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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap 
relokasi pedagang kaki lima di obyek wisata Pantai Kenjeran Surabaya. Dengan 
adanya pedagang kaki lima yang menggangu jalan para wisatawan untuk 
berkunjung ke Pantai Kenjeran Surabaya, maka pihak yang berwajib akan 
memberikan tempat yang layak atau mengadakan relokasi kepada para Pedagang 
Kaki Lima yang ada di Pantai Kenjeran Surabaya. Dengan adanya penelitian ini 
pembaca mendapat informasi dan manfaat lebih dari obyek Wisata Pantai 
Kenjeran Surabaya yang juga memiliki daya tarik tersendiri. Penulis berharap 
dengan adanya tulisan ini memberi manfaat untuk perkembangan kedepan.. Lebih 
khusus lagi penulis berharap bermanfaat memberikan informasi bagi program 
Study D3 Kepariwisataan/Bina Pariwisataan.banyak sekali jenis-jenis pariwisata 
misalkan; wisata alam, wisata Religi, Wisata Belanja, wisata kuliner, wisata 
edukasi, wisata budaya, dari jenis wisata tersebut wisatawan yang beragam untuk 
mendatangi objek wisata. 

  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan 
mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut berasal dari 
naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, 
kuesioner dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini hanya memaparkan situasi 
dari permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat menjabarkan penyelesaian 
permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini secara jelas dan mendalam di 
area obyek wisata pantai kenjeran Surabaya. 

 Peneliti memilih obyek wisata pantai kenjeran Surabaya – Jawa Timur 
sebagai lokasi penelitian karena:1) pantai kenjeran Surabaya merupakan obyek 
wisata yang potensial untuk pengembangan kawasan industry yang ada di 
Surabaya. 2) Obyek wisata pantai kenjeran Surabaya berada di kota Surabaya 
sehingga lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Tahap 
selanjutnya yang harus dilakukan setelah pengumpulan data yaitu analisis data, 
dalam penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 
desktiptif kualitatif, penulis mengumpulkan data berupa wawancara, catatan 
lapangan, observasi, dekumentasi, foto, komentar pribadi, biografi, artikel, dan 
sebagainya kemudian peneliti memberikan penjelasan dalam setiap data yang 
didapat terutama jawaban dari hasil wawancara dengan nara sumber. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang 
sudah di lakukan di lapangan. Dengan adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima yang 
ada di Pantai Kenjeran Surabaya, maka Pedagang Kaki Lima bisa lebih tertib dan 
tidak akan menggangu jalan yang ada di sekitar pantai kenjeran Surabaya, dan 
akan memudahkan para wisatawan untuk dapat melakukan perjalanan dan 
berwisata dengan jalan yang tidak terganggu oleh para Pedagang Kaki Lima di 
pinggir jalan. 
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