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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Perekonomian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan akan sandang dan pangan 

harus dipenuhi setiap harinya. Perekonomian suatu masyarakat juga 

memiliki peranan yang penting untuk mengukur kestabilan suatu bangsa 

dan negara. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu 

negara juga dapat dilihat dari tingkat ekonomi masyarakatnya. 

Menurut Haryanto (2011:15), pemenuhan kebutuhan manusia 

dapat terlaksana apabila keberadaan dan konstribusi orang lain terhubung 

dalam sebuah jalinan interaksi yang kompleks dan sistematis, atau disebut 

sebagai sistem perekonomian. Sistem perekonomian ditandai adanya 

permintaan barang dan jasa dari konsumen yang didistribusikan melalui 

transportasi. Transportasi merupakan alat terpenting dalam kelancaran 

sistem perekonomian. Menurut Kadir (2006:121-131), transportasi 

berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, 

politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.  

Tegal merupakan suatu kota yang terletak di jalur pantura pesisir 

pulau Jawa ini memiliki tempat yang strategis dalam mengembangkan 

usaha ekonomi. Dengan posisi tersebut masyarakat Tegal lebih dominan 
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bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan masyarakat 

Tegal juga sudah mampu mengembangkan mata pencahariannya, seperti 

wiraswasta dan pegawai negeri. Keberagaman mata pencaharian tersebut 

membawa kota Tegal semakin maju dalam sektor sosial dan ekonomi. 

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari pembangunan ruko-ruko dan tenda-

tenda untuk kegiatan jual-beli. 

Masyarakat Tegal yang bermata pencaharian sebagai pedagang 

dalam melaksanakan kegiatan jual-beli, mereka lebih memilih tempat yang 

strategis yaitu didekat jalur pantura, alasannya agar mudah dijangkau oleh 

para pembeli. Selain itu tempat yang telah disediakan oleh pemerintah 

daerah seperti pasar yang merupakan lembaga ekonomi. 

Pasar menjadi tempat berkumpulnya orang dari berbagai lapisan 

masyarakat dan tempat untuk kegiatan memperjual belikan suatu barang 

dagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar merupakan salah 

satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan juga salah 

satu penggerak utama dinamika kehidupan ekonomi (Damsar, 2002:83). 

Kemajuan kota Tegal di bidang ekonomi tidak saja dilihat dari 

pembangunan ruko-ruko disekitar kota Tegal saja, namun disamping itu 

kemajuan kota Tegal ditunjang dengan masyarakat desa yang semakin 

kreatif dalam membuka usahanya. Dewasa ini banyak masyarakat desa 

yang sudah mampu membuka usaha sendiri dalam bidang ekonomi yaitu 

dengan cara berdagang.  
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Dengan tantangan hidup yang semakin berat, lowongan pekerjaan 

yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, minimalnya lahan pertanian, 

kurangnya keahlian pada masyarakat, serta padatnya penduduk di 

pedesaan, maka masyarakat pedesaan berusaha untuk merubah kehidupan 

ekonominya dengan cara berdagang. Kegiatan jual-beli ini diharapkan 

dapat membantu masyarakat pedesaan dalam memperoleh penghasilan dan 

mencukupi kebutuhan hidupnya, serta mendorong mereka berhubungan 

dan berinteraksi dengan dunia luar.  

Saat ini masyarakat pedesaan khususnya di kabupaten Tegal tidak 

kalah kemajuannya dengan masyarakat pinggiran kota Tegal. Masyarakat 

desa sekarang sudah banyak membuka usahanya sebagai pedagang, 

berbagai kegiatan jual-beli dapat ditemukan di pinggiran jalan, dari 

membuka toko pakaian, toko sepatu, toko sembako, makanan, minuman, 

dan lain-lain. 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi merupakan salah satu Desa 

yang berada di Kabupaten Tegal, dimana perekonomian Desa Suradadi 

semakin hari semakin meningkat. Dapat kita jumpai saat ini dipinggiran 

jalan masuk ke wilayah perkampungan banyak berdiri dagangan-

dagangan. Berbagai macam dagangan yang berjejer dipinggiran jalan dari 

toko pakaian, toko sepatu, toko sembako, yang lebih dominan yaitu 

pedagang jajanan seperti gorengan (olos, tahu aci, tempe mendoan, dan 

lain-lain), serta berbagai macam minuman (juice, jahe, jigur dan es kelapa 

muda). Keuntungan dari para pedagang tersebut dikarenakan letak desa 
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Suradadi yang strategis dalam memperjualbelikan barang dagangannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pedagang sehari-hari. 

Satu keluarga akan dihadapkan dengan kepentingan dan 

kebutuhan, salah satunya kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang 

biasa ditanggung oleh keluarga, antara lain kebutuhan sandang pangan dan 

papan serta bangku pendidikan yang diharapkan dapat mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran suatu keluarga. Dengan berbagai macam 

kebutuhan tersebut, tentu keluarga harus dapat memenuhi kebutuhannya, 

salah satunya dengan cara berdagang ikan panggang di desa Suradadi 

kecamatan Suradadi kabupaten Tegal.  

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi merupakan salah satu desa 

yang berada di Kabupaten Tegal. Desa Suradadi terletak di jalur pantura 

pesisir pulau Jawa ini menyebabkan masyarakat desa Suradadi lebih 

dominan bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun dengan bekerja 

sebagai nelayan belum mampu merubah kehidupan sosial ekonomi para 

nelayan. Oleh karena itu, masyarakat pesisir identik dengan masyarakat 

miskin.  

Dengan tantangan hidup yang semakin berat, memicu masyarakat 

desa Suradadi untuk memutar otak supaya kehidupan keluarga mereka 

dapat terpenuhi dan meningkat. Salah satu yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Suradadi yaitu dengan membuka usaha sebagai pedagang 

ikan panggang. Selain dikarenakan hasil alam yang melimpah berupa ikan, 
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juga ditunjang dengan masyarakatnya yang sudah memahami kehidupan 

alam pesisir.  

Keberadaan usaha pengolahan dan pemasar ikan panggang di desa 

Suradadi ini sudah lama muncul, dikarenakan pengolahan dan pemasaran 

ikan panggang ini dilaksanakan sudah bertahun-tahun dan sampai 

sekarang masih dijalankan secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. 

Membuka usaha dengan cara berdagang khususnya di pedesaan 

memang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat 

pedesaan, tetapi kenyataannya usaha berdagang di pedesaan belum mampu 

membawa perubahan pada aspek sosial dan ekonomi. Keuntungan 

berdagang ikan panggang hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup 

pedagang sehari-hari yaitu hanya cukup untuk makan saja, selebihnya 

untuk modal usaha lagi. Sedangkan untuk pendidikan bagi anak dan untuk 

membeli keperluan dilain kebutuhan primer, pedagang dibantu anak-anak 

mereka yang sudah bekerja. 

Usaha ikan panggang dibentuk oleh sekelompok orang yang 

dikenal dengan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) “Panggang 

Jaya”, yang membentuk komunitas sendiri yang memiliki komitmen 

tentang strategi dan aturan dalam aktivitas berdagang. Aktivitas mereka 

dalam mengolah ikan dan memasarkannya ke pasar sudah diatur sendiri 

oleh kelompok tersebut. Dari pagi menjelang mereka kulakan ikan basah 

dan dari siang sampai sore mereka mengolah ikan basah menjadi ikan 

panggang, kemudian hari berikutnya mereka siap memasarkan barang 
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dagangannya ke pasar-pasar yang sudah dijadikan tempat jual-beli barang 

dagangan mereka. Dengan kesibukan yang menyita waktu tersebut kadang 

pedagang lupa dengan dirinnya bahwa mereka merupakan bagian dari 

masyarakat yang kadang kegiatan sosial dilingkungan masyarakat harus 

mereka ikuti. 

Dari paparan diatas ada beberapa permasalahan baik dari aspek 

ekonomi dan aspek sosial. Sehingga kelompok pedagang ikan panggang 

mencari cara atau strategi untuk mempertahankan eksistensi usaha 

berdagang agar tetap mendapatkan pendapatan dan keuntungan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan-tindakan rasional dijadikan 

acuan dan aturan berdagang sehingga keberadaan usaha ikan panggang di 

desa Suradadi tetap eksis dan dapat dinikmati manfaatnya bagi seluruh 

masyarakat desa Suradadi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Meningkatkan 

Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Panggang Desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di 

Desa Suradadi kecamatan Suradadi kabupaten Tegal? 
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2. Bagaimana strategi pedagang ikan panggang di Desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi? 

3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan 

panggang di Desa Suradadi kecamatan Suradadi kabupaten Tegal 

dalam menjalankan strateginya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di 

Desa Suradadi kecamatan Suradadi kabupaten Tegal. 

2. Mengetahui strategi pedagang ikan panggang di Desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi. 

3. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan 

panggang di Desa Suradadi kecamatan Suradadi kabupaten Tegal 

dalam menjalankan strateginya.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian 

ilmiah dalam bidang ilmu Sosiologi dan Antropologi khususnya 

Sosiologi Ekonomi dan Antropologi Ekonomi. 

b. Dapat menjadi bahan sumbangan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut tentang strategi pedagang dalam meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan sumbangan 

pemikiran bagi pemerhati pedagang ikan panggang terutama di 

desa Suradadi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

b. Sebagai kajian pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam 

mengambil kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan 

pedagang ikan panggang. 

E. Batasan Istilah 

Istilah yang perlu ditegaskan, untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda serta pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Strategi Meningkatkan  

 Strategi merupakan pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, 

perencanaan, dan pelaksanaan dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu 

tertentu. Strategi merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian 
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kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan yang keseluruhannya 

menggunakan teknik dan metode untuk mencapai suatu tujuan 

(Tjokromidjojo dan Mustopadidjaya, 1983:24). 

 Sedangkan kata meningkatkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) merupakan kata kerja yang berarti menaikkan (derajat, 

taraf, dan sebagainya), mempertinggi, serta memperhebat (produksi, 

dan sebagainya).  

  Jadi, strategi meningkatkan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah strategi atau cara-cara yang dilakukan pedagang ikan panggang 

untuk mencapai suatu tujuan, yaitu dalam menaikkan kehidupan sosial 

dan ekonomi. Meningkat dalam kehidupan sosial dan ekonomi  

maksudnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan pedagang ikan 

panggang dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

b. Kehidupan Sosial Ekonomi 

 Dalam penelitian ini mengenai batasan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat pedagang ikan panggang dapat dilihat dari dua hal yang 

berbeda. Yang pertama dari aspek sosial meliputi pendidikan, interaksi 

sosial, lembaga, dan organisasi. Sedangkan dari aspek ekonomi 

meliputi kepemilikan benda, mata pencaharian, pendapatan, modal 

usaha, serta tempat-tempat perekonomian (Bank, Pasar, dan Tempat 

Pelelangan Ikan / TPI). 
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c. Pedagang Ikan Panggang 

Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi 

yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen, baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Damsar, 2002:95).  

Pedagang ikan panggang dalam penelitian ini adalah sekelompok 

orang yang memiliki aktivitas kegiatan mengenai pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan dengan cara dipanggang. 

Pemanggangannya dilakukan dengan bahan arang yaitu dari batok 

kelapa. Jenis ikan yang biasanya dipanggang yaitu pari/peh, keting, 

abangan, dan tongkol. Kemudian dalam konteks ini difokuskan kepada 

pedagang ikan panggang pada Strategi Meningkatkan Kehidupan 

Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Panggang dalam Poklahsar “Panggang 

Jaya” Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian mengenai kelompok pedagang telah banyak 

dilakukan, sehingga melalui penelitian tersebut lahirlah konsep yang 

dimanfaatkan dalam berbagai kajian. Peneliti memilih lima penelitian dari 

beberapa penelitian mengenai pedagang yang sudah ada, dengan alasan 

kelima penelitian tersebut dapat menjadi sumber kajian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Jurnal penelitian Hayat (2012) dengan judul “Strategi Bertahan 

Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pedagang kaki 

lima di Yogyakarta memiliki cara dalam mempertahankan hidupnya saat 

dianggap sebagai the others yang sejatinya tidak diinginkan bagi 

komunitas mainstream kota. Ketidakbersahabatan kota inilah yang 

mengakibatkan mereka bisa membangun kelompok sosial dengan nilai-

nilai mereka. Dengan begitu mereka bisa berstrategi dan bersiasat untuk 

bisa terus mempertahankan diri dan dalam batas-batas tertentu punya 

kemampuan mengambil remah-remah yang lebih besar lagi. 

Penelitian yang dilakukan Hayat memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji 

mengenai strategi pedagang di sektor informal. Metode penelitian yang 
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digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah 

strategi pedagang mempertahankan kelangsungan usaha terfokus pada 

nilai-nilai kelompok sosial, sedangkan penelitian yang telah dilakukan 

peneliti lebih terfokus mengenai strategi pedagang ikan panggang dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, serta strategi pedagang 

mempertahankan kelangsungan usaha terfokus pada modal usaha. 

Jurnal penelitian Capriati (2013) dengan judul “Strategi dan 

Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pasar Pagi Kota 

Samarinda”. Penelitian ini menggunakan metode etnografi (thick 

description). Hasil penelitian mengemukakan bahwa pedagang kaki lima 

sebagai pelaku bisnis yang bermodalkan relatif kecil nyatanya bukan 

hanya bersaing dengan sesama pedagang kaki lima, akan tetapi juga 

dengan para pemilik modal-modal besar. Praktik di lapangan mereka 

bukan hanya mengandalkan modal material saja melainkan juga modal 

sosial, modal budaya, dan modal simbolik sebagai bentuk strategi para 

aktor dalam mempertahankan usahanya. Penunjang untuk dapat terus 

bertahan adalah menerapkan strategi mengumpulkan modal dan 

mengkonversikannya dengan bentuk variasi-variasi modal dan habitus 

yang dimiliki oleh masing-masing pedagang kaki lima. 

Penelitian yang dilakukan Capriati memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yakni juga sama-sama mengkaji 

mengenai strategi pedagang dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Perbedaannya adalah strategi pedagang kaki lima 
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mempertahankan kelangsungan usaha terfokus pada modal-modal sosial, 

budaya, dan modal simbolik. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan 

peneliti pada cara mempertahankan kelangsungan usaha terfokus pada 

modal usaha sendiri, serta kerjasama antara kelompok pedagang ikan 

panggang. Metode penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya juga 

berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian etnografi 

(thick description) sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. 

Jurnal penelitian Hayati (2009) dengan judul “Strategi Pedagang 

Kopi Termos dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Deskriptif di 

Alun-Alun Jember)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil 

penelitian mengemukakan bahwa para pedagang kopi tidak dapat 

menggantungkan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya 

dengan berjualan kopi saja. Berjualan kopi termos mempunyai kendala-

kendala yang dapat menghambat usaha yang dijalankan seperti cuaca yang 

tidak menentu dan modal untuk menjalankan usaha. Pedagang pada 

penelitian ini memiliki strategi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Strategi yang dilakukan antara lain, pertama para pedagang kopi memiliki 

dua macam pekerjaan yaitu di sektor informal dan menjadi pedagang kopi 

termos. kedua adalah menyesuaikan penjualan dengan cuaca dan pasar. 

Ketiga meminjam uang kepada tetangga dan kerabat untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 
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Penelitian yang dilakukan Hayati memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu mengenai kendala berupa 

cuaca yang tidak menentu dan modal untuk usaha. Perbedaannya terletak 

pada strategi pedagang kopi termos dalam memenuhi  kebutuhan keluarga, 

sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu strategi 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di 

Poklahsar Panggang Jaya.   

Jurnal penelitian Endrizal (2009) dengan judul “Strategi Pedagang 

Pasar Tradisional Menghadapi Persaingan Dengan Pasar Modern 

(Bukittinggi Sumatra Barat)”. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa para 

pedagang pasar tradisional menghadapi persaingan dengan pasar modern 

serta mempertahankan kekhasannya sebagai pasar rakyat orang Bukit 

Tinggi. Hal tersebut dapat menyulitkan para pedagang untuk 

mengembangkan usaha dan mengurangi penghasilan mereka. Pedagang 

pada penelitian ini menerapkan tiga pola strategi, yaitu strategi politik, 

sosial dan ekonomi. Strategi politik lebih fokus pada bagaimana 

mensiasati atau mensikapi kebijakan-kebijakan yang diterapkan sebagai 

suatu lembaga kekuasaan. Strategi secara sosial menitik beratkan kepada  

mempererat hubungan antara komunitas pasar dengan pedagang pasar 

tradisional. Sedangkan strategi secara ekonomi dilakukakan dengan cara 

menambah jumlah modal, cara berdagang dan mempertahankan pembeli 

dengan menambah jumlah ragam komoditas.  
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Penelitian yang dilakukan Endrizal memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji 

mengenai strategi pedagang. Metode penelitian yang digunakan sama 

yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah terletak pada 

fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya 

yaitu mengenai pedagang pasar tradisional Bukit Tinggi Sumatra Barat 

menghadapi persaingan pasar modern dengan menerapkan tiga strategi 

yaitu politik, sosial dan ekonomi, sedangkan fokus penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai strategi meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi pedagang ikan panggang di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal dengan menitik beratkan pada peningkatan 

kehidupan sosial dan ekonomi.  

Jurnal penelitian Njaya (2014) dengan judul “Operations of Street 

Food Vendors and Their Impact On Sustainable Urban Life in High 

Density Suburbs of Harare in Zimbabwe (Operasi Pedagang Makanan 

Kali Lima dan Dampaknya Pada Kehidupan Berkelanjutan Pinggiran 

Kota Kepadatan Tinggi Harare di Zimbabwe)”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan berdagang makanan di jalanan ini 

mengurangi tingkat pengangguran, meningkatnya pendapatan vendor, 

serta meningkatkan mata pencaharian sebagian besar rumah tangga 

diperkotaan. strategi yang diterapkan oleh pedagang makanan kali lima 

adalah pendapatan tambahan digunakan untuk meningkatkan modal kerja, 
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digunakan untuk pelatihan menajemen bisnis, katering, dan pengontrolan 

makanan. Sedangkan untuk kelangsungan usaha mereka mendapatkan 

modal dari tabungan sendiri. 

Penelitian yang dilakukan Njaya memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji 

mengenai strategi pedagang dalam kelangsungan usaha. perbedaannya 

adalah strategi pedagang makanan kaki lima hasil pendapatannya 

digunakan untuk keperluan pelatihan kerja, sedangkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti yaitu strategi yang diterapkan pedagang ikan 

panggang adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang 

ikan panggang di Desa Suradadi.  metode penelitian yang digunakan 

penelitian sebelumnya juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sedangkan penelitian peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  

Jurnal penelitian Steinfield dan Whitten (1999) dengan judul 

“Community Level Social-Economic Impacts of Electronic Commerce 

(Dampak Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat dari Komersial 

Elektronik)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

sebuah studi eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang 

lokal biasanya menggunakan cara online untuk mengakses lebih baik di 

banding pasar yang jauh, tetapi sering tidak siap untuk melayani 

pelanggan terpencil karena tarif yang tidak baik. Strategi yang diterapkan 

dalam perdagangan komersial elektronik ini dengan menggunakan 
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jaringan sosial dan kepercayaan untuk mengembangkan strategi web 

sensitif secara lokal untuk bisnis di komunitas tertentu.  

Penelitian yang dilakukan Steinfield dan Whitten memiliki 

persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu sama-

sama mengkaji mengenai strategi perdagangan dalam hubungan kerja. 

Perbedaannya adalah strategi pedagang komersial elektronik dalam 

perdagangannya menerapkan strategi dengan menggunakan jaringan sosial 

dan kepercayaan untuk mengembangkan hubungan bisnis dengan 

komunitas tertentu, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti yaitu strategi meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang 

ikan panggang. Metode penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya 

juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan sebuah studi eksplorasi sedangkan 

penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif analisis.  

B. Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dengan tipe 

tindakan rasional instrumental. Teori tindakan sosial rasional instrumental 

ini digunakan untuk mencari strategi yang dilakukan pedagang ikan 

panggang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, yang meliputi 

pembuatan keputusan secara rasional dan eksplisit yang berakibat 

memengaruhi tindakan-tindakan agen (pelaku/pedagang). Tindakan 

tersebut dipandang memiliki motif-motif yang mendasari perilaku 
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pedagang guna mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Tujuan yang 

ingin dicapai tidak lain adalah memperoleh pemasukan pendapatan yang 

melimpah agar kebutuhan hidup rumahtangga masing-masing pedagang 

terpenuhi, kemudian dengan keuntungan yang diperoleh dari pendapatan 

dapat digunakan untuk modal usaha selanjutnya, serta usaha pengolahan 

dan pemasaran ikan panggang tetap berjalan secara berkelanjutan. 

Salah satu tokoh utama teori tindakan sosial adalah Max Weber. 

Ruang lingkup teori ini memusatkan perhatiannya pada tindakan yang 

jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran (dan tindakan 

bermakna yang ditimbulkan olehnya) antara terjadinya stimulus dan 

respons (Ritzer dan Goodman, 2011:136). 

Teori tindakan sosial mendasarkan diri pada pemahaman interpretif 

(Verstehen). Menurut Weber, tindakan sosial adalah makna subjektif 

tindakan individu (aktor). Tindakan ekonomi merupakan perilaku 

seseorang yang diorientasikan kepada pemanfaatan dan juga perilaku dari 

orang lain. Weber mendefinisikan Sosiologi sebagai studi tentang tindakan 

sosial. Menurutnya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang bersifat 

sosial jika diperhitungkan oleh orang lain dalam masyarakat. Weber 

percaya bahwa penjelasan tentang tindakan sosial dibutuhkan untuk 

memahami makna-makna dan motif-motif yang mendasari perilaku 

manusia. Pemahaman motif yang dilakukan melalui proses yang disebut 

Weber sebagai verstehen, yaitu membayangkan diri berada pada posisi 

orang yang perilakunya akan dijelaskan (Haryanto, 2011:33). 
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Metode yang dikembangkan Weber sebagai verstehen karena 

sosiolog juga adalah manusia, mengapresiasikan lingkungan sosial dimana 

mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang 

bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka. 

Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan 

itu, untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, 

mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan (Jones, 

2010:114). 

Menurut Haryanto (2011:33-34) dan Jones (2010:115), Weber 

mengembangkan teorinya tentang tindakan sosial dibagi menjadi empat 

tipe tindakan sebagai berikut: 

1. Tindakan tradisional, merupakan perilaku tidak berdasarkan pemikiran 

melainkan hanya tradisi dan kebiasaan. “Saya melakukan ini karena 

saya selalu melakukannya”. 

2. Tindakan afektif, merupakan perilaku yang berdasarkan emosi (nafsu) 

atau motif sentimental. “Apa boleh buat saya lakukan”. 

3. Tindakan berorientasi nilai (Wertrational), atau sering pula disebut 

rasionalitas nilai, merupakan perilaku yang berorientasi tujuan, tetapi 

mungkin bukan pilihan rasional. Agama dalam hal ini sumber utama 

rasionalitas nilai. “Yang saya tahu saya melakukan ini”. 

4. Tindakan rasional instrumental (Zwecktional), merupakan perilaku 

yang berorientasi pencapaian tujuan yang berdasarkan pilihan rasional. 
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“Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara 

terbaik untuk mencapainya”.  

Masyarakat modern, demikian menurut Weber, semakin ditandai 

oleh banyaknya tindakan rasional instrumental. Ciri yang paling signifikan 

masyarakat modern adalah rasionalisasi kehidupan sosial. Apapun profesi 

seseorang di masyarakat, baik pengusaha, kapitalis, buruh, ilmuwan 

maupun pegawai, bertindak sesuai dengan logika tersebut (Haryanto, 

2011:34). 

Melihat konsep diatas mengenai teori tindakan sosial dari Max 

Weber, maka peneliti mengambil salah satu dari tipe tindakan sosial 

tersebut yaitu teori tentang tindakan sosial rasional instrumental. Dimana 

teori tindakan rasional instrumental itu relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai strategi atau cara-cara 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Disamping itu strategi 

yang diterapkan oleh pedagang ikan panggang memiliki hambatan 

tersendiri bagi pedagang, yaitu modal yang dijadikan kelanjutan usaha, 

menejemen pedagang dalam memanfaatkan pendapatan yang didapat 

sehari-hari, serta perubahan cuaca. Dari masalah-masalah tersebut, usaha 

untuk berdagang dalam pengolahan dan pemasaran ikan panggang  harus 

diikuti cara atau strategi yang menggunakan pemikiran dan tindakan-

tindakan rasional agar mendapat keuntungan supaya kebutuhan sehari-hari 

terpenuhi, tetap berkelanjutan, dan diminati oleh masyarakat, yang 
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bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa 

Suradadi. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan 

2.1 di bawah ini: 

Strategi Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Ikan 

Panggang Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

Strategi Pedagang Ikan 

Panggang dalam 

Meningkatkan Kehidupan 

Sosial Ekonomi 

Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang 

Ikan Panggang 

Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang 

Ikan Panggang 

Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pedagang Ikan 

Panggang dalam Menjalankan 

Strategi 

Teori Tindakan Sosial Rasional 

Instrumental 

Karakteristik Masyarakat Desa Suradadi 

Sebagai Masyarakat Pesisir 

Keberadaan Pedagang Ikan Panggang di 

Desa Suradadi 
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Pedagang ikan panggang merupakan sekelompok pedagang yang 

membentuk komunitas pengolah dan pemasar hasil perikanan yang 

memiliki komitmen tentang aturan dalam aktivitas berdagang. Keberadaan 

usaha berdagang ikan panggang dalam kelompok pengolah dan pemasar 

hasil perikanan “Panggang Jaya” sudah lama dilakukan oleh masyarakat 

desa Suradadi, dan sampai sekarang masih dijalankan secara turun-

temurun oleh generasi penerusnya.  

  Disamping itu, keberadaan pedagang ikan panggang dikaji melalui 

kehidupan sosial ekonomi yang dilakukan oleh pedagang baik ditempat 

pengolahan maupun ditempat pemasaran. Kehidupan sosial yang 

dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan dengan interaksi sosial, 

lembaga, dan organisasi. Sedangkan kehidupan ekonomi berupa 

kepemilikan benda, mata pencaharian, serta tempat-tempat perekonomian 

(bank, pasar, dan tempat pelelangan ikan/TPI). 

Keberadaan usaha berdagang ikan panggang memberikan manfaat 

bagi para pedagang serta memberikan konstribusi bagi penggerak roda 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa Suradadi. seiiring 

perkembangan zaman, keberadaan pedagang ikan panggang semakin 

banyak diminati oleh masyarakat, selain dilaksanakan secara turun 

temurun juga usaha berdagang ikan panggang tidak membutuhkan 

pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan skill yang memadai, tidak 

adanya aturan jam dalam bekerja, serta dapat dikerjakan oleh siapapun. 

Kegiatan sosial dan ekonomi para pedagang dalam pengolahan dan 
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pemasaran ikan panggang mengalami pasang surut. Kegiatan usaha para 

pedagang pengolah dan pemasar ikan panggang dapat terhalang dengan 

beberapa hambatan, seperti cuaca hujan, mendapatkan modal usaha, alat-

alat yang tidak bermanfaat, serta pendapatan penghasilan yang tidak 

menentu.  

Penelitian yang dilakukan menggunakan teori Tindakan Sosial 

Rasional Instrumental. Teori tersebut memfokuskan makna-makna dan 

motif-motif yang mendasari perilaku manusia agar tujuannya dapat 

tercapai secara efisien. Teori Tindakan Sosial Rasional Instrumental 

digunakan untuk memahami perilaku para pedagang pengolah dan 

pemasar ikan panggang dalam melakukan strategi meningkatkann 

kehidupan sosial ekonomi pedagang. Strategi yang dilakukan adalah 

bagaimana pedagang mendapatkan pendapatan dan me-manage modal, 

biaya, keuntungan berdagang, serta kerjasama dalam tim agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah meningkatnya 

kehidupan sosial dan ekonomi pedagang pengolah dan pemasar ikan 

panggang di desa Suradadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Strategi Meningkatkan Kehidupan Sosial 

Ekonomi Pedagang Ikan Panggang Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal” menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan ini 

dilakukan untuk memahami peristiwa, kegiatan, perilaku dan pelaku 

peristiwa dalam situasi tertentu, serta dalam situasi ilmiah (natural). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena secara langsung 

dapat menyajikan hubungan peneliti dan respon lebih peka. Menurut 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskrriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  

Pilihan penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini akan 

memberikan rangkaian dan gambaran tentang bagaimana kehidupan 

pedagang ikan panggang di desa Suradadi dan strategi yang dilakukan 

pedagang ikan panggang dalam meningkatkan kehidupan sosial 

ekonominya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat fenomenologi. Data yang 

terkumpul selalu berbentuk rangkaian kata-kata tulisan yang mencakup 

catatan, laporan, dan foto-foto.  
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B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil tempat di desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal. Pertimbangan peneliti memilih desa Suradadi 

sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasi ini banyak dijumpai 

berbagai Poklasar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) hasil laut, tetapi 

fokus penelitian peneliti lebih mengacu kepada pedagang ikan panggang 

yang studi kasusnya pada Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) 

“Panggang Jaya”.  

C. Fokus Penelitian 

Fokus merupakan masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada 

dasarnya fokus adalah pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian. 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

b. Bagaimana strategi pedagang ikan panggang di desa Suradadi dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. 

c. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan 

panggang di desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

dalam menjalankan strateginya. 

D. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah pelaku utama yang akan diteliti. Subjek 

penelitian ini merupakan pusat perhatian atau sasaran peneliti. Subjek 
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penelitian dalam hal ini adalah semua pedagang ikan panggang dalam 

Poklahsar “Panggang Jaya”. Subjek penelitian digunakan untuk mencari 

data-data yang bersangkutan dengan strategi yang dilakukan oleh 

pedagang ikan panggang dalam meningkatkan kehidupan sosial 

ekonominya. 

E. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005:157) sumber 

data utama dalam penelitian kualiatif yaitu kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ada dua macam yakni data primer dan data 

sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya, melalui wawancara dengan subjek dan 

informan untuk menggali keterangan dan informasi mengenai strategi 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.  

a. Informan  

Informan merupakan orang yang memberikan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti guna untuk mengkroscek keabsahan data. 

Informan merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian 
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(Bungin, 2010:76). Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya 

dan memberikan informasi tentang objek kajian yang diteliti peneliti. 

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat 

dipercaya dan mengetahui kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan 

panggang dalam Poklahsar “Panggang Jaya” di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal. Informan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 

informan utama dan informan pendukung.  

Wawancara dengan informan untuk menggali keterangan mengenai 

kegiatan sosial ekonomi pedagang ikan panggang, strategi pedagang ikan 

panggang dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, serta faktor 

pendorong dan penghambat pedagang ikan panggang dalam menjalankan 

strateginya dalam Poklahsar “Panggang Jaya” di Desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Sumber data primer meliputi 

informan utama dan informan pendukung. 

1) Informan utama 

Adalah sebagian atau wakil dari seluruh subjek penelitian yang 

akan diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah semua pedagang 

ikan panggang dalam Poklahsar “Panggang Jaya”. Informan utama diambil 

dari subjek penelitian dapat berdasarkan jabatan paling tinggi dari 

pedagang-pedagang lain (ketua pengelola), tingkat ekonomi yang paling 

tinggi, orang yang sudah berdagang ikan panggang lebih lama, serta 

pedagang yang paling muda.  

 



28 
 

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Utama Penelitian 

 

No 

 

Nama 

 

Umur 

 

Jenis 

Kelamin 

 

Jabatan 

 

Pendidikan 

1 Musriah 50 tahun Perempuan Ketua 

Pengelola 

SD 

2 Ruaini 51 tahun Perempuan Anggota SD 

3 Sopiah 60 tahun Perempuan Anggota SD 

4 Fahromi 39 tahun Perempuan Anggota SD 

Sumber: Data Primer, Maret 2015 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2015 di desa Suradadi, 

peneliti mengambil 4 informan utama dari jumlah keseluruhan para 

pedagang ikan panggang di desa Suradadi. Pengambilan informan utama 

ini berdasarkan pada jabatan paling tinggi (ketua pengelola), anggota 

pedagang ikan panggang yang tingkat ekonominya paling tinggi, serta 

anggota pedagang ikan panggang yang sudah berdagang ikan panggang 

lebih lama. Pengambilan informan utama penelitian tersebut dengan 

pertimbangan berdasarkan jabatan paling tinggi karena ketua pengelola 

merupakan penggerak jalannya usaha berdagang ikan panggang agar 

berjalan sesuai tujuan, kemudian pengambilan anggota yang tingkat 

ekonominya paling tinggi bertujuan untuk mengetahui strategi yang 

diterapkan pada kehidupan sosial ekonominya perbedaannya dengan 

anggota-anggota yang lain, pengambilan informan utama berdasarkan 

sudah berdagang lebih lama bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

strategi meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang 

antara yang muda dengan yang tua, serta pengambilan informan utama 
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berdasarkan yang paling muda bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kehidupan sosial 

ekonominya dengan pedagang ikan panggang yang paling tua.  

1.1 Profil singkat informan utama 

a. Ibu Musriah  

Ibu musriah berusia 50 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). 

Ibu musriah menjabat sebagai ketua pengelola pedagang ikan 

panggang dalam Poklahsar “Panggang Jaya”.  

b. Ibu Ruaini 

Ibu Ruaini berusia 51 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). 

Ibu Ruaini merupakan anggota pedagang ikan panggang dalam 

Poklahsar “Panggang Jaya” yang memiliki tingkat ekonomi paling 

tinggi dari pedagang ikan panggang yang lain.  

c. Ibu Sopiah  

Ibu Sopiah berusia 60 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). 

Ibu Sopiah merupakan anggota pedagang ikan panggang dalam 

Poklahsar “Panggang Jaya” yang sudah berdagang ikan panggang 

lebih lama dari pedagang ikan panggang yang lain. 

d. Ibu Fahromi 

Ibu Fahromi berusia 39 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar 

(SD). Ibu Fahromi merupakan anggota pedagang ikan panggang dalam 

Poklahsar “Panggang Jaya” yang paling muda dari pedagang ikan 

panggang yang lain.  
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2) Informan Pendukung 

Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu orang lain diluar 

subjek penelitian. Untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari 

informan utama, peneliti juga memerlukan informan pendukung untuk 

mendukung data. Berikut adalah daftar nama informan pendukung dalam 

penelitian ini:  

Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Pendukung Penelitian 

No Nama Umur Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan Pendidikan  

1 Supardi 62 tahun Laki-laki Ketua RT 01 SD 

2 Tamaroh 57 tahun Perempuan Ibu rumah 

tangga 

SD 

3 Warniti 60 tahun Perempuan Pedagang SD 

4 Slamet 

Riyono 

50 tahun Laki-laki Kepala Desa 

Suradadi 

S1 

Sumber: Data Primer, Maret 2015 

 

 Berdasarkan data informan pendukung diatas, pertimbangan dan 

penentuan informan pendukung atas dasar bahwa ke empat informan 

tersebut memberikan informasi terkait dengan topik penelitian. Informan 

pendukung diambil dari masyarakat sekitar, ketua RT 01, pelanggan, serta 

kepala Desa Suradadi. 

 2.1 Profil singkat informan pendukung 

a. Bapak Supardi  

Bapak Supardi berusia 62 tahun,  pendidikan terakhir Sekolah Dasar 

(SD). Informan menjabat sebagai ketua RT 01 sudah bertahun-tahun 
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karena mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat. Informan 

juga merupakan suami dari Ibu Musriah yaitu ketua pengelola 

Poklahsar “Panggang Jaya”.  

b. Ibu Tamaroh 

Ibu Tamaroh berusia 57 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar 

(SD). Informan merupakan masyarakat sekitar pedagang ikan 

panggang, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Informan juga 

merupakan konsumen ikan panggang dan mengetahui kehidupan sosial 

ekonomi pedagang ikan panggang.  

c. Ibu Warniti 

Ibu Warniti berusia 60 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). 

Informan bertempat tinggal di Desa Demangharjo Kabupaten Tegal. 

Informan sudah lama menjadi pelanggan ikan panggang dari salah satu 

pedagang ikan panggang di Poklahsar “Panggang Jaya” Desa 

Suradadi. 

d. Bapak Slamet Riyono  

Bapak Slamet Riyono berusia 50 tahun, pendidikan terakhir Sarjana 

(S1). Informan menjabat sebagai Kepala Desa Suradadi. Informan 

memberikan informasi mengenai data monografi Desa Suradadi, dan 

memberikan informasi mengenai jumlah pedagang ikan panggang di 

Desa Suradadi.  

2. Sumber Data Sekunder 
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Selain sumber data primer juga diperlukan data dekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam 

peristiwa atau keadaan dimasalalu yang memiliki nilai atau arti penting 

dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.  

Dokumen yang dimaksud berupa foto-foto, catatan wawancara, dan 

rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian, selain 

itu dapat juga buku-buku, arsip dan dokumen yang terkait dengan 

penelitian mengenai Strategi Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi 

Pedagang Ikan Panggang Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten 

Tegal. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian harus menggunakan metode yang tepat, teknik yang 

tepat dan pengumpulan data harus relevan. Teknik pengumpulan data ini 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

1) Observasi (pengamatan lapangan) 

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta panca indra 

lainnya (Bungin, 2010:115). Dalam pembahasannya, observasi tidak 

selamanya menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan 

apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh panca indra lainnya, 

seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari 
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penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan 

kulitnya.  

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Agar mempermudah hal 

tersebut maka digunakan: catatan-catatan, alat elektronik seperti recorder 

dan kamera, pengamatan, dan pemusatan pada data-data yang penting. 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung keadaan dan 

suasana Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dengan 

datang langsung ke desa tersebut. Pengamatan ini diharapkan dapat 

melengkapi data dari wawancara.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01 Maret-

10 Maret 2015. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada 

objek penelitian dengan melihat instrumen sebagai pedoman pengamatan 

sebagai acuan untuk meneliti Strategi Meningkatkan Kehidupan Sosial 

Ekonomi Pedagang Ikan Panggang di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

menghasilkan beberapa data yang mendukung penelitian, meliputi: 

1. Gambaran umum Desa Suradadi 

2. Kegiatan yang dilakukan masyarakat di Desa Suradadi 

3. Kegiatan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di Desa 

Suradadi 

2) Wawancara mendalam (in depth interview) 



34 
 

Wawancara adalah  suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya-jawab. 

Wawancara mendalam yakni peneliti melakukan aktivitas tanya-jawab 

dengan cermat, teliti dan menyeluruh sehingga data yang diperoleh lebih 

lengkap, tajam, dan sangat detail. 

Penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, 

yaitu para pedagang ikan panggang, agar peneliti memperoleh informasi 

mengenai strategi yang diterapkan masing-masing pedagang dalam 

memperoleh pendapatan supaya kebutuhan sosial dan ekonomi semakin 

meningkat. Oleh karena itu, subjek yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah para pedagang ikan panggang di desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Wawancara yang dilakukan mulai dari bulan Februari-Maret ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan sosial ekonomi, cara 

yang diterapkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, serta 

faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankan strateginya yang 

dilakukan oleh pedagang ikan panggang . 

Wawancara pertama dilakukan dirumah Ibu Ruaini (51) sebagai 

pedagang yang memiliki tingkat ekonomi yang paling tinggi pada tanggal 

11 Maret 2015, dan Ibu Musriah (50) selaku ketua pengelola Poklahsar 

“Panggang Jaya” pada tanggal 16 Maret 2015, Ibu Sopiah (60) sebagai 

pedagang ikan panggang yang bekerja lebih lama pada tanggal 23 Maret 
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2015, serta Ibu Fahromi (39) selaku pedagang ikan panggang yang paling 

muda dari anggota-anggota pedagang ikan panggang yang lain pada 

tanggal 23 Maret 2015. Hasil wawancara yaitu mengenai informasi 

tentang proses pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran ikan panggang, 

kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan oleh pedagang, strategi 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, serta faktor pendorong dan 

penghambat pedagang ikan panggang dalam menjalankan strateginya. 

Peneliti juga melakukan wawancara tidak hanya dengan informan 

utama, akan tetapi juga melakukan wawancara dengan informan 

pendukung, yaitu wawancara dengan Ibu Tamaroh (57) pada tanggal 16 

Maret 2015 sebagai warga sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan jual-

beli ikan panggang menuturkan bahwa adanya perubahan sosial ekonomi 

pedagang ikan panggang yaitu keadaan ekonomi yang semakin meningkat, 

sedangkan keadaan sosialnya rendah dikarenakan kesibukan yang menyita 

waktu mereka, adanya konflik antara pedagang dengan warga sekitar 

dikarenakan dahulu pemanggangan ikan dilakukan dirumah-rumah. 

Kemudian wawancara dengan Ibu Warniti (60) selaku pelanggang pada 

tanggal 16 Maret 2015 menuturkan alasannya kenapa memilih membeli 

ikan panggang di tempat tersebut, serta hubungannya dengan pedagang. 

Wawancara dengan Bapak Slamet Riyono (50) selaku Kepala 

Desa, dan Bapak Supardi (62) selaku Ketua RT 01 pada tanggal 18 Maret 

2015. Hasil wawancara yaitu mengenai gambaran umum Desa Suradadi 

yang meliputi kondisi geografis, monografi desa, kondisi sosial ekonomi 
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masyarakat Desa Suradadi, serta jumlah pedagang ikan panggang yang ada 

di Desa Suradadi. Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu tentang 

hubungan sosial pedagang ikan panggang dengan masyarakat, keadaan 

ekonomi pedagang ikan panggang, serta harapan untuk memajukan 

ekonomi warganya.  

3) Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

foto keadaan Desa Suradadi, serta kegiatan sosial ekonomi pedagang saat 

melakukan Pengolahan dan Pemasaran ikan panggang. Dokumen dari 

lembaga pemerintah Desa Suradadi yang berupa data geografis dan 

monografi. Selain itu tape recorder untuk merekam dan arsip lain yang 

mendukung penelitian ini, serta masih ada hubungannya dengan penelitian 

ini seperti daftar anggota Poklahsar “Panggang jaya”, dan lain sebagainya. 

G. Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis yaitu data yang dituangkan dalam bentuk pemaparan dan uraian 

naratif. Proses analisis data peneliti lakukan secara terus-menerus, bersama 

dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan 

data selesai dilakukan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2010:337), tahap-tahap analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan observasi dan wawancara di lapangan. Seluruh data yang sudah 
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diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang 

sudah terkumpul dapat langsung dianalisis. 

 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian yang kemudian dilakukan penggolongan ke dalam 

tiga bagian yaitu: kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang, 

strategi pedagang ikan panggang dalam meningkatkan kehidupan sosial 

ekonomi, serta faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan panggang 

dalam menjalankan strateginya. Sementara data-data yang sekiranya tidak 

ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tidak 

dimasukkan dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan 

kesimpulan. 

c. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat 

meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan serta tabel. Peyajian 

ini memberi kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan. 
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Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, maksudnya 

hanya dibatasi pada pokok permasalahannya yaitu: kehidupan sosial 

ekonomi pedagang ikan panggang, strategi pedagang ikan panggang dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, serta faktor pendorong dan 

penghambat pedagang ikan panggang dalam menjalankan strateginya di 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang berupa 

pengambilan intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis 

yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya 

belum benar-benar matang, serta merupakan tahap akhir dari keseluruhan 

hasil penelitian dalam teknik analisis data. 

Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan 

bahan pembahasan yaitu  kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan 

panggang, strategi pedagang ikan panggang dalam menngkatkan 

kehidupan sosial ekonomi, serta faktor pendorong dan penghambat 

pedagang ikan panggang dalam menjalankan strateginya.  

H. Validitas Data 

Teknik validitas data yang diterapkan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi data (subjek informasi). Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330). 
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Triangulasi bukan sekedar mengecek kebenaran data dan bukan 

untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan suatu usaha untuk 

melihat dengan  lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah 

kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat 

ditemukan perbedaan informasi yang dapat merangsang pemikiran lebih 

mendalam lagi. 

Teknik  triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat berbeda-beda, hal ini 

diperoleh dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Peneliti membandingkan hasil pengamatan di lapangan dengan hasil 

wawancara yang diperoleh dari narasumber. Hasil wawancara dengan 

Ibu Ruaini sebagai pedagang ikan panggang yang memiliki ekonomi 

paling tinggi mengatakan bahwa pendapatan sehari-hari hasil 

berdagang yaitu sekitar satu setengah juta sampai dua juta, hasil 

tersebut Ibu Ruaini bisa menabung seratus ribu sehari. Hasil 

wawancara tersebut tidak sesuai dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti. Sesuai pengamatan peneliti, kehidupan ekonomi 

Ibu Ruaini bisa dibilang paling dominan dari warga lain, seperti 

bangunan rumah yang mewah, peralatan rumah tangga dan elektronik 

memadai, serta bisa mengasuh dan membiayai anak yatim. 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi.  

Peneliti membandingkan data yang diperoleh wawancara dengan 

informan di depan umum dengan hasil wawancara secara pribadi 

sehingga diketahui data mana yang paling benar. Peneliti menemukan 

adanya perbedaan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan 

ketua pengelola Poklahsar “Panggang Jaya” dengan anggotanya, yaitu 

wawancara dengan Ibu Musri’ah yang mengatakan bahwa untuk 

mendapatkan modal usaha, Ibu Musriah meminjam modal usaha di 

bank dan mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan pernyataan 

dari anggotanya yaitu Ibu Ruani dan Ibu Sopiah mereka mendapatkan 

modal usaha dari uang sendiri.  

c. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validnya data 

yang diperoleh. Data dari hasil wawancara dikaitkan dengan isi suatu 

dokumen yang terkait. Dalam tahap ini terdapat data mengenai data 

dasar Poklahsar “Panggang Jaya” dan data mengenai bantuan alat-alat 

pengolahan dari pemerintah. Data ini dibandingkan dengan data hasil 

wawancara dengan ketua pengelola Poklahsar “Panggang Jaya”.
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 BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian mengenai strategi meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi pedagang ikan panggang (Studi Kasus Poklahsar Panggang 

Jaya Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kebupaten Tegal), maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Kehidupan sosial ekonomi merupakan dua hal yang berbeda. 

Kehidupan sosial pedagang ikan panggang meliputi: pendidikan 

pedagang ikan panggang, dimana pendidikan tertinggi pedagang ikan 

panggang hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD) saja. 

Kerjasama dalam berdagang ikan panggang. Kegiatan rutin seperti 

pengajian dan arisan. Sedangkan kehidupan ekonomi pedagang ikan 

panggang meliputi: pendapatan sehari-hari pedagang ikan panggang 

berbeda-beda, tergantung dengan kisaran jumlah dagangannya. 

Kepemilikan harta benda pedagang ikan panggang masih dibantu oleh 

anak-anaknya yang sudah bekerja, karena hasil pendapatan dari 

berdagang ikan panggang hanya mencukupi untuk makan saja. 

2. Strategi pedagang ikan panggang dalam meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan bagi anak, 

bergantian berjualan dalam satu los, memberikan harga khusus kepada 

pelanggan, memberikan hadiah atau bonus kepada pelanggan, modal 
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dari tabungan sendiri, menabungkan hasil pendapatannya, dan sistem 

penetapan harga. Ternyata antara pedagang ikan panggang yang 

memiliki tingkat ekonomi paling tinggi, pedagang ikan panggang yang 

memiliki masa kerja paling lama, dan pedagang ikan panggang yang 

paling muda memiliki strategi yang berbeda dalam meningkatkan 

kehidupan sosial ekonomi. Peran ketua pengelola Poklahsar 

“Panggang Jaya” tidak mempengaruhi pada strategi para pedagang 

ikan panggang, karena para pedagang ikan panggang memiliki strategi 

dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara individual. 

3. Faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan panggang dalam 

menjalankan strateginya yaitu dari faktor pendorong meliputi: bantuan 

dari pemerintah yang berupa peralatan berdagang untuk kelangsungan 

usaha, membuka mata pencaharian bagi masyarakat, serta adanya 

faktor turun-temurun yang mempermudah berdagang ikan panggang. 

Sedangkan dari faktor penghambat meliputi: ketergantungan terhadap 

cuaca yang menimbulkan omzet atau pendapatan menurun karena 

berkurangnya jumlah pengunjung dan berkurangnya frekuensi 

konsumen di Pasar, serta sistem pembayaran yang lambat yang 

dilakukan oleh konsumen akan menimbulkan berkurangnya 

pendapatan pedagang. 

B. Saran  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini 

untuk pihak-pihak terkait yaitu: 
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1. Bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, 

selaku Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) diharapkan 

dapat mengoptimalkan usaha para pedagang ikan panggang khususnya 

di pedesaan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat bagi 

pedagang ikan panggang supaya potensi penjualan ikan panggang 

dapat menarik konsumen dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

pedagang ikan panggang. 

2. Bagi ketua pengelola Poklahsar “Panggang Jaya, diharapkan mencari 

jaringan pemasaran dan permodalan yang lebih luas supaya strategi 

yang diterapkan para pedagang ikan panggang dalam meningkatkan 

kehidupan sosial ekonomi dapat berjalan secara maksimal.  
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Lampiran 1  

KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN 

“PANGGANG JAYA” 

DESA SURADADI RT 01 RW 01 

KEC. SURADADI KAB. TEGAL 

 

SUSUNAN PENGURUS POKLAHSAR 

PANGGANG JAYA 

 

Pelindung : Kepala Desa Suradadi 

Pembina : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal 

Ketua  : Musriah 

Sekretaris  : Kasmunah  

Bendahara  : Kholipah 

Seksi-seksi : 

1. Sie Saprokan : Fahromi 

2. Sie Pemasaran : Ruani  

3. Sie Humas : Turipah 

4. Sie Umum : Parisah 

Anggota-anggota : Terlampir  
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Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. INFORMAN PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah para pedagang ikan asap di desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

2. Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah Pedagang, masyarakat 

sekitar, ketua RT 01, pelanggan, dan kepala Desa Suradadi. 

B. JUDUL SKRIPSI  

Strategi Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Ikan 

Panggang Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

STRATEGI MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI 

PEDAGANG IKAN PANGGANG DESA SURADADI KECAMATAN 

SURADADI KABUPATEN TEGAL 

 

Untuk memperoleh kelengkapan data penelitian yang diperlukan, 

maka dalam penelitian ini disediakan pedoman observasi. Adapun yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :  

A. Tujuan Observasi : 

Mengetahui aktivitas sosial ekonomi pedagang ikan panggang, strategi 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang, 

serta faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan panggang 

dalam menjalankan strateginya. 

B. Subjek Penelitian : 

Subjek dari penelitian ini adalah para pedagang ikan panggang di Desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

C. Informan Penelitian : 

Informan pada penelitian ini adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Tegal, tokoh masyarakat, dan masyarakat 

sekitar. 

D. Aspek-aspek yang diobservasi : 

1. Profil pedagang ikan panggang Desa Suradadi. 

2. Bentuk aktivitas sosial ekonomi pedagang ikan panggang. 

 

 

 

Lampiran 4 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(UNTUK PEDAGANG IKAN PANGGANG) 

STRATEGI MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI 

PEDAGANG IKAN PANGGANG DESA SURADADI KECAMATAN 

SURADADI KABUPATEN TEGAL 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu 

untuk memperoleh data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara 

agar memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman 

wawancara informan ini merupakan himpunan dari pokok-pokok 

permasalahan penelitian. 

Lokasi Penelitian 

  Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Indentitas Informan 

Nama   : ........................................ 

Alamat   : ........................................ 

Umur   : ........................................ 

Pendidikan  : ........................................ 

 

Daftar Pertanyaan 

A. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? 

1. Bagaimana pekerjaan anda sebelum menjadi pedagang ikan asap? 
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2. Mengapa anda memilih berdagang ikan asap sebagai mata 

pencaharian? 

3. Apakah bekerja sebagai pedagang ikan asap membuka lapangan 

mata pencaharian bagi anda? Alasannya? 

4. bagaimana awal mulanya anda memulai berdagang ikan asap? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang ikan asap? 

6. Bagaimana hubungan anda dengan pembeli? 

7. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sekitar? 

8. Apakah anda mengikuti kegiatan rutin atau organisasi yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar? Apa alasannya? 

9. Bagaimana pendapatan hasil berdagang ikan asap yang didapat 

anda sehari-hari? 

10. Apakah pendapatan sehari-hari tersebut mencukupi kebutuhan 

ekonomi keluarga anda? Apa alasannya? 

11. Apa saja benda-benda yang anda miliki dari hasil bekerja sebagai 

pedagang ikan asap? 

 

 

B. Bagaimana strategi pedagang ikan panggang di Desa Suradadi dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi? 

1. Bagaimana modal awal yang anda butuhkan untuk berdagang ikan 

asap? 
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2. Bagaimana cara kerjasama anda dengan sesama pedagang ikan 

asap? 

3. Bagaimana cara anda untuk menarik perhatian pembeli atau 

pelanggan agar barang dagangan anda laku terjual? 

4. Apakah anda mempunyai pelanggan? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan pelanggan tersebut? 

6. Apakah pelanggan mendapatkan potongan harga saat membeli 

dagangan anda? Alasannya?  

7. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan anda untuk 

pembeli atau pelanggan? 

8. Bagaimana sistem penetapan harga yang diterapkan anda untuk 

pembeli atau pelanggan? 

9. Bagaimana keuntungan pendapatan yang anda peroleh dari 

penetapan harga tersebut? 

10. Apakah anda menginvestasikan pendapatan dari hasil berdagang 

ikan asap? Apa alasannya? 

11. Bagaimana masalah pendidikan untuk anak anda? 

12. Bagaimana cara yang dilakukan anda untuk menyekolahkan anak 

sampai ketingkat pendidikan yang paling tinggi? 

13. Bagaimana cara anda memperoleh pemasukan pendapatan ketika 

musim hujan? 
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C. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan 

panggang di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

dalam menjalankan strateginya? 

1. Apakah berdagang ikan asap merupakan pekerjaan utama anda 

atau sebagai pekerjaan sampingan anda saja? Apa alannya? 

2. Apakah ada faktor turun-temurun yang mendasari anda bekerja 

sebagai pedagang ikan asap? Apa alasannya? 

3. Apakah berdagang ikan asap membawa keuntungan ekonomi bagi 

anda? Apa alasannya? 

4. Berapakah jumlah pedagang ikan asap di sini? 

5. Apakah musim penghujan membawa permasalahan bagi anda? 

Apa alasannya? 

6. Apakah anda selalu berdagang ikan asap saat musim hujan? 

Alasannya? 

7. Apakah terdapat persaingan antara anda dengan sesama pedagang 

ikan asap? dalam hal apa? 

 

 

 

 

Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

(UNTUK MASYARAKAT SEKITAR) 
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STRATEGI MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI 

PEDAGANG IKAN PANGGANG DESA SURADADI KECAMATAN 

SURADADI KABUPATEN TEGAL 

Lokasi Penelitian 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Identitas Informan 

Nama   : ........................................ 

Alamat   : ........................................ 

Umur   : ........................................ 

Pendidikan  : ........................................ 

Pekerjaan  : ........................................ 

Daftar Pertanyaan  

A. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? 

1. Bagaimana pekerjaan pedagang sebelum menjadi pedagang ikan 

asap? 

2. Menurut anda mengapa masyarakat desa Suradadi memilih 

berdagang ikan asap sebagai mata pencahariannya? 

3. Apakah bekerja sebagai pedagang ikan asap membuka lapangan 

mata pencaharian bagi masyarakat? Alasannya? 

4. Bagaimana awal mulanya pedagang memulai bekerja sebagai 

pedagang ikan asap? 
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5. Menurut anda bagaimana hubungan pedagang dengan sesama 

pedagang ikan asap? 

6. Bagaimana hubungan anda dengan pedagang ikan asap? 

7. Bagaimana hubungan pedagang dengan masyarakat sekitar? 

8. Apakah pedagang mengikuti kegiatan rutin atau organisasi yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar? Alasannya? 

9. Apakah anda mengetahui hasil pendapatan pedagang ikan asap 

sehari-hari? Alasannya? 

10. Apakah pendapatan sehari-hari tersebut mencukupi kebutuhan 

ekonomi keluarga pedagang? Alasannya? 

11. Apakah anda mengetahui apa saja benda-benda yang pedagang 

miliki dari hasil bekerja sebagai pedagang ikan asap? Alasannya?  

 

B. Bagaimana strategi pedagang ikan panggang di Desa Suradadi dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi? 

1. Menurut anda bagaimana modal awal yang pedagang butuhkan 

untuk berdagang ikan asap? 

2. Menurut anda bagaimana cara kerjasama pedagang dengan sesama 

pedagang ikan asap? 

3. Bagaimana cara pedagang untuk menarik perhatian pembeli atau 

pelanggan agar barang dagangannya laku terjual? 

4. Apakah anda mempunyai pedagang ikan asap langganan? 
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5. Bagaimana hubungan anda dengan pedagang ikan asap langganan 

tersebut? 

6. Apakah anda mendapatkan potongan harga saat membeli ikan asap 

di pedagang langganan? Alasannya?  

7. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan pedagang ikan 

asap untuk pembeli atau pelanggan? 

8. Bagaimana sistem penetapan harga yang diterapkan pedagang ikan 

asap untuk pembeli atau pelanggan? 

9. Bagaimana keuntungan pendapatan yang pedagang ikan asap 

peroleh dari penetapan harga tersebut? 

10. Menurut anda apakah pedagang menginvestasikan pendapatannya 

dari hasil berdagang ikan asap? Alasannya?   

11. Bagaimana masalah pendidikan untuk anak pedagang ikan asap? 

12. Menurut anda bagaimana cara yang dilakukan pedagang ikan asap 

untuk menyekolahkan anaknya sampai ketingkat pendidikan yang 

paling tinggi? 

13. Bagaimana cara pedagang ikan asap memperoleh pemasukan 

pendapatan ketika musim hujan? 

C. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan 

panggang di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

dalam menjalankan strateginya? 

1. Menurut anda apakah berdagang ikan asap merupakan pekerjaan 

utama atau sebagai pekerjaan sampingan saja? Apa alasannya? 
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2. Menurut anda apakah ada faktor turun-temurun yang mendasari 

pedagang bekerja sebagai pedagang ikan asap? Apa alasannya? 

3. Apakah berdagang ikan asap membawa keuntungan ekonomi bagi 

pedagang? Apa alasannya? 

4. Berapakah jumlah pedagang ikan asap disini? 

5. Apakah musim penghujan membawa permasalahan bagi pedagang 

ikan asap? Apa alasannya? 

6. Apakah pedagang selalu berdagang ikan asap saat musim hujan? 

Alasannya? 

7. Apakah terdapat persaingan antara pedagang dengan sesama 

pedagang ikan asap? dalam hal apa? 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

STRATEGI MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI 

PEDAGANG IKAN PANGGANG DESA SURADADI KECAMATAN 

SURADADI KABUPATEN TEGAL 
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Untuk memperoleh kelengkapan data penelitian yang diperlukan, 

maka dalam penelitian ini disediakan pedoman dokumentasi. Adapun yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :  

 Tujuan Observasi : 

Mengetahui aktivitas sosial ekonomi pedagang ikan panggang, strategi 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang, 

serta faktor pendorong dan penghambat pedagang ikan panggang 

dalam menjalankan strateginya. 

 Subjek Penelitian : 

Subjek dari penelitian ini adalah para pedagang ikan panggang di Desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Informan Penelitian : 

Informan pada penelitian ini adalah Pedagang, Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat sekitar. 

 Data-data dukumentasi : 

1. Jumlah pedagang ikan panggang 

2.  Data monografi desa  

 

 

 

 

Lampiran 7 

DAFTAR NAMA INFORMAN UTAMA PENELITIAN 

 

1. Nama  : Musriah 

Usia   : 50 tahun 

Perkerjaan  : Pedagang ikan panggang 

Pendidikan  : SD 

Alamat  : Jalan Kemukus, RT 01/RW 01, Suradadi-Tegal 
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2. Nama  : Ruaini  

Usia  : 51 tahun 

Pekerjaan  : Pedagang ikan panggang 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Jalan Kemukus, RT 01/RW 01 Suradadi-Tegal 

 

3. Nama  : Sopiah 

Usia  : 60 tahun 

Pekerjaan  : Pedagang ikan panggang 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Jalan Kemukus, RT 01/RW 01, Suradadi-Tegal 

 

 

 

4. Nama  : Fahromi 

Usia  : 39 tahun 

Pekerjaan  : Pedagang ikan panggang 

Pendidikan : SD 

Alamat  : RT 03/RW 03, Suradadi-Tegal 

 

 

Lampiran 8 

DAFTAR NAMA INFORMAN PENDUKUNG PENELITIAN 

 

1. Nama  : Supardi 

Usia   : 62 tahun 

Pekerjaan  : Ketua RT 01 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Jalan Kemukus, RT 01/RW 01, Suradadi-Tegal 
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2. Nama  : Tamaroh  

Usia   : 57 tahun 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Jalan Kemukus, RT 01/RW 01, Suradadi-Tegal 

 

3. Nama  : Warniti 

Usia   : 60 tahun 

Pekerjaan  : Pedagang 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Jalan Kerti, RT 01/RW 17, Demangharjo-Tegal 

 

4. Nama  : Slamet Riyono 

Usia  : 50 tahun 

Pekerjaan  : Kepala Desa Suradadi 

Pendidikan : S1 

Alamat  : Jalan Raya Suradadi, Suradadi-Tegal 
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Lampiran 9 

 

 

 


