis Barang yang di 

jual 

Frekuensi Persentase  

1. Makanan dan 

Minuman 

62 84,93 

2. Konter HP 11 15,07 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

 Jenis dagangan yang di jual di terminal bus Purwokerto paling banyak 

yaitu berdagang makanan dan minuman sebanyak 62 pedagang atau 84,93%. 

 

 

 

2,74% 8,22% 

5,48% 

5.48% 
78,08% 

Keteranga lama 

 berdagang: 
4 Tahun
5 Tahun
6 Tahun
7 Tahun
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 Diagram jenis barang yang di jual disajikan dalam gambar 4.6 berikut : 

 

Gambar 4.6 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan jenis barang yang di jual  

 

2.  sosial ekonomi. 

a. Kondisi Sosial 

1) Kesehatan keluarga 

a) Tempat membeli obat ketika pedagang sakit  

Seseorang pasti akan mengalami hal dimana kondisi fisiknya berada dalam 

keadaan tidak normal atau kondisi kurang sehat, ketika kondisi fisiknya tidak 

sehat maka  membutuhkan obat-obatan, Jika pedagang partisi di terminal  sakit  

tempat membeli obat ketika pedagang sakit dapat di lihat pada Tabel 4.6 

memperlihatkan bahwa lebih banyak membeli obat di warung sebanyak 31 

pedagang atau 42,47 %,dan yang membeli obat di toko obat sebanyak 26 

pedagang atau 35,62%, dan yang membeli obat di apotik  sebanyak 16 pedagang 

atau 21,91%. Adapun cara kesehatan keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.6 

berikut: 

 

 

84,93% 

15,07% 

 jenis barang yang di jual: 

Makanan dan minuman

Konter HP
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Tabel 4.6 Tempat membeli obat ketika pedagang sakit 

No Tempat membeli obat Frekuensi Persentase  

1. Warung  31 42,47 

2. Toko obat 26 35,62 

3. Apotik  16 21,91 

Jumlah 73 100 

Sumber :  Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa  tempat membeli obat 

pedagang ketika sakit yaitu paling banyak pedagang membeli obat di warung 

sebanyak 31 pedagang atau 42,47%. Diagram tempat membeli obat  disajiakan 

dalam Gambar 4.7 berikut : 

 

Gambar 4.7 : Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan  tempat membeli obat     

pedagang partisi di terminal bus Purwokerto kabupaten Banyumas. 

 

b) Tempat Pedagang berobat 

 Kesehatan merupakan sisi yang penting dalam kehidupan semua manusia 

, oleh karena itu masalah kesehatan tidak bisa diabaikan dalam kehidupan 

manusia. Begitu pula dengan pedagang partisi yang harus tetap menjaga 

kesehatannya. Tempat meraka berobat disajikan pada Tabel 4.7 dimana yang 

berobat ke pukesmas sebanyak 9 pedagang atau 12,33%, rumah sakit sebanyak 36 

42,47% 

35,62% 

21,91% 

Keterangan  
Tempat membeli obat ketika  
 pedagang sakit : 

Warung

Toki Obat

Apotik
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pedagang atau 49,31%, dokter praktek  sebanyak 28 pedagang atau 38,36%.  Cara 

berobat para pedagang di sajikan dalam Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Tempat pedagang berobat 

No Tempat pedagang berobat Frekuensi  Persentase  

1.  Pukesmas 9 12,33 

2.  Rumah sakit 36 49,31 

3.  Dokter praktek 28 38,36 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

 Tempat pedagang berobat sangat berbeda-beda, paling dominan berobat ke 

rumah sakit sebanyak 36 pedagang atau 49,31%. 

Diagram  Tempat pedagang berobat disajikan pada gambar 4.8 berikut: 

 

Gambar 4.8 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan  tempat pedagang berobat 

diterminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. 

 

2) Keanggotaan dalam kelompok 

 Kegiatan organisasi bertujuan untuk menyatukan sekelompok anggota 

tertentu demi kepentingan bersama agar kepentingannya sesuai dengan yang 

diharapkan.Untuk mengetahui para pedagang sering mengikuti kumpulan dalam 

organisasi dapat di lihat pada Tabel 4.8 Data yang di sajikan dalam Tabel 4.8 

memperlihatkan bahwa yang mengikuti tetapi tidak datang saat kumpul sebanyak 

12,33% 

49,31% 

38,36% 

Keterangan 
Tempat pedagang berobat : 

Pukesmas

Rumah sakit

Dokter Praktek
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7 pedagang atau 9,59%, yang mengikuti  tetapi jarang datang saat kumpul  

sebanyak 31 pedagang atau 42,46%, yang mengikuti dan datang saat kumpul 

sebanyak 35 pedagang atau 47,95%, untuk mengetahui pedagang sering 

mengikuti organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.8 berkut : 

Tabel 4.8 Kontribusi organisasi pedagang 

No Organisasi pedagang Frekuensi Persentase  

1.  Mengikuti tetapi tidak 

datang saat kumpul 

7 9.59 

2.  Mengikuti tetapi jarang 

datang saat kumpul 

31 42.46 

3.  Mengikuti dan datang 

saat kumpul 

35 47.95 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

Dilihat Tabel 4.8  menunjukan pedagang partisi di terminal Bus Purwokerto 

Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa sebagian pedagang mengikuti dan 

datang saat kumpul sebanyak 35 pedagang atau 47,95%. 

Diangram organisasi pedagang di sajikan dalam Gambar 4.9 berikut: 

 
 

 

Gambar 4.9 Distibusi pedagang berdasarkan organisasi di terminal bus 

Purwokerto Kabupaten Banyumas. 

 

 

 

9,59% 

47,95% 

47,95% 

Keterangan 
 Organisasi pedagang: 

Mengikuti tetapi tidak
datang saat kumpul

Mengikuti tetapi jarang
datang saat kumpul

mengikuti dan sering
datang saat kumpul
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3) Status kepemilikan rumah tinggal 

 Tempat tinggal adalah tempat perlindung dari pengaruh cuaca alam, tempat 

untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat dan tempat 

berkumpulnya keluarga setiap harinya, sehingga tempat tinggal merupakan salah 

satu kebutuhan manusia selain tempat tinggal status kepemilikan rumah yang 

menjadi salah satu kriteria dalam menilai kehidupan seseorang untuk m,enunjukan 

tingkat sosial ekonomi dalam masyarakat. Status kepemilikan rumah dapat di 

sajikan dalam Tabel 4.11 memperliahatkan bahwa status kepemilikan rumah yaitu 

menumpang di rumah orang tua sebanyak 22 pegagang atau 30,14%,,kontrak 

sebanyak 9 pedagang atau 12,33%, dan milik sendiri sebanyak 42 pedagang atau 

57,53%. Adapun status kepemilikan rumah tinggal pedagang dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Status kepemilikan rumah tinggal 

No Status kepemilikan 

rumah tinggal 

Frekuensi Persentase  

1.  Menumpang di rumah 

orang tua  

22 30,14 

2.  Kontrak 9 12,33 

3.  Milik sendiri 42 57,53 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulakn bahwa  status kepemilikan rumah 

tinggal pedagang sebagian pedagang memiliki status rumah sendiri sebanyak 42 

pedagang atau 57,53%. Dapat dijelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan 

yang cukup dalam hal kepemilikan rumah tinggal. 
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Diagram status kepemilikan rumah tinggal dapat dilihat pada gambar 4.10 

berikut : 

 

Gambar 4.10 Distribusi frekuensi berdasarkan status kepemilikan rumah tinggal 

pedagang partisi di terminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas 

 

4) Kondisi rumah tinggal 

a) Jenis bangunan 

 Jenis bangunan mengacu pada konsep sosial ekonomi yang terjalin 

didalam bangunan tempat tinggal, sebagian bangunan rumah berbentuk ruangan 

yang dibatasi oleh dingding dan atap dengan bahan- bahan tertentu yang dapat 

digunakan sebagai tempat untuk menetap. Jenis bagunan rumah pedagang dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 memperlihatkan yang memiliki bangunan non permanen 

(rumah terbuat dari bambu / kayu) sebanyak 10 pedagang atau 13,70%, bangunan 

yang semi permanen (dingding dan rumah terbuat dari batu bata) sebanyak 36 

pedagang atau 49,31%, bangunan yang  permanen sebanyak 27 pedagang atau 

36,99%. Adapun jenis bangunan rumah pedagang di sajikan pada Tabel 4.10 

berikut: 
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Tabel 4.10 Jenis bangunan rumah pedagang 

No Jenis bangunan rumah Frekuensi Persentase  

1.  Non permanen (rumah 

terbuat dari bambu / 

kayu) 

10 13,70 

2.  Semi Permanen 

(dingding rumah terbuat 

dari batu bata) 

36 49,31 

3.  Permanen 27 36,99 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat disimpulakan bahwa jenis bangunan rumah 

pedagang partisi kebanyakan memiliki bangunan semi permanen (dingding rumah 

terbuat dari batu bata) sebanyak 36 pedagang atau 49,31%.Diagram jenis 

bangunan rumah pedagang di sajikan pada Gambar 4.11 berikut : 

 

Gambar 4.11 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan jenis bangunan rumah. 

 

b) Jenis atap rumah 

Atap rumah merupakan penutup rumah atau bangunan di bagian atas. 

Fungsi atap rumah ayitu untuk mrnghindari masuknya air hujan, menerima panas 

sinar matahari .Untuk mengetahui apa jenis atap rumah pedagang dapat di 

sajiakan padaTabel 4.11 memperlihatkan bahwa jenis atap genteng menggunakan 

seng  sebanyak 7 pedagang atau 9,59%, yang menggunakan asbes sebanyak 23 

13,70% 
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36,99% 
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pedagang atau 31,51% , yang menggunakan genteng sebanyak 43 pedagang atau 

58,90%. Adapun jenis atap rumah pedagang di sajikan dalam Tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11 Jenis atap rumah pedagang 

No Jenis atap rumah Frekuensi Persentase  

1.  Seng 7 9,59 

2.  Asbes 23 31,51 

3.  Genteng 43 58,90 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat disimpulakan bahwa jenis atap rumah 

pedagang partisi  kebanyakan menggunakan genteng yaitu sebanyak 43 pedagang 

atau 58,90%. 

Diagram jenis atap rumah disajikan poada Gambar 4.12 berikut : 

 

Gambar 4.12 Distribusi Frekuensi pedagang partisi berdasarkan jenis atap rumah  

c) Jenis lantai rumah 

 Kondisi rumah dapat untuk mengidentifikasi keadaan rumah itu sendiri, 

semakin baik kondisi lantainya maka semakin baik pula  keadaan rumahnya. 

Kondisi rumah pedagang partisi dalam penelitian ini  dibedakan menjadi  

beberapa kriteria antara lain kondisi lantai rumah yang masih 

tanah,Plester/ubin,dan kramik. Kondisi lantai rumah pedagang dapat disajikan 
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dalam Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa bentuk lantai dengan tanah sebanyak 8 

pedagang atau 10,96%, bentuk  lantai menggunakan ubin/plester sebanyak 

41,09%, bentuk lantai menggunakan kramik sebanyak 35 pedagang atau 47,95%. 

Adapun jenis lantai rumah pedagang disajikan pada Tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12 jenis lantai rumah 

No Bentuk lantai rumah Frekuensi Persentase  

1.  Tanah 8 10,96 

2.  Plester/ubin 30 41,09 

3.  Kramik 35 47,95 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat disimpulakan bahwa lantai rumah pedagang 

partisi kebanyakan menggunakan lantai rumah kramik sebanyak 35 pedagang atau 

47,95%. Diagram jenis lantai rumah pedagang di sajikan dalam Gambar 4.13 

berikut: 

 

Gambar 4.13 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan bentuk lantai rumah. 

 

b. Kondisi Ekonomi 

1) Pendapatan Pedagang 

 Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan pendapatan, tingkat 

pendapatan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi manusia, semakin tinggi 
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pendapatan maka semakin tinggi pula sosial ekonominya begitu juga sebaliknya. 

Pendapatan pedagang partisi disajikan pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi pendapatan pedagang  

No Pendapatan Frekuensi Persentase  

1. ≤ 1.000.0000 18 24,66 

2. 1.000.000 - ≤ 2.000.000 38 52,05 

3. 2.000.000 – 3.000.000 17 23,29 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

Pendapatan pedagang yang palimg dominan berkisar antara 1.000.000 -            

≤ 2.000.000   sebanyak 38 pedagang atau 52,05%. 

Diangram pendapatan pedagang di sajikan dalam Gambar 4.14 berikut: 

 

Gambar 4.14 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan tingkat pendapatan 

pedagang diterminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. 

 

2) Asal modal  

Modal merupakan bekal seseorang untuk membuka sebuah usaha, semakin 

mempunyai bekal modal yang banyak maka semakin berpeluang untuk membuka 

sebuah usaha, semakin mempunyai bekal modal yang banyak maka berpeluang 

untuk  membuka sebuah usaha dengan kualitas dagang yang lebih baik, namun 
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kadang modal usaha susah diperoleh.Asal modal pedagang  partisi berbeda- beda, 

modal dari BKM sebanyak 1 pedagang atau 1,37%, modal dri PNPM sebanyak 5 

responden atau 6,85%, modal sendiri sebanyak 67 pedagang atau 91,78%. Asal 

modal pedagang disajikan pada Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Asal modal pedagang 

No Asal modal Frekuensi Persentase  

1. BKM 1 1,37 

2. PNPM 5 6,85 

3. Sendiri 67 91,78 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

 Sebagian besar pedagang di terminal bus purwokerto Kabupaten Banyumas 

asal modalnya dari sendiri sebanyak 67 pedagang atau 91,78%. 

Diagram asal modal pedagang di sajikan dalam Gambar 4.15 berikut: 

 

Gambar 4.15 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan asal modal pedagang 

partisi di terminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. 

 

3) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

 Setiap manusia pasti menginginkan kebutuhan yang cukup untuk 

memenuhi kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari pedagang 

partisi dapat disajiakan pada Tabel 4.15 memperlihatkan bahwa yang pengasilan 

belum memenuhi kebutuhan sebanyak 2 pedagang atau 2,74%, cukup memnuhi 

kebutuhan sebanyak  40 pedagang atau 54,79%, sangat memenuhi kebutuhan 
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91,78% 
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sebanyak 31 pedagang atau 42,47%.  Pemenuhan kebutuhan sehari-hari  pedagang 

di sajikan pada Tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 Pemenuhan kebutuhan sehari-hari pedagang 

No Pemenuhan kebutuhan Frekuensi Persentase  

1.  Belum memenuhi 2 2,74 

2.  Cukup memenuhi 40 54,79 

3.  Sangat memenuhi 31 42,47 

Jumlah 73 100 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pedagang, 

memiliki jumlah penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sebanyak 40 

pedagang atau 54,79%. Diagram pemenuhan kebutuhan pedagang disajikan pada 

Gambar 4.16 berikut: 

 

Gambar 4.16 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

. 

4) Kepemilikan 

a)  Kepemilikan peralatan rumah tangga 

Banyaknya peralatan rumah tangga terutama alat elektronik yang di beli 

setiap orang mencerminkan bahwa merekan deng kondisi sosial ekonomi yang 

tinggi. Karena mereka tidak mau ketinggalan zaman. Kepemilikan peralatan 

rumah tangga pedagang partisi disajikan pada Tabel 4.16 yang memperlihatkan 
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bahwa yang memiliki peralatan hiburan sebanyak 29 pedagang atau 39,73%, yang 

memiliki transportasi sebanyak 28 pedagang atau 38,36%, yang memiliki 

keperluan rumah tangga sebanyak 16 atau 21,91%. Peralaatan rumah tangga yang 

di miliki pedagang dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Kepemilikan alat rumah tangga 

No Kepemilikan alat rumah 

tangga 

Frekuensi Persentase  

1.  Peralatan hiburan 29 39,73 

2.  Transportasi  28 38,36 

3.  Keperluan rumah tangga 16 21,91 

Jumlah 73 100 

Sumber:  Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel 4.16 dapat disimpulakan bahwa peralatan rumah 

tangga pedagang, paling banyak memiliki  peralatan hiburan sebanyak 29 

pedagang atau 39,73%. 

Diagram kepemilikan peralatan rumah tangga disajikan pada Gambar 4.17 

berikut : 

 

Gambar 4.17 Distribusi frekuensi pedagang berdasarkan kepemilikan peralatan 

rumah tangga. 
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b) Kepemilikan alat transportasi 

Kepemilikan alat transportasi merupakan buah hasil seseorang dalam 

aktifitas usahanya. Alat transportasi digunakan untuk keperluan sehari-hari dan 

bisa menjadi cadangan apabila masa yang akan datang mengalami kesulitan 

ekonomi. Alat trasportasi yang dimiliki pedagang dapat diliahat pada Tabel 4.17 

memperlihatkan kepemilikalikan alat transportasi sepeda sebanyak 10 pedagang 

atau 13,70%, yang memiliki motor sebanyak 43 pedagang atau 58,90%, yang 

memiliki slat transportasi mobil sebanyak 20 pedagang atau 27,40%. Kepemilikan 

alat transportasi disajikan dalam Tabel 4.17 berikut  

Tabel 4.17 Kepemilikan alat transportasi 

No Kelas Frekuensi Persentase  

1.  Sepeda 10 13,70 

2.  Motor 43 58,90 

3.  Mobil 20 27,40 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas menunjukan bahwa pedagang partisi 

ditermnal bus Purwokerto paling dominan memiliki alat transportasi motor 

sebanyak 43 pedagang atau 58,90%. Diagram kepemilikan alat transportasi 

disajikan pada Gambar 4.18 berikut  

 

Gambar 4.18 Distribusi frekuensi berdasarkan kepemilikan alat transportasi. 
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C. PEMBAHASAN 

a. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Partisi 

Kondisi sosial ekonomi merupakan kedudukan dimana individu atau 

kelompok ditempatkan pada posisi tertentu. Kondisi sosial ekonomi seseorang 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya kondisi seseorang dengan parameter yang 

mencangkup kesehatan, keanggotaan dalam kelompok, status kepemilikan rumah 

tinggal, kondisi rumah tinggal, pendapatan, asal modal, pemenuhan kebutuhan 

dan kepemilikan. Berdasarkan skoring kondisi sosial ekonomi pedagang partisi 

dibagi atas 3 kriteria yaitu kriteria rendah, kriteria sedang dan kriteria tinggi 

seperti yang di sajikan pada tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 Distribusi pedagang bendasarkan kondisi  sosial ekonomi 

No Kelas Kriteria Jumlah  Persentase (%) 

1.  16 - 22 Rendah 7 9,59 

2.  23 - 28 Sedang 23 31,51 

3.  29 - 34 Tinggi 43 58,90 

Jumlah 73 100 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa sebanyak 7 pedagang atau 9,57% 

mempunyai kriteria kondisi sosial ekonomi rendah, sebanyak 23 pedagang atau 

31,51% mempunyai kriteria kondisi sosial ekonomi sedang, sebanyak 43 

pedagang atau 58,90 mempunyai kriteria kondisi sosial ekonomi tinggai. Maka 

dapat di simpilkan sebagian besar pedagang mempunyai kriteria kondisi sosial 

ekonomi tinggi. 

 Pedagang partisi yang termasuk katagori rendah adalah mereka yang di 

lihat dari aspek kesehatan yakni yang tempat membeli obat di warung sebanyak 

31 pedagang atau 42,47%, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar pedagang 
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partisi dalam hal tempat membeli obat masih rendah. Dilihat dari  aspek kesehatan 

bila sakit sebnanyak 9 pedagang atau 12,33%  di bawa ke pukesmas. Dilihat dari 

keanggotaan dalam kelompok  sebanyak 7 pedagang atau 9,59% mengikuti tetapi 

tidak datang saat kumpul. Dilihat dari aspek status kepemilikan rumah tinggal 

sebanyak 22 pedagang atau 30,14% masih menumpang di rumah orang tua.. 

Dilihat dari aspek jenis bangunan sebanyak 10 pedagang atau 13,70% memiliki 

jenis bangunan rumah Non permanen (Rumah terbuat dari bambu/ kayu). Dilihat 

dari aspek atap rumah sebanyak 7 pedagang atau 9,59% memiliki atap rumah 

yang terbuat dari seng. Dilihat dari aspek jenis lantai rumah sebanyak 8 pedagang 

atau 10,96% memiliki jenis lantai rumah terbuat dari tanah. Dilihat pendapatan 

masih di bawah UMK <1.000.000 sebanyak 18 pedagang atau 24,66%. Dilihat 

dari asal modal pedagang sebanyak 1 pedagang atau 1,37% asal modal dari BKM. 

Dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan sebanyak 2 responden atau 2,74% 

pemenuhan kebutuhannya belum memenuhi. Dilihat dari kepemilikan alat rumah 

tangga sebanyak 29 pedagang atau 39,73% memiliki peralatan hibutan. Dilihat 

dari aspek kepemilikan alat transportasi sebanyak 10 pedagang atau 13,70% 

mempunyai kendaraan berupa sepeda. 

 Pedagang partisi yang termasuk katagori sedang adalah mereka yang di 

lihat dari aspek kesehatan yakni yang tempat membeli obat ditoko obat sebanyak 

26 pedagang atau 35,62%. Dilihat dari  aspek kesehatan bila sakit sebanyak 36 

pedagang atau 49,31%  di bawa ke rumah sakit. Dilihat dari keanggotaan dalam 

kelompok  sebanyak 31 pedagang atau 42,46% mengikuti tetapi jarang datang saat 

kumpul. Dilihat dari aspek status kepemilikan rumah tinggal sebanyak 9 pedagang 
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atau 12,33% masih mengontrak. Dilihat dari aspek jenis bangunan sebanyak 36 

pedagang atau 49,31% memiliki jenis bangunan rumah semi permanen (dingding 

rumah terbuat dari batu bata). Dilihat dari aspek atap rumah sebanyak 23 

pedagang atau 31,51% memiliki atap rumah yang terbuat dari asbes. Dilihat dari 

aspek jenis lantai rumah sebanyak 30 pedagang atau 41,09% memiliki jenis lantai 

rumah plester/ubin. Dilihat pendapatan sudah mencapai UMK 1.000.000 - > 

2.000.000 sebanyak 38 pedagang atau 52,05%. Dilihat dari asal modal pedagang 

sebanyak 5 pedagang atau 6,85% asal modal dari PNPM. Dilihat dari aspek 

pemenuhan kebutuhan sebanyak 40 responden atau 54,79% pemenuhan 

kebutuhannya cukup memenuhi. Dilihat dari kepemilikan alat rumah tangga 

sebanyak 28 pedagang atau 38,36% memiliki alat transportasi. Dilihat dari aspek 

kepemilikan alat transportasi sebanyak 43 pedagang atau 58,90% mempunyai 

kendaraan berupa motor. 

 Pedagang partisi yang termasuk katagori Tinggi adalah mereka yang di 

lihat dari aspek kesehatan yakni yang tempat membeli obat diapotik sebanyak 16 

pedagang atau 21,91%. Dilihat dari  aspek kesehatan bila sakit sebanyak 28 

pedagang atau 38,36%  di bawa ke dokter praktek. Dilihat dari keanggotaan dalam 

kelompok  sebanyak 35 pedagang atau 47,95% mengikuti dan datang saat 

kumpul. Dilihat dari aspek status kepemilikan rumah tinggal sebanyak 42 

pedagang atau 47,95% memiliki rumah sendiri. Dilihat dari aspek jenis bangunan 

sebanyak 27 pedagang atau 36,99% memiliki jenis bangunan rumah permanen. 

Dilihat dari aspek atap rumah sebanyak 43 pedagang atau 58,90% memiliki atap 

rumah yang terbuat dari Genteng. Dilihat dari aspek jenis lantai rumah sebanyak 
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35 pedagang atau 47,95% memiliki jenis lantai rumah kramik. Dilihat pendapatan 

melebihi UMK 2.000.000 – 3.000.000 sebanyak 17 pedagang atau 23,29%. 

Dilihat dari asal modal pedagang sebanyak 67 pedagang atau 91,78% asal modal 

dari sendiri. Dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan sebanyak 31 responden atau 

42,47% pemenuhan kebutuhannya sangat memenuhi. Dilihat dari kepemilikan alat 

rumah tangga sebanyak 16 pedagang atau 21,91% memiliki keperluan rumah 

tangga. Dilihat dari aspek kepemilikan alat transportasi sebanyak 20 pedagang 

atau 27,40% mempunyai kendaraan berupa mobil 

 

D. UJI HIPOTESIS. 

Berdasarkan hipotesis yang di ajukan bahwa kondisi sosial ekonomi 

pedagang partisi di terminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas lebih dari 50% 

termasuk dalam katagori tinggi. Setelah dikonfirmasi dengan hasil penelitian 

bahwa kondisi sosial ekonomi pedagang partisi di terminal bus Purwokerto 

Kabupaten Banyumas sebesar 58,90% termasuk dalam katagori tinggi hal ini 

berarti hipotesis diterima 

 

E. Impementasi Akademis Tingkat Pendapatan terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi dalam kajian geografi sosial ditegaskan oleh salim 

dalam basrowi dan juariyah bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan suatu 

keadaan yang menunjukan pada kemampuan finansial keluarga dan melengkapi 

material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup dan kurang. 
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Penelitian ini juga dapat diimplementasikan dalam pelajaran IPS kelas VII, 

standar kompetensi 6 memahami kegiatan ekonomi masyarakat dan kompetensi 

dasar 6.2 mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi konsumsi, 

produksi dan distribusi barang atau jasa yang terdapat pada bab kegiatan pokok 

ekonomi. Menurut Sulistyo dan Suprobo (2007 dalam puspitasari, 2013:15) 

pedagang adalah individu atau kelompok yang melaksanakan proses saluran 

distribusi (pelaku distribusi) dengan cara membeli dan menjual kembali dari 

prosedur atau pedagang lainnya kepada konsumen untuk memperoleh 

keuntungan. 
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