
ABSTRAK 

 

Fajar Taufik: Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terhadap 

Para Pedagang Yang Berada di Lingkungan Kampus (Study Kasus Para 

Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Sekitar Kampus UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung). 

 

Pertumbuhan kehidupan di negara Indonesia sudah semakin maju dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Banyak sekali hal 

positif yang dapat di ambil dari kemajuan ini. Namun kemajuan ini pun 

menimbulkan beberapa hal negatif atau sebuah permasalahan. Seperti pergantian 

tenaga manusia dengan mesin-mesin di pabrik-pabrik yang berimbas banyaknya 

para pegawai yang diberhentikan dalam bekerja. Hal ini pun menjadi penarik 

masyarakat dari kota-kota kecil untuk mengadu nasib di kota-kota besar, yang 

sering kita sebut urabanisasi. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara 

jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kurangnya pekerjaan 

dan rendahnya keahlian pencari kerja menyebabkan banyak masyarakat perkotaan 

yang melirik pada bidang-bidang non-formal. Dalam situasi inilah para pencari 

kerja lari ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hdupnya. Salah satunya 

adalah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Penelitian ini bertujuan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap 

PKL yang beraktivitas dilingkungan kampus UIN serta untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap keberadaan PKL di 

kampus. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, untuk 

membuat deskriptif serta menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang 

diselidiki sebagaimana adanya serta diiringi dengan interpretasi rasional yang 

akurat. Caranya dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada 

kaitannya dengan objek kajian. Penggambaran keadaan yang di maksud adalah 

gambaran persepsi mahasiswa tentang keberadaan dan pengaruh yang ditimbulkan 

oleh PKL di kampus. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan hubungan antara perilaku 

aktivitas PKL dengan elemen fisik lingkungan yang menunjukkan bahwa perilaku 

aktivitas PKL berpengaruh terhadap elemen fisik lingkungan. Dari hasil analisis 

diketahui bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan pengaruh negarif 

terhadap elemen-elemen fisik lingkungan kampus. Sedangkan terhadap 

masyarakat kampus keberadaan PKL selain memberikan pengaruh negatif juga 

memberikan manfaat terhadap masyarakat kampus. Meskipun demikian, sebagian 

besar mahasiswa tetap memberikan persepsi yang negatif terhadap keberadaan 

PKL di kampus. 

Dari hasil temuan penelitian di atas disimpulkan bahwa keberadaan PKL 

yang memanfaatkan ruang-ruang kampus telah menimbulkan pengaruh negatif 

yang diakibatkan oleh faktor perilaku aktivitas PKL dan aturan-aturan dalam 

pengelolaan PKL yang belum ada. Namun bagi masyarakat kampus selain dari 

sisi negatif juga telah memberikan sisi positif.  

 


