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Diki Suherman (1138010067) : “Pengaruh Implementasi Kebijakan 

Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap 

Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah 

Kecamatan Garut Kota” 

 

 Banyaknya Jumlah PKL di Kabupaten Garut, dipandang perlu 

adanyapenataan dan memberdayakan para pedagang. Dalam rangka penataan PKL 

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut membangun gedung khusus para PKL. 

Sehubungan gedung PKL tersebut belum dapat menampung seluruh pedagang, 

maka.Pemerintah Daerah Kabupaten Garut  mengeluarkan Keputusan Bupati 

Garut Nomor511.3/ kep. 528. admrek/ 2015 Tentang Penetapkan Lokasi PKL 

yang bersifat sementara dengan menggunakan ruang manfaat jalan pada lokasi 

yang berada di sekitar kawasan gedung, bagi Kegiatan Usaha PKL di Wilayah 

Kecamatan  Garut Kota. 

Tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui pengaruh implementasi 

kebijakan keputusan bupati garut terhadap efektifitas penataan kegiatan usaha pkl 

di wilayah kecamatan garut kota. 

Landasan teori yang digunakan dalm penelitian ini terdiri dari dua vaiabel. 

pertama untuk variabel independent menggunakan teori dari Van Horn and Van 

Meter yang mengemukakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : standar 

dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan 

aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, 

disposisi implementor. kedua untuk variabel dipendent menggunakan teori dari 

David Krech, Ricard . Cruthfied dan Egerton l. ballachey efektivitas dapat 

dipengaruhi : jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, tingkat kepuasan yang 

diperoleh, produk kreatif, intensitas yang akan dicapai. 

Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara 

dan penyebaran kuisoner kepada 100 responden. Pengujian statistik yang 

digunakan dalah pengujian validitas, pengujian reabilitas, analisis regresi linier 

sederhana, analisis regresi berganda, analisis uji koefisien korelasi, analisis uji 

parsial (t), analisis uji simultan (f) dan analisis koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh 

Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. 

Admrek/ 2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki 

Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota, diperolehhasil uji simultan yaitu dari 

tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 92,208 dengan tingkat signifikan 0,000 atau 

nilai 0,000<0,05, nilai Fhitung 92,208>Ftabel 3,94. Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan daripengaruh implementasi kebijakan keputusan Bupati Garut nomor 

511.3/ kep. 528. admrek/ 2015terhadap efektivitas penataan kegiatan usaha 

pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Garut Kota. Dengan diperoleh R 

Square sebesar, 85,6% sedangkan sisanya 14,4% dipengruhi oleh faktor lain atau 

variabel lain.  
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