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ABSTRAK 

 

Siti Sa’diyah, NIM. B35209019, 2013. Konflik antara pedagang Stand dan 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Gresik. Skripsi Program Studi 

Sosiologi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

Kata kunci : Konflik, antar Pedagang Stand, Pedagang Kaki Lima, Teori 

Dahdrendroft  

Di dalam skripsi ini terdapat  dua rumusan masalah yang hendak di 

kaji, yaitu: (1)Apa yang melatarbelakangi konflik antara pedagang stand 

dengan pedagang kaki  b lima terjadi, dan (2) Bagaimanakah bentuk-

bentuk konflik antara pedagang Stand di Pasar Baru Gresik. 

  Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, 

yaitu penelitian yang di maksud untuk memahami tentang apa yang di 

alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan 

tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Metode ini di pilih agar di peroleh data 

penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai. Pedagang 

Kaki Lima di Pasar Baru Gresik dengan teori konflik Dahrendrof. 

Melalui pendekatan ini konflik yang terjadi pada para pedagang 

stand dan pedagang kaki lima karena adanya kesalahpahaman antara 

pedagang. Yang saling berlomba-lomba dalam mencari modal yang 

sebanyak-banyakdengan jalan cepat. Dan juga konfik ini didasari juga 

karena adanya kecemburuan sosial dan gesekan dari orang-orang yang 

bertikai dalam menyelesaian ini. Ada kepentingan-kepentingan yang yang 

ingin dikuasai dalam memperoleh suatu modal 

 

 Dari Konflik antara pedagang stand dengan pedagang kaki lima ini 

dikarenakan adanya asumsi-asumsi yang berbeda yang disertai tekanan 

dari pihak lain yang ingin memanfaatkan kepentingan ini. Konflik ini 

mengalami suatu perubahan dimana sering kali pedagang kaki lima yang 

ditertibkan selalu melanggar peraturan yang di tertibkan oleh kebijakan 

pasar. Ini lah yang menjadi suatu titik penolakan dari  Pedagang stand 

yang tidak terima dengan ulah pedagng kaki lima yang membandel.  

Pedagang Stand merasa sangat dirugikan sekali degan pedagang 

kaki lima sebab pedagang stand dianggap merampas pendapatan pedagang 

stand. Penjualan pedagang stand sangat sepi pembeli. Karena pembeli 

biasanya berbalik arah untuk membeli ke pedagang kaki lima dengan 

alasan dekat dari jalan raya dianggap tempatnya sangat terjangkau di luar 

pasar tanpa harus masuk belum lagi sesak, jalan yang becek serta jauhnya 

tempat yang akan dibeli.Keuntungan bagi pedagang kaki lima pembeli 
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dapat secara langsung memilih barang-barang yang akan dibeli tanpa 

harus masuk ke dalam pasar yang sesak karena tempat pedagang kaki lima 

ini dianggap strategis dan harganya juga sangat ekonomis disbanding 

dengan pedagang stand 

 
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Tiada kata yang patut penulis ucapkan atas terselesainya penulisan skripsi 

ini. Kecuali rasa puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas rahmat Nya 

serta inayah Nya juga penulis dapat menyelesaikan perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelesaian skripsi ini  sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana 

Strata Satu (S-1), sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Selanjutnya salam 

sejahtera terucap kepada Nabi besar, Nabi bagi seluruh umat Islam Nabi kita Nabi 

Besar Muhammad Rosulullah SAW.  

Selanjutnya, kesuksesan penulisan skripsi ini dapat penulis peroleh dari 

berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penyusun 

baik pada awal penyusunan, proses bahkan sampai pada hasil jadi laporan skripsi 

ini. Maka penulis perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada  

1. Bapak Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN 

Sunan Ampel Surabaya. 

2. Ibu Dra. Hj. Nur Mazidah, M.Si. selaku Ketua Prodi Sosiologi Fakultas 

Dakwah IAIN Sunan Ampel dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi 



ix 
 

yang telah banyak mengorbankan waktu, fikiran, ilmunya dan bimbingannya 

untuk membimning penulis demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.  

3. Bapak Amal Taufik,S.Pd,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selaku sabar 

menddikku. 

4. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah yang memberikan ilmu dan 

pengetahuan dalam mendidik penulis selama di IAIN Sunan Ampel Surabaya 

sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

5. Para staf Program Sosiologi yang telah banyak membantu kelancaran skripsi 

ini. 

6. Para staf Pasar Baru Gresik yang  telah banyak membantu kelancaran skripsi 

ini. 

7. Bapak, ibu serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat serta 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Para pedagang baik pedagang stand maupun pedagang kaki lima yang telah 

membantu dan sudi memberikan infomasi kepada penulis, serta Semua pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Penulis sadar penuh dengan keterbatasan dan kekurangan baik dalam 

bentuk tulisan, penyampaian ide gagasan maupun dalam penarikan kesimpulan 

skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari sahabat-sahabat kami 

nantikan demi perbaikan dan kesempurnaan lebih lanjut.  

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini semoga bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang 


