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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Fenomena urbanisasi 

ini menimbulkan permasalahan di perkotaan, yaitu banyaknya penduduk 

pendatang dari berbagai daerah. Salah satu dampak dari adanya urbanisasi yaitu 

jumlah tenaga kerja di suatu daerah akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak 

kelompok masyarakat tersebut mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang 

diidamkan yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal salah 

satunya yaitu pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar di Indonesia.  

Menurut Cipto Wibowo (dalam Edi Suharto, 2005: 196) menyebutkan PKL 

muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah 

ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung 

meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga 

kerja disektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke 

pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Keterbatasan pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih 

memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan 

keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu 

pedagang kaki lima (PKL). namun di sisi lain keberadaan PKL juga menimbulkan 

dampak negatif berupa kemacetan, kesemrawutan kota, serta mengganggu estetika 

(pramono, 2015).  

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi 

Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah 

perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah pedagang kaki lima (PKL). 

Keberadaan PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional perkotaan 

(Ramadhan, 2015 dalam sudarisman, 2017) karena ruang-ruang tersebut 

merupakanpusat berkumpulnya banyak orang dan dipandang sebagai kesempatan 

untuk membuka usaha. Ruang fungsional yang biasa digunakan oleh PKL adalah 
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trotoar, taman kota, terminal, dan halaman bangunan-bangunan publik seperti 

pusat perbelanjaan, perkantoran fasilitas pelayanan publik, fasilitas kesehatan, 

atau fasilitas, pendidikan (Sudarisman, 2017). Ruang tersebut tidak di peruntukan 

untuk PKL, pada kenyataannya tetap dipergunakan dalam melakukan kegiatan 

jual beli oleh PKL, sehingga menimbulkan beragam persoalan yang diakibatkan 

dari aktifitas PKL 

Bahu jalan di koridor Ibrahim adjie tidak berfungsi sebagai fungsi ruang 

semestinya karena keberadaan PKL yang menempati bahu jalan sebagai tempat 

berjualan. Penggunaan lahan yang di dominasi oleh perdagangan dan jasa serta 

tersedianya fasilitas umum lainnya seperti stasiun, pasar dan tempat wisata 

dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk berjualan. Bersamaan dengan 

banyaknya PKL yang ada persoalan yang muncul juga semakin kompleks, yaitu 

antara lain menimbulkan kemacetan di koridor jalan, terganggunya fungsi jalur 

pedestrian yang digunakan untuk berdagang, penurunan kualitas fisik (estetika) 

karena ada nya pasar tumpah, dan persoalan kebersihan. 

Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus 

mengatur mengenai PKL. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi 

ekonomi, sosiologi dan -nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, 

keharmonisan dan nilai-nilai kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung. 

Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung 

menimbang perlunya untuk menempatkan PKL sebagai bagian integral dari 

perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan 

dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, 

keindahan dan kebersihan kota. 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur 

tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonasi. 

Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 4 Tahun 2011 dibagi menjadi tiga zona yaitu: zona merah, zona kuning, 



3 

 

Institut Teknologi Nasional 

dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Zona merah, merupakan lokasi dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk 

berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain: 

wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadat, rumah sakit, komplek 

militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam 

Peraturan Daerah.  

2. Zona kuning, merupakan lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya 

pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB untuk kategori 

pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17.00 hingga 

04.00 WIB. 

3. Zona hijau, merupakan lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. 

Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep 

belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. 

Dengan adanya kebijakan ini permasalahan PKL di Kota Bandung diharapkan 

dapat lebih optimal terselesaikan sehingga tidak menjadikan kota semrawut (tidak 

estetika) dengan adanya PKL yang tidak tertata. Namun adanya kebijakan tersebut 

masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan PKL yang menjamur di 

sepanjang bahu jalan Koridor Ibrahim Adjie. Berdasarkan data dari dinas UMKM 

pada Tahun 2016 tercatat bahwa PKL di Kecamatan Kiaracondong merupakan 

yang terbanyak di SWK Kordon sebanyak 1.199.  

Tercatat banyak PKL yang melanggar zonasi. PKL yang menempati zona merah 

di Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pelanggaran pada zona 

merah, sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.1. Sejak diberlakukannya pada 

tanggal 1 Februari 2014, dalam kurun waktu 2016-2018 pelanggaran PKL selalu 

meningkat. Pada tahun 2016 terjadi pelanggaran di zona merah adalah 562 kasus, 

tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu terjadi 709 kasus dan pada 

tahun 2018 kembali meningkat menjadi 871 kasus pelanggaran.  
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Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 

Gambar 1.1 

Jumlah PKL yang Melanggar Zona Merah dan Disidangkan di Wilayah 

Kota Bandung Tahun 2016-2018 

 

Berbagai Upaya penertiban sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam 

mengatasi persoalan PKL yang menempati bahu jalan. Karena persoalan PKL 

bukan hanya pada ketidakdisiplinan, melainkan juga pada kemiskinan. Persoalan 

tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan penggusuran dan pelarangan 

semata. 

Merujuk pada data di atas maka pada dasarnya pelanggaran PKL di zona merah 

telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir dan 

hal ini tentunya menjadi kondisi yang tidak ideal. Perlu dilakukan kajian yang 

lebih mendalam dan terperinci guna mencari faktor apa saja yang  mempengaruhi 

keberadaan PKL menempati bahu jalan khususnya di kawasan zona merah koridor 

Ibrahim Adjie. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada proses implementasinya, perda kota bandung Nomor 4/2011 ini tidak 

sepenuhna berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan 

PKL terhadap sistem zonasi. Padahal implementasinya kebijakan menurut van 

meter dan van horn merupakan upaya untuk memandu tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan guna mengarah pada pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan didalam kebijakan. Artinya,Implementasi kebijakan 

akan mampu mendekatkan antara kebijakan dengan tujuannya jika par pemangku 

kepentingan menunjukan tindakan yang patuh terhadap sasaran yang telah 

digariskan didalam kebijakan. 

Sejumlah fakta lapangan masih menunjukkan indikasi ketidakpatuhan PKL 

terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011. Sebagai salah satu dari unit informal, 

PKL memiliki karakteristik usaha informal pada umumnya, adanya penggunaan 

prasarana kota oleh PKL sebagai aktifitas usahanya, menyebabkan pelaku PKL ini 

sering dinilai memiliki pola persebaran yang mendekati tempat keramaian dan 

seringkali menduduki wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi milik publik dan 

seringkali dianggap kurang memperhatikan kebersihan. Sehingga seringkali 

keberadaan PKL menjadi permasalahan bagi kota karena merusak keindahan dan 

keamanan kota. 

Hal ini tidak sejalan dengan peraturan daerah tentang Rencana detail tata ruang 

tahun 2016-2036, yang menjelaskan kawasan di sekitar Koridor Ibrahim Adjie 

merupakan kawasan perdagangan jasa, Keberadaan PKL menghadapkan 

pemerintah pada situasi yang dilematis disatu sisi keberadaannya menciptakan 

lapangan pekerjaan, akan tetapi disisi lain, keberadaannya yang tidak di 

perhitungkan di dalam perencanaan tata ruang menjadikan PKL sebagai beban 

kota. PKL di ruang-ruang umum menyebabkan tatanan kota menjadi tidak sesuai 

dengan rencana. Aktifitas usaha PKL yang tidak terkendali tersebut menyebabkan 

masyarakat khususnya pengguna trotoar atau pengguna jalan tidak dapat 

memanfaatkan fasilitas yang seharusnya diperuntukan untuknya. Di beberapa 
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tempat PKL juga menyebabkan terjadinya kemacetan sebagai akibat dari 

penggunaan ruang publik untuk berdagang. Keberadaan PKL juga seringkali 

mengganggu kegiatan ekonomi perdagangan formal karena lokasinya yang 

cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. 

Belum efektifnya peraturan tentang pengendalian PKL seakan – akan belum ada 

upaya penindakan yang tegas oleh pemerintah. Kegiatan PKL saat ini perlu 

diketahui faktor-faktor penyebabnya, supaya pemerintah dapat memperbaiki hal – 

hal yang menyebabkan masih adanya PKL di kawasan zona merah. Pengendalian 

PKL merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi akar 

dari penyebab masih adanya kegiatan PKL di kawasan zona merah di Koridor 

Ibrahim Adjie. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab kegiatan PKL di 

kawasan zona merah di Kecamatan Kiaracondong maka dapat diketahui sisi 

kelemahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Sehingga peneliti 

dapat merekomendasikan upaya yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

Untuk itu pertanyaan penting yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, 

“Faktor apa saja yang mempengaruhi Keputusan Pedagang Kaki Lima 

menempati bahu jalan di Koridor Jalan Ibrahim Adjie?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran terdiri dari tujuan penelitian dan sasaran yang dilakukan 

dalam mencapai tujuan yang akan dibahas pada penelitian ini 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi Keputusan PKL Menempati Bahu Jalan di Koridor Ibrahim Adjie. 
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1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah: 

1. Teridentifikasinya karakteristik Pedagang di bahu jalan dan di kios 

2. Teridentifikasinya Faktor-Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pedagang memilih bahu jalan. 

3. Teridentifikasinya peluang/kemungkinan pedagang menempati bahu jalan. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. 

Ruang Lingkup wilayah merupakan batasan wilayah yang menjadi lingkup 

penelitian dan ruang lingkup substansi merupakan batasan materi yang akan 

dibahas pada penelitian ini.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi yang menjadi objek penelitian ini yaitu jalur pedestrian sepanjang 

Koridor Jalan Ibrahim adjie sepanjang 2,5 Kilometer yang terbentang dari utara ke 

selatan dengan batasan sebelah utara adalah Jalan A.Yani dan sebelah selatan 

adalah Jalan Soekarno-Hatta.  

Koridor Jalan Ibrahim Adjie merupakan batas fisik yang memisahkan Kecamatan 

Batununggal dengan Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Untuk lebih jelas 

mengenai ruang lingkup wilayah studi dapat dilihat pada gambar 1.2. 

Koridor Jalan Ibrahim Adjie merupakan salah satu lokasi di Kota Bandung yang 

berpotensi dan dipilih sebagai lokasi usaha oleh pedagang kaki lima dengan 

berbagai jenis usahanya karena guna lahan yang didominasi oleh perdagangan 

dan jasa. Pemilihan Koridor Jalan Ibrahim Adjie pada studi ini didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan peraturan walikota Bandung Nomor: 888 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 
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Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Jalan Ibrahim Adjie 

termasuk kedalam jalan lainnya dalam zona merah PKL. 

2. Koridor Jalan Ibrahim adjie memiliki tingkat arus pergerakan manusia dan 

kendaraan yang cukup tinggi, sehingga berpotensi bagi pertumbuhan dan 

perkembangan PKL. 

3. Penggunaan lahan di koridor Jalan Ibrahim Adjie didominasi oleh 

perdagangan dan jasa, sehingga mampu menarik PKL untuk melakukan 

kegiatannya di lokasi tersebut. 

4. Terdapat konsentrasi penggunaan ruang oleh PKL. 

5. Terdapat berbagai permasalahan akibat dari keberadaan PKL. 

6. Berdasarkan data PKL dari Dinas UMKM tahun terakhir yang terbanyak di 

SWK Karees yaitu di Kecamatan Kiaracondong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Institut Teknologi Nasional 

 Gambar 1.2 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi pembahasan 

dalam ruang lingkup agar penelitian lebih terarah. Fokus dari penelitian ini 

ditujukan untuk menemukenali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pedagang memilih lokasi usaha di bahu jalan dan di kios. Agar 

penelitian ini lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu 

batasan studi. Batasan studi ini didasarkan pada variabel dan indikator yang 

dijadikan acuan dalam penelititan. Adapun ruang lingkup substansi yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

Penelitian ini difokuskan pada kawasan Zona Merah PKL di koridor jalan Ibrahim 

Adjie. Adapun  responden  yang  akan  diteliti adalah para pedagang yang 

didalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar (PKL) dan pedagang 

yang berjualan di kios yang jenis dagangannya sama (Non-PKL), yaitu kuliner, 

pakaian, elektronik, kios, ini dipilih berdasarkan kondisi eksisting PKL di 

sepanjang koridor Ibrahim Adjie dan berdasarkan teori Mc Gee dan Yeung (1977: 

82-83), jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang 

ada di sekitar kawasan pedagang melakukan aktivitasnya. Misalnya di suatu 

kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beraneka 

ragam, seperti makanan atau minuman, pakaian, barang kelontong, dan lain-lain 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penelitian terdahulu Berdasarkan 

penelitian (Dewanto, 2003), karakteristik pedagang (PKL) dan pedagang (Non-

PKL) yang diidentifikasi terdiri dari karakteristik sosial ekonomi, Faktor lokasi, 

dan Kebijakan tentang pengendalian PKL dengan masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

1) Besaran Omset yang dimiliki pedagang. 

Kemampuan pedagang terhadap modal yang dimiliki, diukur dengan satuan 

ratusan ribu rupiah 
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2) Pendidikan terakhir pedagang 

Lamanya pendidikan yang di tempuh oleh pedagang, diukur dalam satuan 

tahun dan menyatakan tingkat pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah 

dasar yang telah diselesaikan oleh pedagang. Satuan tingkatan pendidikan. 

3) Sumber modal 

Kepemilikan modal yang di miliki pedagang untuk berdagang, diukur dengan 

3 kategori, milik sendiri, pinjaman bank, dan pinjaman selain bank. 

4) Retribusi 

Biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap hari oleh pedagang untuk 

dapat berjualan , diukur dalam satuan ribuan rupiah. 

5) harga sewa kios/los 

asumsi/pendapat pedagang terhadap harga sewa kios/los, diukur dengan 

penilaian mahal atau murahnya harga sewa kios. 

6) Aksesibilitas 

Kemudahan pedagang untuk mencapai lokasi usaha. Diukur dengan mudah 

atau tidaknya dicapai dengan kendaraan umum, berjalan kaki, dan kendaraan 

pribadi.  

7) Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal 

Menilai kedekatan tempat tinggal pedagang dengan lokasi usaha. Diukur 

dengan dekat atau tidaknya lokasi usaha dengan tempat tinggal. 

8) Cepatnya perputaran modal 

Keberhasilan pedagang dalam menjual barang dagangan. Menilai  kecepatan 

perputaran modal dengan menghitung seberapa cepat dagangan yang dapat 

terjual habis oleh pedagang dalam sehari. Dikelompokan kedalam 3 kategori 

dagangan habis terjual, dagangan tidak habis terjual dagangan habis 1/2 nya, 

dagangan habis, 1/4 nya. 

9) Pengetahuan Pedagang Peraturan pemerintah 

Kepatuhan Pedagang terhadap Peraturan Pemerintah, diukur dengan 

mengetahui atau tidaknya pedagang terhadap peraturan pemerintah yang 

mengatur zonasi untuk pedagang kaki lima dan larangan berjualan di bahu 
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jalan. Diukur dengan mengetahui atau tidak mengetahui mengenai peraturan 

pemerintah atau informasi lainnya. 

10) Pengetahuan Pelaksanaan penertiban dan sanksi  

Kepatuhan unit penertiban, diukur dengan penilaian pedagang ada atau 

tidaknya penertiban di lokasi usaha berupa sanksi atau penertiban. Diukur 

dengan mengetahui atau tidak mengetahui mengenai adanya Pelaksanaan 

Penertiban dan penegakan sanksi. 

11) Pengetahuan Pelaksanaan rencana relokasi 

Terealisasinya Peraturan pemerintah dalam menata dan mengendalikan PKL, 

diukur dengan penilaian pedagang terhadap pengetahuan adanya atau tidaknya 

sosialisasi dan pemberitahuan mengenai rencana relokasi 

 

Untuk lebih jelas mengenai substansi atau batasan penelitian, dapat dilihat tabel 

definisi variabel berikut.  

Tabel 1.1 

Definisi Variabel 

No Variabel Sumber 

A Karakteristik Sosial Ekonomi 

1 Besaran omset (X1) Naroth (1994) 

2 Pendidikan Terakhir (X2)  

Ramli (1992), Naroth 

(1994), Widodo (2000) 

dan Parid (2003) 

3 Sumber Modal (X3) 

Manning (1994), Kartini, 
(2000), An-naf (1983), 

Simanjutak, (1989), Yuli 

Nanda (2016) 

B Biaya Lokasi 

4 Besarnya retribusi (X4) Darmabrata (2004) 

5 
Asumsi terhadap harga sewa kios/los (X5) 

(Variabel dummy) 

Firdausy, C.M (1995) dan 

Arifianto (2006) 

C Aksesibilitas 

6 
Kemudahan untuk Dicapai (X6) 

(Variabel dummy) 
Fandy Tjiptono (2002) 
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D Lokasi Strategis 

7 
Jarak Lokasi Usaha dengan Tempat Tinggal (X7) 

(Variabel dummy) 
Fandy Tjiptono (2002) 

8 
Tingkat Kunjungan pembeli (X8) 

(Variabel dummy) 

McGee dan Yeung (1977) 

dan Octora Lintang Surya 

(2006) 

9 Cepatnya perputaran modal (X9) Ramli (1992) 

E Peraturan Pemerintah 

10 
Pengetahuan mengenai larangan berjualan (X10) 

(Variabel dummy) 
Fandy Tjiptono (2002) 

dalam Sastrawan (2015) 

Saarah (2019) 
11 

Pelaksanaan Penertiban satgasus (X11) 

(Variabel dummy) 

12 
Pelaksanaan pengendalian (rencana relokasi) (X12) 

(Variabel dummy) 

F Keberadaan Pedagang 

13 Lokasi yang ditempati pedagang (Y) 

Peraturan Walikota 

Bandung No. 571, Tahun 

2014 

Sumber: Hasil Olah data, 2020 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasar tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini secara praktis ini 

dapat berguna antara lain: 

1. Sebagai masukan Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandung 

dan instansi atau dinas yang terkait, dalam rangka penanganan pedagang kaki 

lima khususnya di wilayah Kecamatan Kiaracondong 

2. Sebagai salah satu rujukan dan sumber informasi dalam pembuatan kebijakan 

pada sektor informal perkotaan, khususnya penataan PKL di kawasan Zona 

Merah. 

Sedangkan secara akademis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan 

dengan penanganan pedagang kaki lima. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, 

berikut merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini.: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup kegiatan pembatasan wilayah dan substansi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN TEORI 

 Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai sumber dan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan yang akan menjadi landasan 

penelitian ini terutama yang berkaitan dengan penentuan variabel dan 

indikator  

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan metodologi penelitian, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB 4 GAMBARAN UMUM 

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian, dan 

penjabaran mengenai lokasi zona merah dan PKL yang terdapat di 

zona merah. 

BAB 5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PKL BERADA 

DI KORIDOR JALAN IBRAHIM ADJIE 

 Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisikan tentang 

pembahasan dan hasil analisis yang diteliti dalam penelitian ini 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PKL 

menempati bahu jalan di Koridor Ibrahim Adjie. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, temuan studi, rekomendasi, kelemahan dan penelitian 

lanjutan. 




