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Pada Bulan November sampai dengan Bulan Februari di Kecamatan 
Gunungpati, Kelurahan Patemon terdapat fenomena munculnya pedagang buah 
durian musiman. Salah satu hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah 
perilaku pedagang dalam memanfaatkan musim buah durian untuk meningkatkan 
pendapatan mereka.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon dalam 
menyediakan barang dagangannya? (2) Bagaimanakah perilaku pedagang durian 
musiman dalam proses jual-beli durian di Kelurahan Patemon? (3) Bagaimana 
perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola usaha perdagangan durian?  
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perilaku ekonomi pedagang durian 
musiman di Kelurahan Patemon dalam menyediakan barang dagangannya. (2) 
Mengetahui perilaku pedagang durian musiman dalam pola jual-beli durian di 
Kelurahan Patemon. (3) Mengetahui perilaku pedagang durian musiman dalam 
mengelola pendapatan usaha perdagangan durian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,  
karena yang diungkap pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan di 
lapangan mengenai perilaku ekonomi pedagang durian musiman berdasarkan 
kasus di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

 Hasil penelitian menunjukkan : (1) perilaku ekonomi pedagang dalam 
menyediakan barang dagangannya dilakukan dengan cara membeli langsung 
kepada para petani durian, membeli di pasar Gunungpati dan ada pula yang 
mendapatkan buah durian dari luar kota. (2) perilaku ekonomi dalam  proses jual-
beli  buah durian dilakukan oleh anggota keluarga, seorang wanita (ibu) memiliki 
peranan penting dalam proses penjualan. Sedangkan posisi laki-laki (ayah) lebih 
dominan pada sektor pengadaan dan distribusi buah durian. (3) perilaku pedagang 
durian dalam mengelola hasil usaha berjualan buah durian cenderung 
menggunakan semua hasil yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari, seperti  makan, biaya sekolah, sumbang-menyumbang, dan lain-lain. 
Hanya beberapa saja yang menggunakan hasil pendapatan berjualan durian untuk 
diinvestasikan dan disimpan.  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
perilaku ekonomi yang dilakukan oleh para pedagang buah durian musiman 
dilakukan dengan secara sederhana yang didasarkan atas orientasi untuk 
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pemenuhan kebutuhan hidup. Keluarga memiliki peranan penting dalam proses 
pengadaan barang, proses jual-beli, serta pengelolaan hasil pendapatan.  

Saran yang direkomendasikan untuk penelitian ini adalah perlu adanya 
peningkatan mentalitas dalam berdagang, dengan menerapkan asas gotong royong 
serta kerjasama yang ada dikeluarga jawa serta para pedagang diharapkan mampu 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan meningkatkan kemampuan kreatif dan 
inovatif (create new and different). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada waktu tertentu di Kelurahan Patemon terdapat gejala munculnya 

pedagang musiman. Pedagang musiman tersebut muncul setiap tahun saat 

musim buah tiba. Pada saat musim ini, banyak berdiri bangunan-bangunan 

yang terletak di sepanjang jalan di Kelurahan Patemon. Adapun buah-buahan 

diperjualbelikan oleh para pedagang musiman ini antara lain, buah rambutan, 

buah mangga, dan buah durian. Buah yang menjadi produksi andalan bagi 

para pedagang buah musiman adalah buah durian. 

Pedagang musiman yang bermunculan setiap tahun ini menunjukkan 

suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya dalam hal 

perilaku ekonominya. Perilaku ekonomi yang menarik ditunjukkan oleh para 

pedagang musiman meliputi beberapa bagian seperti bagaimana para 

pedagang melakukan kegiatan penyediaan barang dagangannya, cara 

penjualannya, pengelolaan hasil dari penjualannya, pembagian kerja antara 

anggota keluarga, dan seterusnya. Dilihat dari berbagai hal tersebut, dapat 

diketahui tentang peranan usaha dagang musiman dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi mereka.  

Perilaku ekonomi merupakan salah satu cara manusia untuk bisa 

bertahan hidup di lingkungannya. Perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh 

para pedagang musiman di Kelurahan Patemon ini adalah suatu bentuk usaha 
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dagang yang sifatnya tetap dalam kondisi waktu tertertu, yaitu pada waktu 

musim buah. Kegiatan berdagang ini dapat dikategorikan dalam pertukaran 

pasar seperti yang dijelaskan oleh Polanyi (dalam Sairin, 2002: 42) yakni, 

pertukaran dibedakan dalam tiga jenis yaitu resiprositas, redistribusi, dan 

pertukaran pasar. Klasifikasi pertukaran tersebut didasarkan pada harapan-

harapan atau motif-motif yang ingin diperoleh para partisipan dalam 

melakukan transaksi. Motif yang mendasari pertukaran pasar adalah 

keuntungan yang sifatnya komersil yaitu keuntungan yang diperoleh melalui 

tawar menawar.  

Tujuan para pedagang musiman ini tidak jauh berbeda dari kegiatan 

dalam pertukaran pasar. Para pedagang memiliki motif untuk mendapatkan 

keuntungan dalam penjualan hasil dagangannya. Keuntungan yang dihasilkan 

oleh para pedagang buah musiman ini akan dikelola dengan cara masing-

masing. Hal ini menarik untuk dibahas lebih jauh melalui penelitian. 

Para pedagang musiman buah durian tidak setiap hari ada, tetapi hanya 

ada pada sekitar bulan November sampai dengan bulan Februari. Dengan 

datangnya musim durian, sebagian masyarakat Kelurahan Patemon melakukan 

beberapa perilaku ekonomi guna memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi 

pedagang musiman. Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup, kebutuhan 

hidup manusia diperoleh melalui proses belajar kebudayaan oleh warga 

masyarakat yang bersangkutan, seperti internalisasi, sosialisasi, dan enkuturasi 

(Koentjaraningrat, 2002: 227). Dengan proses belajar ini para pedagang 

musiman di Kelurahan Patemon dalam melakukan perilaku ekonomi apakah 
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mendapat pengaruh dari generasi sebelumnya yang mengajarkan bagaimana 

bisa menjadi pedagang, khususnya pedagang musiman.  

Perdagangan buah durian musiman ini berbeda dengan perdagangan 

yang dilakukan oleh pedagang buah yang setiap hari dapat dijumpai 

dibeberapa lokasi seperti yang dijumpai di pasar-pasar, seperti pasar 

tradisional. Proses penjualan durian oleh para pedagang musiman ini 

dilakukan dipinggir jalan dengan mendirikan tenda-tenda atau mendirikan kios 

yang sederhana. Ada juga yang memanfaatkan bangunan yang ada dipinggir-

pinggir jalan. Dengan perbedaan cara berdagang ini apakah akan 

mempengaruhi perilaku para pedagang musiman ini dalam berdagang.  

Di sisi lain, pedagang musiman di Kelurahan Patemon ini dapat dilihat 

dari lingkungan kebudayaan Jawa. Dengan demikian, prinsip-prinsip atau 

nilai-nilai tentang perilaku, khususnya perilaku ekonomi para pedagang 

musiman ini masih dipengaruhi oleh kebudayaan orang Jawa pada umumnya. 

Dalam beberapa referensi, suatu bentuk praktek berdagang yang ditunjukkan 

oleh orang Jawa yang menarik adalah dari cara orang Jawa ini menjual barang 

dagangannya. Secara umum, orang Jawa dalam menjual barang dagangannya 

membutuhkan waktu yang relatif lama karena dalam situasi ini terjadi proses 

tawar menawar yang terjadi antara penjual dan pembeli. Proses ini bagi orang 

Jawa disebut dengan istilah nyang-nyangan. Dalam proses ini orang Jawa 

biasanya suka berpura-pura dulu menganai tarif yang ditawarkan kepada 

pembeli. Selain itu, pembeli pun demikian (jika orang Jawa), akan  berpura 

pura juga. Hal inilah yang menjadi ketertarikan juga oleh peneliti sehingga 



4 
 

 

akan menjadi kajian dalam penelitian selanjutnya. Apakah proses semacam ini 

dilakukan oleh para pedagang musiman di Kelurahan atau tidak dan 

bagaimana praktek yang ditunjukkan oleh masing-masing antara penjual dan 

pembeli.  

Mengingat akan beberapa fokus penelitian yang beranjak dari beberapa 

ketertarikan peneliti di atas, maka akan dikaji lebih dalam dengan 

menggunakan penelitian secara sistematis. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul penelitian ini dengan: Perilaku Ekonomi Pedagang Musiman 

Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Pada Penjual Durian 

Di  Kelurahan Patemon, Gunungpati, Semarang).  

 

B. Identifikasi Masalah 

Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin kompleksnya kebutuhan 

hidup individu dalam masyarakat, manusia mulai mencari cara agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia dipenuhi melalui 

usaha  ekonomi.  

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhanya tersebuat adalah dengan 

melakukan aktifitas pertukaran, seperti yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Kelurahan Patemon dengan menjadi pedagang musiman yaitu 

buah durian. Mereka mengelar barang dagangan mereka di sepanjang jalan 

Kelurahan Patemon dengan mendirikan tenda-tenda dari bambu sebagai 

kosnya. Dengan datangnya musim durian ini membawa berkah tersendiri bagi 
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para pedagang khususnya pedagang durian dengan dimanfatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk mengais keuntungan sebesar-besarnya. 

Dalam penelitian ini, terdapat banyak masalah yang teridentifikasi oleh 

peneliti yang menurut peneliti menarik untuk dikaji antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi pedagang musiman di Kelurahan 

Patemon? 

2. Bagaimanakah awal mula menjadi pedagang musiman di Kelurahan 

Patemon? 

3. Darimanakah modal yang diperoleh untuk membuka usaha musiman 

pedagang durian di Kelurahan Patemon?  

4. Bagaimanakah mekanisme penjualan durian yang ada di Kelurahan 

Patemon?  

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang musiman menjual durian di 

Kelurahan Patemon? 

6. Apakah dengan menjadi pedagang musiman khususnya penjual durian 

dapat meningkarkan pendapatan di dalam mayarakat di Kelurahan 

Patemon?  

7. Bagaimanakah hasil antara untung dan rugi dari penjualan durian di 

Kelurahan Patemon? 

8. Apakah faktor yang mendorong dan menghambat pedagang musiman 

untuk menjual durian di Kelurahan Patemon?  

9. Bagaimana cara pedagang melakukan transaksi penjualan? 
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10. Bagaimana pengelolaan pedagang yang berkeluarga (antara suami dan 

istri)? 

11. Bagaimana pembagian peran antara pedagang yang berkeluarga (antara 

suami, istri dan anak)? 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Kelurahan 

Patemon dalam menyediakan barang dagangannya? 

2. Bagaimanakah perilaku pedagang durian musiman dalam proses jual-

beli durian di Kelurahan Patemon? 

3. Bagaimana perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil 

usaha perdagangan durian?  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengungkap perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Kelurahan 

Patemon dalam menyediakan barang dagangannya. 

2. Mengungkap perilaku pedagang durian musiman dalam proses jual-beli 

durian di Kelurahan Patemon.  

3. Mengungkap perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil 

usaha perdagangan durian.  
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian perilaku ekonomi pedagang 

musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan pada penjual durian di 

Kelurahan Patemon, Gunungpati, Semarang  ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan 

pengetahuan tentang perilaku ekonomi pedagang musiman dalam upaya 

meningkatkan pendapatan berdasarkan kasus pada penjual durian di 

Kelurahan Patemon, Gunungpati, Kota Semarang. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan lebih 

lanjut untuk penelitian yang akan datang dan dapat menjadi salah satu 

bahan perbandingan apabila penelitian yang sama diadakan dimasa yang 

akan datang.  

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian serta 

lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul ini perlu diberi batasan. 

1. Perilaku Ekonomi 

Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap 

stimulus yang berasal  dari luar maupun dari dalam dirinya. (Solita.2004: 

1). Pengertian ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu 
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oikonomia, yang terdiri dari kata oikos dan nomos, oikos artinya rumah 

tangga dan nomos artinya aturan. Jadi pengertian ekonomi dapat diartikan 

sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran 

(www.wikipedia.com).  

Pengertian perilaku ekonomi adalah respon atau reaksi seorang 

individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam 

dirinya. sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran. 

2. Pedagang Musiman 

Istilah pedagang adalah orang yang melakukan transaksi jual beli 

atau melakukan pertukaran, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan 

pedagang musiman adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atau 

melakukan pertukaran, baik berupa barang dan jasa  yang dilakukan pada 

waktu atau tempat tertentu.   

Dalam penelitian ini yang dimaksukan adalah pedagang durian 

musiman di Kelurahan Patemon.  

3. Pendapatan 

Istilah kata pendapatan dimaksudkan hasil yang diperoleh oleh 

segenap orang baik berupa uang atau barang sebagai balas jasa faktor-

faktor produksi yang dimilikinya. Fokus dalam penelitian ini adalah 

pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang durian musiman di 

Kelurahan Patemon. 



9 
 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dalam 

penulisan suatu skripsi, perlu dikemukakan garis besar atau haluan dalam 

suatu pembahasan melalui sistematika penulisan skripsi. Sistematika tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian awal skipsi:  

Bagian ini berisi beberapa hal yaitu halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan 

daftar tabel/gambar dan daftar lampiran.  

2. Bagaian isi meliputi: 

BAB I. Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.  

BAB II. Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penjelasan konseptual tentang 

pokok-pokok kajian yang yang diambil dari beberapa sumber 

pustaka yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk 

membahas hasil penelitian. Dalam bab ini meliputi konsep 

tentang perilaku ekonomi, wirausaha, pendapatan. 

BAB III.  Metode Penelitian. Bab ini dijelaskan mengenai cara atau teknik 

atau lebih dikenal dengan istilah metode dalam pelaksanaan 

penelitian skripsi. Metode penelitian ini mencakup beberapa 

tahapan atau prosedur yang sistematis untuk mendapatkan data 

yang yang valid di lapangan. Tahapan atau bagian metode 
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penelitian ini meliputi; dasar penelitian, fokus penelitain, 

sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, validitas data 

dan reliabilitas data dan yang terakhir metode analisis data. 

BAB IV. Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini dibahas hasil-hasil 

penelitian yang ditemukan di lapangan, kemudian akan diurai 

dan dianalisis dengan teori. Analisis ini masuk dalam bagian 

pembahasan skripsi. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini 

meliputi perilaku ekonomi pedagang durian musiman dalam 

menyediakan barang dagangan, perilaku pedagang durian 

musiman dalam proses jual-beli durian, dan perilaku pedagang 

durian musiman dalam mengelola hasil usaha perdagangan 

durian. 

BAB V. Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran hasil penelitian.  

3. Bagian akhir skripsi: berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORITIK 

 

A. Penelaahan Kepustakaan 

1. Perilaku Ekonomi Orang Jawa 

Perilaku ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkah laku atau aktivitas, kegiatan yang berhubungan dengan 

memperoleh barang sampai dengan mengelola hasil usaha guna untuk 

pemenuhan kebutuhan sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya guna mencapai kemakmuran 

 Manusia Jawa adalah sekelompok masyarakat yang bahasa ibunya 

adalah bahasa Jawa yang sebenarnya. Jadi, orang Jawa adalah penduduk 

asli bagian Jawa Tengah dan Timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. 

Mereka yang disebut orang Jawa adalah mereka yang sangat berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Orang Jawa dapat dibedakan tiga 

golongan sosial, a) Wong Cilik (orang kecil), terdiri dari sebagian besar 

petani dan orang berpendapatan rendah, b) Kaum Priyayi, termasuk 

didalamnya pegawai dan orang-orang intelektual, c) Kaum Ningrat 

(Suseno, 3: 2001). 

 Bagi orang Jawa, etos kerja merupakan etos yang positif. Kerja 

bagi orang Jawa dihayati sebagai kewajiban mutlak manusia yang 

menggambarkan keadaan masyarakat Jawa, terutama di pedesaan yang 

sejak subuh sudah mulai bekerja sebagai wujud pelaksanaan kewajiban 
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hidup manusia. Menurut hasil penelitian Ahmad Yunus (1995: 33-40), 

mengenai etos keja dalam kerja dalam tradisi lisan yang terdapat nilai-nilai 

luhur bangsa (terkandung nilai budaya) antara lain : 

a) Jer Basuki Mawa Beyo  

  Jer untuk basuki (selamat), Mawa (memerlukan), Beyo 

(biaya) artinya untuk selamat memerlukan biaya. Maksud dari 

ungkapan ini adalah keselamatan atau kebahagiaan harus memerlukan 

biaya atau pengorbanan. 

b) Aja leren lamun sayah, aja mangan nalamun durung luwe  

  Maksud dari istilah di atas bahwa menjalankan suatu 

pekerjaan harus disesuaikan antara situasi dan kondisi, sehingga 

pemanfaatan hasil benar-benar mencapai sasaran.  

c) Ana dino ana upo 

  Arti ungkapan ini berarti, ada hari ada nasi. Dengan kata 

lain ada hari ada rezeki. Orang tidak perlu mengkhawatirkan tentang 

rezeki untuk dirinya sendiri atau keluarga karena ada hari berarti ada 

pula rezekinya. 

d) Giyak-giyak tumindak sareh pikoleh 

  Secara umum dapat diartikan bertindak perlahan-lahan akan 

memperoleh hasil yang memadai. Seseorang yang ingin memperoleh 

sesuatu dan mengerjakan dengan perlahan-lahan dan sungguh-sungguh 

akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkan. 
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e) Rawe-rawe rantas malang-malang putung 

  Makna dari ungkapan diatas bisa diartikan bahwa segala 

rintangan yang ada di depan, harus diterjang terus dengan segala 

keberanian sehingga semua lenyap tanpa ketakutan yang diterimanya. 

f) Sopo gawe nganggo, sopo nandur ngunduh 

  Ungkapan tersebut bermakana didalam hidup ini, 

disamping mempunyai hak kita dahului melakukan tanggungjawab. 

Selain itu seseorang akan menerima segala sesuatu sesuai dengan apa 

yang dilakukan. 

 Menurut Sairin (1996: 72) bekerja merupakan bagian hidup yang 

harus dijalani oleh setiap orang, lebih lanjut dikatakan bahwa pandangan 

sekelompok orang yang mengatakan bahwa bekerja itu penting untuk 

memperoleh nafkah. Pandangan lebih tinggi lagi mengatakan bahwa 

bekerja itu penting untuk memperoleh status dan kedudukan. Pandangan 

lebih penting lagi mengatakan bahwa bekerja itu penting untuk 

memperoleh mutu atau kualitas. Munculnya persepsi yang berbeda ini 

menujukkan bahwa orang itu harus bekerja, walaupun memiliki tujuan 

yang berbeda.  

 Menurut Koentjaraningrat (2002: 73) ungkapan bekerja dengan 

makna untuk mencari makan itu jelas merupakan ungkapan yang tumbuh 

pada masyarakat yang subsistem dan tradisional yaitu, masyarakat yang 

bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka tidak 
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berfikir harus bekerja lebih keras untuk mencapai produktifitas yang lebih 

tinggi dari itu.  

 Menurut Mochtar Lubis dalam Amri Marzali (2005: 122-125) ada 

6 ciri-ciri manusia indonesia, yaitu : 

1. Hopokritis atau munafik. 

2. Segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatannya. 

3. Jiwa feodalisme yang tinggi. 

4. Percaya pada takhayul. 

5. Artistik (ciri yang sifatnya positif). 

6. Watak yang lemah. 

 Menurut F.M Suseno (dalam Daryono, 2007: 7) menyatakan 

bahwa etos dagang orang Indonesia (Jawa) tidak berarti harus sebagai 

perkawinan dari etika tradisional dan modern. Menurutnya, etos dagang 

Indonesia harus modern seratus persen, artinya harus ditetapkan 

berdasarkan latar belakang masyarakat Indonesia. Dengan demikian, etos 

dagang tersebut mesti mencerminkan karakteristik budaya, peradaban, 

nilai-nilai, ciri keagamaan, pandangan dunia serta hidup masyarakat 

Indonesia.  

 Menurut Mustofa (2005: 92-93) kurangnya jiwa wirausaha pada 

masyarakat petani desa dipengaruhi beberapa faktor penghambat. 

Masyarakat desa dihadapkan pada masalah ketidakberanian mengambil 

resiko kerugian, dikaitkan pendapat Parsudi Suparlan adalah karena 

mereka tidak memiliki dana pengembangan. Kegagalan usaha akan 
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menggangu pada kehidupan ekonomi mereka selanjutnya. Untuk 

mengurangi resiko yang ditanggung sendiri sebenarnya dapat dilakukan 

dengan melakukan kerjasama. Namun seperti yang diakatakan Clliford 

Geertz, orang-orang Jawa masih kesulitan mengembangkan kerjasama 

usaha ekonomi. Jika dikaitkan dengan pemikiran pertumbuhan ekonomi 

wirausaha memerlukan semacam etos kerja yang tinggi disertai cara hidup 

Hemat dan membiasakan menabung, hal itu juga masih menghadapi 

masalah.  

 Organisasi sosial dari kelompok pasar pada pihak pedagang Jawa 

itu rumit. Para pedagang Jawa adalah individualis-individualis yang tegar 

dan pasar sebagai keseluruhan tampaknya bergerak menurut jalar-jalur 

klasik Adam Smith dinamika permintaan-penawaran, Namun banyak 

sekali jumlah orang  yang terlibat dari produsen kekonsumen yang 

dianggap sederhana itu. Perputaran cepat barang-barang yang tak banyak 

jumlahnya itu, derajad keuntungan yang kecil pula, dan pembagian kerja 

yang amat sedikit, berati setiap orang yang ada di pasar itumemperoleh 

laba yang kecil, dan bahwa secara menyeluruh tak seorangpun menjadi 

kaya (Hilderd Geertz, 1983: 11). 

 

2. Wirausaha 

Istilah wirausaha berasal dari terjemahan enterpreneuship yang 

dapat diartikan sebagai ”the backbone of economy”, yaitu syarat pusat 

perekonomian suatu bangsa. Secara epistimologi, wirausaha merupakan 
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nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha yang baru (creative) dan 

sesuatu yang berbeda (innovative). Wirausaha didefinisikan sebagai suatu 

kemampuan yang kreatif dan inovatif (create new and different) yang 

dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk 

menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan 

keberanian untuk menghadapi resiko (Suryana 2003: 10-13).  Melihat  

pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa wirausaha adalah 

suatu keberanian dan keutamaan dalam memenuhi kebutuhan serta 

memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan diri sendiri.  

Dalam teori Weber, energi kewirausahaan yang kuat berasal dari 

pengadopsian kepercayaan-kepercayaan religius yang berasal dari luar. 

Bagi para penganut setia kepercayaan ini, baik dalam implikasi tidak 

langsung terhadap sikap praktis maupun dalam kekawatiran yang terbawa 

didalamnya untuk memberi tanda-tanda akan suatu takdir yang baik, 

menghasilkan ikhtiar yang intensif dalam usaha-usaha dagang, 

penyusunan yang sistematis dari suatu cara untuk mencapai tujuan (means 

to ends), dan akumulasi daripada kekayaan produktif. Menurut Weber ciri-

ciri kritis dari kewirausahaan yang berhasil yaitu inovasi dalam 

rasionalitas yang menyeluruh dari setiap aspek usahanya. 

Schumpeter (dalam Kilby 1975: 7) juga menganggap, bahwa kunci 

sukses dalam kewirausahaan adalah inovasi. Pemimpin-pemimpin 

ekonomi adalah para individu yang motivasinya adalah kemampuan 

ativistik kepada kekuatan, yang muncul secara tidak teratur dalam tipe 
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masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ciri-ciri khusus mereka 

adalah kemampuan naluriah untuk melihat benda-benda sedemikian rupa 

yang kemudian terbukti benar, semangat dari dari kemauan dan pikiran 

dan pikiran untuk menaklukkan kebiasaan berfikir yang tidak berubah, dan 

kemampuan untuk bertahan terhadap oposisi sosial. 

Menurut David MeClelland (dalam Marzali, 91: 2005) mengatakan 

bahwa bahwa satu jenis daya mentalitas seseorang yang disebutnya 

sebagai ”n achievement” adalah faktor penting bagi kemajuan usaha orang 

tersebut. Jika daya daya mentalitas ini dimiliki banyak orang dalam suatu 

bangsa pada suatu waktu tertentu, maka tidak pelak lagi- sebagaimana 

telah diperlihatkan oleh sejarah Yunani kuno, Inggris, Jepang, dan 

sebagainya, bangsa manju akan terdorong untuk maju. Daya psikp-kultural 

ini adalah berbentuk semacam gagasan, motivasi, semangat, dorongan 

untuk melakukan pekerjaan tidak hanya dengan hasil yang baik, tetapi 

dengan hasil yang lebih baik, lebih baik, terus lebih baik. Dengan ”n 

achievement” orang bertindak tidak hanya sekedar melakukan tradisi yang 

telah digariskan oleh nenek moyang. Tapi bertindak menurut cara baru 

yang mereka rasa ekan memberi hasillebih baik dan memberi manfaat 

untuk lebih banyak orang. Gagasan ini juga beranggapan bahwa apabila 

seseorang melakukan usaha maka hasil dari usaha tersebut sebaiknya tidak 

hanya ditunjukkan untuk manfaat pribadi atau keluarganya saja, tetapi 

berguna bagi golongan masyarakat yang lebih luas seperti masyarakat 

sekota, senegara, bahkan masyarakat manusia sedunia. Jadi, kata kunci 
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dalam daya psikokultural ini adalah ”berbuat yang lebih baik” dan 

”bermanfaat untuk lebih banyak orang”. 

Alma (2004: 4) mengemukakan keuntungan dan kelemahan 

menjadi wirausaha, adapun keuntungannya seperti terbuka untuk mencari 

peluang kerja yang dikehendaki, mendemonstrasikan potensi seseorang 

secara penuh, memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, 

membantu masyarakat dengan usaha-usaha kongkrit, serta terbuka 

kesempatan untuk menjadi bos. Sedangkan kelemahannya antara lain 

memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memilkul berbagai resiko, 

bekerja keras dan waktu kerjanya panjang, kualitas kehidupannya masih 

rendah sampai usahanya berhasil, tanggungjawabnya sangat besar. 

Yuyun Wirasasmita dalam Suraya (2003: 35) ada beberapa alasan 

mengapa orang berwirausaha, antara lain: 

a) Alasan keuangan 

b) Alasan sosial 

c) Alasan pelayanan 

d) Alasan memenuhi diri. 

Alasan keuangan seperti mencari nafkah, untuk menjadi kaya, 

untuk mencari pendapatan tambahan, merupakan jaminan stabilitas 

keuangan guna pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia merupakan 

makhluk sosial, untuk memperoleh gengsi atau status, untuk dapat dikenal 

dan dihormati maka harus berjuang untuk mendapatkannya, salah satunya 

dengan jalan berwirausaha. Alasan pelayanan maksutnya untuk memberi 
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pekerjaan kepada masyarakat, demi masa depan anak-anak dan keluarga, 

untuk mendapatkan kesetiaan suami dan istri, dan untuk membahagiakan 

orangtua. Sedangkan alasan memenihi diri yaitu untuk mencapai sesuatu 

yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan kepada orang lain 

agar lebih mandiri, dan agar lebih produktif dalam menggunakan 

kemampuan pribadi.  

Alma (2004: 7) ada beberapa faktor yang memaksa orang untuk 

terjun kedunia bisnis, antara lain:  

a) Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang.  

b) Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak ada pekerjaan 

lain.  

c) Dorongan karena faktor usaha. 

d) Keberanian menanggung resiko, dan  

e) Komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. 

Menurut jenisnya pedagang dibagi menjadi lima jenis 

antara lain:  

a) Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal 

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara 

langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah 

atau daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah 

seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk 

produk mobil.  
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b) Pedagang Menengah / Agen / Grosir 

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang 

dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan 

diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang 

lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang 

grosir beras di Pasar Induk Kramatjati. 

c) Pedangan Eceran / Pengecer / Peritel 

Pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya 

langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah 

satuan atau eceran. Contoh pedangang eceran seperti Alfa Mini Market 

dan Indomaret. 

d) Importir / Pengimpor 

Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan 

barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokal 

dari Cina ke Indonesia. 

e) Eksportir / Pengekspor 

Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan 

barang dari dalam negara ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk 

kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri 

(www.id.wikipedia.Pedagang.org).  

3. Orientasi Ekonomi 

Aktivitas dagang dapat dilukiskan sebagai kegiatan ekonomis yang 

kurang lebih terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan untung, 
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yang bagi dunia dagang modern diwujudkan dalam bentuk uang, namun 

sebenarnya itu tidak yang hakiki atau bukan yang terpenting. Hal yang 

terpenting dalam dunia dagang adalah kegiatan antar manusia (suatu 

komunikasi dan interaksi sosialnya) yang bertujuan mencari untung, oleh 

karena itu menjadi bagian kegiatan ekonomis. Penjelasan itu perlu segera 

ditambahkan bahwa pencarian keuntungan dalam tidak bersifat sepihak 

tetapi yang menguntungkan dua belah pihak yang melibatkan diri di 

dalamnya (Daryono, 2007: 7). 

Menurut Mubyarto (dalam Daryono, 2007: 7-8) menjelaskan 

bahwa sistem ekonomi Indonesia berbeda sekali dengan sistem ekonomi 

Amerika Serikat (Barat). Menurutnya, sistem ekonomi atau sistem 

perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha 

bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional atau 

sebagai ekonomi yang dijiwai  oleh Ideologi Pancasila, juga disebut 

Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ini memiliki unsur moral atau sistem 

nilai moral sebagai dasar semangat dan jiwa pendukungnya serta inti 

sistem yang mengatur pola berfikir dan bertindak dari pelaku-pelaku 

ekonominya.  

Menurut Mustofa (2005: 88), pemikiran ekonomi masyarakat 

pedesaan sebagaimana terwujud dalam tindakan-tindakannya yang 

berkaitan dengan produksi dan jual-beli barang sering didasarkan pada 

pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas dan dalam jangka 
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pendek. Usaha kecil-kecilan seperti bercocok tanam di sawah, tegalan dan 

pekarangan dilakukan dengan sederhana dan tidak berorientasi pada pasar.     

Paul Samuelson dan William D. Nordas menjelaskan, pendapatan 

menyangkut uang yang diterima atau terkumpul dalam suatu periode 

(Khalid, 1996: 245). Pendapatan merupakan hasil berupa uang atau hasil 

materiil lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau atas jasa 

manusia (Winardi, 1990: 97). Pendapatan adalah uang yang diterima 

sebagai balas jasa untuk faktor produksi (Thohir, 1982 : 236). 

Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa,  

pendapatan adalah hasil yang diperoleh yang merupakan balas jasa atas 

faktor-faktor produksi dalam periode tertentu baik berupa uang maupun 

hasil materiil. 

Menurut Polanyi dan kawan-kawan (dalam Damsar, 1997: 28-29) 

ekonomi dalam masyarakat pra-indusri melekat pada institusi-institusi 

sosial, polotik, dan agama. Hal ini berarti fenomena seperti perdagangan, 

uang dan pasar diilhami tujuan selain dari mencari keuntungan. 

Kehudupan ekonomi pada masyarakat pra-industri diatur oleh resiprositas 

dan redistribusi. Mekanisme pasar tidak diperbolehkan untuk 

mendominasi kehidupan ekonomi, oleh karena itu permintaan dan 

penawaran bukan sebagai pembentuk harga tetapi lebih kepada tradisi atau 

orientasi politik. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, ”pasar 

menetapkan harga” diatur oleh suatu logika baru, yaitu logika yang 

menyatakan bahwa tindakan ekonomi tidak mesti melekat dalam 
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masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi tersruktur atas dasar pasar yang 

mengatur dirinya sendiri secara radikal melepaskan dirinya dari situasi 

sosial lainya untuk berfungsi menurut hukumnya. Jadi, ekonomi dalam 

tipe masyarakat seperti ini, ditegaskan sekali lagi, diatur oleh harga pasar, 

yang mana manusia berprilaku dalam suatu cara tertentu untuk mencapai 

perolehan yang maksimum.  

 

B. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini akan dibahas suatu fenomena ekonomi dari 

pedagang musiman yaitu pedagang durian di Kelurahan Patemon, 

Gunungpati, Semarang. Untuk menganalis fenomena ini ada banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh peneliti. Namun, untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dari analisis fenomena tadi dan agar terdapat relevansi antara 

data dengan kajian teori yang digunakan, maka peneliti dalam kegiatan 

penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritik yang dengan 

pendekatan substantif. 

Penggunaan pendekatan substantif untuk melihat dan mengkaji 

fenomena perilaku ekonomi yang dilakukan para pedagang musiman ini 

diharapkan akan dapat mengungkap secara sistematis tentang fakta yang 

benar dalam lapangan. Pengujian teori ini sebagai alat analisis dilakukan 

dengan cara memadukan antara hasil kenyataan yang didapatkan dari 

lapangan tadi kemudian disinkronisasikan dengan teori yang dipilih. 

Pemilihan ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan data dari peneliti 
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yang mencakup tingkat relevansi antara data dengan isi teori yang akan 

digunakan. 

Pendekatan substantif sebagai alat analisis atau landasan teori dalam 

penelitian ini berawal dari pemikiran para antropolog yang ingin 

mengungkap kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas dari kegiatan formal 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, 

pendekatan substantif adalah hasil titik tolak dari pendekatan formalis 

yang dinilai masih belum kuat dalam analisis kegiatan ekonomi nonformal 

karena lebih cenderung mengkaji pola ekonomi formal pada masyarakat 

primitif dan peasant. Pendekatan substantif ini melihat gejala ekonomi 

dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya ekonomi.  

Menurut aliran Substantif, tingkah laku ekonomi sebagai 

ketergantungan antara manusia dengan alam sekitar dan sesamanya. 

Ketergantungan ekonomi ini menyebabkan orang melakukan aktifitas 

produksi dan pertukaran. Selain itu, lingkungan alam dan sistem sosial 

dipandang juga ikut mempengaruhi manusia dalam melakukan aktivitas 

produksi dan pertukaran tersebut. Dalam mengkaji ekonomi, penganut 

pikiran ini mecoba menyelami alam pikiran perilaku ekonomi secara 

induktif. Kecenderungan bersifat relativisme sejalan dengan 

kecenderungan pendekatan ini bahwa gejala kebudayaan yang ditangkap 

merupakan sistem makna yang ada dalam masyarakat dalam kaitanya 

dengan pengelolaan sumber daya. Meskipun individu mempunyai sistem 



25 
 

 

kognitif yang berbeda dengan tingkah laku ekonomi, tapi mereka 

mempunyai kesamaan pandangan tentang ekonomi, karena pandangan 

ekonomi itu berkaitan dengan sapek-aspek sosio-kultural yang mereka 

miliki (Sairin, 2002: 108-109). 

Menurut Dalton (dalam Sairin 2002), semua sistem ekonomi 

memiliki ciri yang sama, yaitu adanya organisasi yang terstruktur beserta 

aturan-aturannya yang menjamin tersedianya benda material dan jasa 

secara terus-menerus. Tugas antropolog adalah memahami organisasi dan 

aturan-aturan tersebut. Kedua, setiap sistem ekonomi selalu ditandai oleh 

adanya mekanisme ekonomi seperti uang, dan ketiga oleh adanya 

kerjasama antara individu dan penggunaan teknologi. Dalam menganalisis 

ekonomi peneliti perlu memperhatikan aspek makna yang hidup dalam 

alam pikiran masyarakat tentang ketiga aspek ekonomi tersebut. 

Terdapat beberapa penganut pendekatan substantif seperti 

Malinowski, Polanyi, Dalton, Sahlins, Goldman, Cliford Geertz, 

Chayanov, Rondha Helperin, dan James Dow. Dari beberapa tokoh di atas, 

pendekatan substantif yang akan digunakan adalah pendekatan yang 

diungkapkan oleh Polanyi. Menurutnya, sistem ekonomi pasar didominasi 

oleh pertukaran pasar, sedangkan sistem ekonomi tradisional dan peasant 

didominasi sistem pertukaran resiprosistas dan redistribusi pasar (Tylor 

dalam Sairin, 2002: 113).  

Menurut Polanyi (dalam Sairin 2002) pertukaran yang memakai 

prinsip pasar selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Memakai uang sebagai alat pertukaran barang atau jasa yang 

dipertukarkan. 

2) Memakai harga yang diatur oleh hukum permintaan dan penawaran, 

dan 

3) Aktivitas ekonomi yang didominasi oleh tujuan-tujuan mencari 

keuntungan sebanyak mungkin dari sumber daya yang tersedia (Tylor 

dalam Sairin, 2002: 114).  

Pertukaran yang memakai prinsip resiprositas dan redistribusi 

merupakan pertukaran yang tidak bermakna ekonomis dan tujuan mencari 

keuntungan komersil, tetapi makna sosial, yaitu membina kepentingan dan 

solidaritas sosial. Menurut Polanyi, tugas ahli antropologi adalah 

menunjukkan karakteristik yang khas dari setiap perekonomian, dan 

mengaitkan gejala ekonomi dengan organisasi sosial dan kebudayaan.  

Dengan memakai makna substantif, maka dalam mengkaji ekonomi 

perhatian ditujukan pada bagaimana cara manusia untuk memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan 

sosial. Makasut subtantif berbicara tentang apa yang sebenarnya, bukan 

yang seharusnya (Sairin, 2002: 114-115).  

 

C. Kerangka Berfikir 

Fenomena pedagang durian mucul ketika Bulan November tiba, 

seiring dengan itu pula muncullah pedagang durian musiman. Adapun 

perilaku yang tampak dari kegiatannya seperti perilaku dalam menyediakan 
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barangan, preses jual-beli, serta perilaku dalam mengelola usaha berjualan 

durian. Melalui perilaku tersebut, nantinya bertujuan untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih. Pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang 

durian natinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan 

tersier. Apabila telah dapat memenuhi kebutunhan tersebut barulah para 

pedagang durian musiman menyisakan untuk modal kembali diperiode musim 

durian yang akan datang.  

Secara Sistematis kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

  

 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musim Durian 

Pedagang  
Musiman

Tambahan 
Pendapatan

Kebutuhan Hidup: 
1. Primer 
2. Sekunder 
3. Tersier 

Modal Kembali 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

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

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistic (utuh), dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu juga memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara 

fundamental yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut di 

dalam pembahasannya (Moleong, 2004: 3).  

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu, 

menyesuaikan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian selain mengambil data yang 

dituntun, penjelasan berupa uraian dan analisis yang mendalam. Dalam 
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penelitian ini menggunakan metode yang diharapkan pembaca ketika 

pembaca membaca tulisan ini seolah-olah terlibat di dalamnya dan dapat 

mengikuti alur ceritanya. 

Dalam penelitian ini penulis terlibat langsung di lapangan penelitian 

yaitu di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Semarang untuk 

meneliti pola perilaku ekonomi pada pedagang durian musiman. Dengan cara 

seperti itu diharapkan penulis menemukan jawaban-jawaban permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. Penulis berinteraksi secara langsung dengan 

para pedagang musiman, tetangga dekat, perangkat desa, pemilik pohon 

durian dan konsumen. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah perilaku ekonomi pedagang musiman 

dalam upaya meningkatkan pendapatan (studi kasus pada penjual durian di 

Kelurahan Patemon, Gunungpati, Semarang). Peneliti dalam penelitian ini 

akan bertanya kepada para pedagang durian musiman yang ada di Kelurahan 

Patemon untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan peneliti untuk 

mendukung keberhasilan penelitian. Pertanyaan yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu: 

4. Perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon dalam 

menyediakan barang dagangannya. 

5. Perilaku pedagang durian musiman dalam proses jual-beli durian di 

Kelurahan Patemon. 
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6. Perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil usaha 

perdagangan durian. 

Fokus ini dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan menjawab 

masalah yang diangkat. Sesuai dengan pendapat Moleong (2004: 237) bahwa 

tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus yang 

diteliti 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Patemon, Kecamatan 

Gunungpati, Semarang. Alasan pemilihan lokasi peneitian ini adalah : 

1. Masyarakat Kelurahan Patemon selain sebagian besar penduduk 

bermatapencaharian sebagai petani juga pedagang, karena lokasinya yang 

dekat dengan kompleks Universitas Negeri Semarang, sehingga 

matapencaharian masyarakatnya menjadi kompleks. 

2. Di Kelurahan Patemon terdapat fenomena yang menarik yaitu pedagang 

durian musiman yang setiap setahun sekali muncul, pada bulan November 

sampai dengan bulan Februari 

3. Letak lokasi penelitian ini pada dasarnya menjadi satu dengan tempat 

tinggal peneliti selama menjadi mahasiswa. Dengan ini, segala kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat secara tidak langsung sudah menjadi bahan 

observasi sejak lama.  

4. Kelurahan Patemon dekat dengan tempat tinggal sementara peneliti, secara 

otomatis menjadikan mobilitas penelitian lebih cepat dan banyak. Dengan 
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demikian, hasil penelitian dimungkinkan lebih berhasil, sekaligus 

dimungkinkan untuk bisa lebih efektif dan efisien. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang berkaitan dengan perlaku ekonomi 

pedagang durian musiman adalah keluarga pedagang musiman yang 

mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak. Subjek penelitian ini akan 

dicari data-data yang bersangkutan dengan prilaku pedagang musiman 

dalam upaya meningkatkan pendapatan. Adapun yang menjadi bahan 

pertanyaan adalah mengenai perilaku ekonomi pedagang durian musiman 

di Kelurahan Patemon dalam menyediakan barang dagangannya, perilaku 

pedagang durian musiman dalam proses jual-beli durian di Kelurahan 

Patemon, perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil usaha 

perdagangan durian. Untuk mencari tahu hal ini, subjek penelitian 

diberikan pertanyaan seperti pengadaan barang, distribusi, penjualan, 

pemilihan barang, perawatan, pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran, 

dan seterusnya.   

Informan pendukung merupakan faktor penting dalam menunjang 

data-data yang dibutuhkan penulis karena sebagian hidup pedagang durian 

musiman berkumpul dengan informan pendukung. Informan pendukung 

ini mencakup tetangga dekat, pemilik pohon durian, perangkat desa, dan 

konsumen. Informan pendukung ini akan dicari data mengenai bagian-
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bagian apa saja atau aktivitas apa saja yang dilakukan pedagang durian 

musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan. 

 

E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi 

data yang sifatnya primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer atau utama diperoleh langsung oleh peneliti melalui 

wawancara dengan informan. Adapun yang dimaksud dengan informan 

dalam penelitian ini adalah meliputi informan utama/ kunci dan informan 

pendukung/tambahan. Informan utama dalam penelitian ini adalah para 

pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon. Para pedagang 

musiman ini menjadi sumber data yang bersifat utama karena mereka 

menjadi subyek dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan informan utama untuk memperoleh data 

secara mendalam terkait dengan perilaku ekonominya. 

Sedangkan informan pendukung yang lain adalah dari warga 

masyarakat yang meliputi: 

a) Tokoh masyarakat 

Tokoh masyarakat bisa dikatakan juga sebagai orang yang 

memiliki kelebihan dalam hal tertentu dan memiliki pengaruh yang 

kuat bagi masyarakat, misalnya orang tersebut adalah yang memiliki 

status sosial tinggi, umur yang sudah matang, jabatan yang tinggi,  
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pendiri desa atau sesepuh desa dan lain sebagainya. Pada subjek 

penelitian ini akan ditanyakan mengenai persepsinya terhadap 

perilaku ekonomi pedagang musiman dalam masyarakat. 

b) Lingkungan warga sekitar (tetangga dekat) 

Subjek penelitian ini akan dicari data mengenai aktivitas 

sosial yang dilakukan oleh kelurga pedagang musiman dengan 

keluarga-keluarga yang lain. 

c) Pemilik Pohon Durian 

Subjek penelitian ini akan dicari mengenai proses penanaman 

buah mulai dari pembibitan sampai dengan pemanenan. 

d) Konsumen Buah Durian 

       Konsumen merupakan individu yang langsung berinteraksi dan 

memiliki pengaruh penting dalam proses transaksi.  

Kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari orang-orang yang 

memberikan informasi dikenal dengan informan. Menurut 

Koentjaraningrat (1993: 130) informan adalah individu-individu tertentu 

yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang-orang yang 

dapat memberikan informasi atau keterangan, data yang diperlukan oleh 

peneliti. Informan ini dipilih dari orang-orang yang betul-betul dapat 

dipercaya dan mengetahui obyek yang diteliti. Informan merupakan orang 

yang dapat membantu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang obyek penelitian.  
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Selain memperoleh data dari wawancara, data juga peneliti peroleh 

dari pengamatan atau observasi. Data yang peneliti peroleh dari observasi 

yaitu: 

a. Mengenai kondisi geografis dan keadaan alam di Kelurahan Patemon. 

b. Mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi di Kelurahan Patemon. 

c. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan 

keberadaan perguruan Tinggi Unnes.  

d. Tempat-tempat pedagang musiman dalam melakukan transaksi jual 

beli.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang dapat digolongkan data 

sekunder adalah buku literatur, dokumen penelitian seperti foto-foto dam 

lain sebagainya.  

Data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 

a) Dokumen atau arsip dari lembaga pemerintahan Kelurahan Patemon 

berupa data monografi desa tahun 2009 yang berisi data 

kependudukan data letak geografis. 

b) Data sekunder lain yaitu berupa foto-foto yang peneliti hasilkan 

sendiri dengan kamera digital. Foto-foto tersebut menggambarkan 

kondisi wilayah Kelurahan Patemon dan gambar para informan.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

1. Metode Observasi  

  Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena 

yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan metode observasi maka 

diharapkan hasil yang diperoleh dapat maksimal dan menjawab dari 

permasalahan yang diangkat. Selain itu dengan menggunakan metode 

observasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih 

mendalam tentang perilaku ekonomi pedagang musiman di Kelurahan 

Patemon. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan kurang lebih 1 bulan, yaitu 

mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 18 Juli. Peneliti melakukan 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur 

yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat 

pedoman sebagai instrumen pengamatan yang ditujukan untuk meneliti 

perilaku ekonomi pedagang musiman. Fokus pengamatan ini dilakukan di 

Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. 

Hasil dari observasi yang telah dilakukan yaitu : 

a. Letak Kelurahan Patemon. 

b. Letak geografis wilayah Patemon. 

c. Jumlah kepala keluarga yang ada di Kelurahan Patemon. 



37 
 

 

d. Jumlah penduduk di Kelurahan Patemon. 

e. Mayoritas pekerjaan penduduk di Kelurahan Patemon. 

2. Metode wawancara  

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula Wawancara ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan 

informasi mengenai perilaku ekonomi pedagang musiman di Kelurahan 

Patemon. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 

pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang 

ditujukan kepada para pedagang durian musiman. Wawancara ini 

dilakukan setelah observasi awal. Setelah pengambilan data di Kelurahan 

yang dilakukan pada tanggal 19 Juni kemudian dilanjutkan melakukan 

wawancara kepada para informan selama kurang lebih 1 bulan mulai 

tanggal 21 Juni sampai dengan 18 Juli. 

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah informan yang 

mencakup subjek penelitian dan informan kunci. Subjek penelitian adalah 

para pedagang durian musiman yang terdiri dari Bapak Rozi, Mundir, 

Maro’ah, Awiyah, Pak Ndhori, Mbah Sulanah, Mbah Shamid, Poniadi, 

Ponari, Nur Amin, Suwartono, dan Sunoto. Informan pendukung tetangga 

dekat adalah Makmuri, Mukidah, Sartini. Informan pendukung pemilik 

pohon adalah Tumini, Ana Lestari, Nasaroh, Tulkah.  Informan pendukung 

pihak pemerintah adalah Bapak Marjono (selaku Bapak RT01/RW04), 
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Bapak Pendi (selaku Bapak RT03/RW01). Informan pendukung sebagai 

konsumen buah durian adalah Sriwulandari, Tini Handaryati. 

3. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data seperti data monografi Kelurahan Patemon tahun 2009 

yang berisi data kependudukan, matapencaharian sebagian besar 

penduduk dan data letak geografis.  

Dokumentasi yang lain yaitu berupa foto-foto yang peneliti hasilkan 

sendiri dengan kamera digital. Foto-foto tersebut menggambarkan kondisi 

fisik wilayah Kelurahan Patemon dan sekitarnya, gambar para informan 

dan gambar aktivitas informan kunci. 

 

G.  Validitas Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung 

dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan 

beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan 

menggunakan teknik triangulasi.  
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Triangulasi yang dipakai dalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif Patton (dalam Moleong, 2002: 178). Triangulasi data ini dapat 

dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

Data dari hasil pengamatan  dan berdasarkan hasil wawancara 

kepada para informan, baik informan kunci maupun informan pendukung 

yang telah diteliti akan dibandingkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang terpercaya dan akurat. Contohnya adalah data 

pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan pada waktu aktivitas para 

pedagang musiman selain berjualan durian pada Bulan November sampai 

dengan Bulan Februari pekerja dan pada waktu dulu ketika melakukan 

aktivitas transaksi jual beli buah durian akan dibandingkan dengan 

pernyataan dari hasil wawancara pada tetangga dekat. Hal ini untuk 

mengetahui tingkat kepercayaan data agar diperoleh data yang benar. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.  

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validnya 

data yang diperoleh. Data dari hasil wawancara dikaitkan dengan 

dokumentasi yang terkait. Misalnya, hasil wawancara dengan pihak 

perangkat desa tentang jumlah pedagang musiman di Kelurahan Patemon, 

dan untuk mengetahui validnya suatu data ini maka harus dibandingkan 

dengan dokumen yang diperoleh dari Kelurahan tersebut. 
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H.  Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama 

yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang 

disarankan pada data.  

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data.  

1. Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Hasil wawancara dan 

observasi di lapangan memperoleh data yaitu gambaran umum lokasi 

penelitian, gambaran umum Kelurahan Patemon, dan aktivitas para 

pedagang musiman yang bekerja di Kelurahan Patemon dalam keseharian 

dalam mengisi waktu hidupnya. 

2. Reduksi data  

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasikan data-data yang direduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan 

peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. 

Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Sedangkan 

data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-

waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. Reduksi yang dilakukan 

peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkannya dilapangan. 

Data dilapangan yang masih umum kemudian disederhanakan 

difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama penelitian, yaitu 

perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon dalam 

menyediakan barang dagangannya, perilaku pedagang durian musiman 

dalam mengelola usaha perdagangan durian di Kelurahan Patemon, 

perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil usaha 

perdagangan durian. 

3. Penyajian data.  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk 

matrik, network, cart atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data. 

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara hasil dari reduksi yang 

sudah dilakukan tentang perilaku pedagang musiman di Kelurahan 

Patemon ini dalam penyajiannya kemudian lebih di sederhanakan menjadi 
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suatu kerangka hasil penelitian yang sudah dianalisis dalam bentuk yang 

tersusun secara sistematis. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi 

dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan 

yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini adalah bahwa dalam prilaku 

ekonomi pedagang musiman yang mencakup tiga permasalahan utama 

menunjukkan bahwa perilaku ekonomi pedagang durian musiman di 

Kelurahan Patemon dalam menyediakan barang dagangannya, perilaku 

pedagang durian musiman dalam proses jual-beli durian di Kelurahan 

Patemon, perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil 

usaha perdagangan durian (Milles Huberman 1999: 20). 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Patemon, Kecamatan 

Gunungpati. Berdasarkan data administratif dari data monografi diperoleh 

hasil bahwa Kelurahan Patemon terletak kurang lebih 200 M dari 

permukaan laut. Suhu rata-rata adalah 24 Derajat Celcius. Jarak pusat 

pemerintahan wilayah kelurahan dengan kelurahan lain yang terjauh 

adalah kurang lebih 15 km, jarak dengan kota adalah kurang lebih 5 km 

dan jarak dengan Ibukota propinsi adalah kurang lebih 15 km (data 

monografi Kelurahan Patemon, 2009).  

Kelurahan Patemon secara administratif masuk dalam wilayah 

pembagian Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan batas-batas 

wilayahnya sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sekaran 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banyumanik 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pakintelan 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ngijo 

2. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk secara keseluruhan pada Kelurahan Patemon 

adalah 3.912 jiwa. Mayoritas penduduk ini memeluk agama islam dengan 
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jumlah 3.912 orang. Dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Patemon 

merupakan masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi.  

Kondisi penduduk Kelurahan Patemon berdasarkan mata 

pencahariannya memiliki beragam pekerjaan. Pekerjaan yang mayoritas 

dimiliki oleh penduduk setempat adalah sebagai wiraswasta. Kondisi ini 

disebabkan karena Kelurahan Patemon merupakan wilayah yang 

berdekatan dengan lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang. 

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani mencapai 730 orang.  

Beberapa pekerjaan lain yang dimiliki penduduk setempat adalah 

pertukangan dengan jumlah 255 orang, wiraswasta sedang atau besar 

dengan jumlah 75 orang, buruh dengan jumlah 176 orang, karyawan 

dengan jumlah 55 orang, pensiunan dengan jumlah 17 orang, bergerak di 

didang jasa dengan jumlah 17 orang. 

 

B. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 

Kondisi Kelurahan Patemon dengan adanya Universitas Negeri 

Semarang sekarang telah menggeser masyarakat asli. Meskipun tidak 

secara keseluruhan namun hal ini nampak jelas sekali terjadi. Adapun 

dalam ranah status sosial, masih seperti pada masyarakat pada umumnya, 

yaitu terdapat tingkatan status antara anggota masyarakat. Terdapat status 

sosial yang tinggi dan juga yang rendah. Peran-peran sosial yang berjalan 

masih tetap terjalin dengan baik. Kerjasama antara individu dan kelompok 

dalam beberapa hal, seperti pembangunan desa atau gotong royong juga 
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masih dilaksanakan. Paling hanya beberapa warga yang sudah tergeser dan 

tidak melakukannya.  

Sikap hormat dalam masyarakat ini terjalin dengan normatif juga, 

antara yang tua dengan yang muda, yang berstatus tinggi dan yang rendah 

ini terjadi dengan baik. Konflik sosial dalam masyarakat ini tidak begitu 

nampak. Selain itu, aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat juga 

masih ditaati oleh masyarakat. Hanya saja ada segolongan orang yang 

terkadang itu melawan arus norma yang ada di masyarakat. Golongan ini 

kebanyakan dijalani oleh golongan anak muda. Perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh anak-anak muda di masyarakat ini sering sekali nampak, 

khususnya pada malam hari, yaitu seperti minum-minuman keras, ngebut 

di jalan, mencuri dan seterusnya.  

Pada dasarnya hal ini dipengaruhi juga oleh keberadaan para 

mahasiswa yang berkumpul dari berbagai daerah. Asas resiprositas inipun 

masih berlaku dalam masyarakat. Seperti pada saat anggota masyarakat 

sedang punya hajat, maka para warga yang lain ikut berpartisipasi dan 

terjadi pola nyumbang. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan sosial dalam 

masyarakat ini secara garis besar masih normatif. Akan tetapi terdapat pula 

beberapa aspek yang berubah, karena pada dasarnya masyarakat sifatnya 

dinamis.  

Selain itu, dalam aspek ekonomi atau mata pencaharian warga 

masyarakat di Kelurahan Patemon ini sangat kompleks. Dahulu, sebelum 

datangnya Universitas Negeri Semarang di Sekaran, secara umum sistem 
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perekonomian yang ada masih terpusat dalam satu kegiatan ekonomi, yaitu 

bertani. Akan tetapi, perubahan terjadi. Sekarang pekerjaan warga sudah 

jauh berubah. Pekerjaan-pekerjaan yang beru sudah mulai bermunculan 

dan menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pekerjaan itu meliputi, 

pedagang, guru, sopir, cleaning service, penjaga rental, swasta dan 

seterusnya. Akan tetapi, pekerjaan yang paling dominan adalah bekerja 

sebagai  pedagang.  

 

C. Gambaran Umum Pedagang Durian Musiman 

Para pedagang durian musiman dalam penelitian ini adalah mereka 

yang bekerja sebagai penjual durian yang sifatnya sementara pada saat 

musim durian tiba. Jika dilihat mereka bisa dikategorikan dalam tingkat 

ekonomi meneganh kebawah. Pada Bulan November sampai dengan akhir  

Bulan Februari jumlah mereka akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 

semakin banyaknya bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu di 

pinggir jalan. Jumlah pedagang musiman ini bisa mencapai 20 lebih. 

Selain pada sekitar Bulan November sampai dengan Bulan Februari, 

jarang dapat dijumpai pedagang durian musiman.  

Aktifitas rutin setahun sekali ini membuat para pedagang musiman 

memiliki matapencaharian yang kompleks, seperti usaha warung klontong 

kecil-kecilan, warung nasi, berjualan es, usaha kos-kosan, foto copy, buruh 

dan lainnya. Akan tetapi ada beberapa orang meilih untuk tidak membuka 

usaha sampingan yang lain selain menjadi pedagang durian musiman.  
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Para pedagang durian musiman ini melakukan transaksinya dengan 

mendirikan bangunan kecil dari papan ataupun bambu. Dengan 

memanfaatkan halaman rumah dengan ukuran yang tidak terlalu luas. 

Ukuran kios ini kira-kira 3 kali 1 setengah meter tergantung luas sempit 

lahan mereka. Tanah yang dipakai untuk berjalan. Biasanya milik sendiri 

dan tidak ada biaya sewanya. Seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Awiyah 

(44 tahun) : 

“Kulo niku ndamel kios niki teng pinggir dhalan mawon, gratis 
mboten usah mbayar mas… paling tumbas paku kagem ngadegke 
kiose,  wong kayune wae wis ono,  timbang nggo nyewo mending nggo 
kulak duren to…” 
 
Artinya: “saya itu mendirikan kios di pingiran jalan saja, gratis tidak 
perlu bayar mas… paling beli paku, untuk mendirikan kiosnya, kayu 
sudah ada, daripada untuk nyewa mending untuk kulak buah durian 
lagi…” 
(wawancara pada bulan Juni 2009) 

 
 

1. Umur 

Pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon dari Informan 

utama sebanyak 12 orang memiliki tingkat umur yang bervariasi. Antara 

36 tahun sampai 75 tahun. Dan rata-rata umur mereka adalah 44 tahun. 

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 
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TABEL 1: Daftar Tingkat Umur Dari 12 Informan Utama Pedagang 
Durian Musiman di Kelurahan Patemon Pada Bulan Juni 
2009 

 

No. Umur Jumlah 

1. 36 Tahun 1 Orang 

2. 40 Tahun 1 Orang 

3. 43 Tahun 1 Orang 

4. 44 Tahun 3 Orang 

5. 45 Tahun 2 Orang 

7. 50 Tahun 2 Orang 

8. 65 Tahun 1 Orang 

9. 75 Tahun 

 

1 Orang 

Sumber: Wawancara dengan Informan utama pada bulan Juni 2009. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa umur rata-rata para 

pedagang durian musiman adalah 44 tahun. 

2. Tingkat Pendidikan 

Pada dasarnya, pedidikan merupakan faktor penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena melalui pendidikan setiap individu akan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini bertentangan dengan 

kenyataan yang ada di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati 

Semarang. Dari 12 informan utama yang ditemukan oleh penulis, 

pendidikan rata-rata pedagang durian musiman adalah pada tingkat SD, 
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yaitu antara kelas 3, 4, 5 dan lulus SD. Akan tetapi penulis juga menemui 

beberapa informan yang tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga 

diutarakan oleh Ibu Mundir (43 tahun), beliau mengemukakan bahwa : 

“wong biyen kie gak sekolah to mas… sekolah duwor-duwor yo 
gek ngopo, biyen sing sekolah kan sing anake wong mampu to… 
tur sekolah kuwi gak penting, bedo oara koyo saiki… ora sekolah 
yo biso ngitung duwit…” 
 

Artiaya : “orang dulu itu tidak sekolah… sekolah tinggi-tinggi juga 
buat apa, dulu yang bisa bersekolah kan hanya orang yang 
mampu… tambah lagi sekolah itu tidak penting dulu, berbeda 
dengan sekarang… tidak sekolah juga bisa menghitung uang…” 
(wawancara pada bulan Juni 2009) 
 

Dari 12 Informan utama yang telah diteliti pada bulan Juni terkait 

dengan tingkat pendidikan pedagang durian musiman menghasilkan data 

sebagai berikut : 

TABEL 2: Daftar Tingkat Pendidikan dari 12 Informan utama 
pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon Pada 
Bulan Juni 2009 

 
 

No. Nama Instansi Pendidikan Jumlah Orang 

1. SD kelas 3 1 Orang 

2. SD kelas 4 5 Orang 

3. Lulus SD 3 Orang 

4. Tidak Sekolah 3 Orang 

 Sumber: Hasil wawancara dengan informan utama pada bulan Juni 2009. 
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3. Pendapatan  

Untuk memenuhi kebutuhan  hidup tentunya pendapatan sebagai 

pemasukan merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi seseorang. 

Semakin seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka potensi mereka 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga semakin tinggi pula. Sebaliknya 

ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka mereka juga 

memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan ukuran 

rendah pula. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pedagang durian 

musiman pada bulan Juni 2009 telah menghasilkan data bahwa sebagian 

dari mereka selain memiliki usaha sampingan menjadi pedagang durian 

musiman, mereka memiliki pekerjaan yang bervariasi. Seperti usaha kos-

kosan, warung nasi, berjualaan es, foto copy, warung jajanan kecil, buruh,  

bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagian 

besar para pedagang musiman tidak bisa memprediksikan pendapatanya, 

karena pekerjaan sebagian dari mereka hasilnya tidak tentu. Hal ini juga 

siungkapkan oleh informan utama penulis yang ditemui pada tangal 28 

Juni yaitu ibu Maro’ah (43 tahun) beliau mengungkapkan : 

“Zaman saiki golek duwit mung ngandelake usaha kos-kosan ki 
alon duwite… kudu bisa pinter-pinter luru sabetan kiwo tengen… 
nek gan ngono pie meh memenuhi kebutuhan urip sing okeh, anak 
sekolah, tuku buku, mangan, nyumbang, karo kebutuhan sing tak 
terduga… “ 
 
Artinya : “Zaman sekarang mecari uang dengan mengandalkan 
hasil usaha kos-kosan itu lama dapat uangnya… harus pintar 
mencari sampingan… kalau tidak seperti itu bagaimana caranya 
memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, seperti anak sekolah, 



51 
 

 

membeli buku, untuk makan, menyumbang, dan kebutuhan yang 
tak terduga lainnya…” 
(wawancara pada bulan Juni 2009) 
 
Dengan memanfaatkan peluang pada Bulan November, pedagang 

musiman ini dapat memperoleh pendapatan lebih. Pendapatan yang 

diperoleh para pedagang musiman itu bervariasi antara 1.000.000,- sampai 

dengan5.000.000,- tergantung dari modal pedagang tersebut. Pendapatan 

itu terhitung setelah berakhirnya musim durian.  

Melihat beberapa paparan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar masyarakat di Kelurahan Patemon beberapa sudah memiliki jiwa 

wirausaha yang tinggi, serta memiliki jiwa yang kreatif dalam kegiatan 

ekonominya. Selain motif untuk memperoleh keuntungan, sebenarnya ada 

beberapa hal yang mendasari seorang individu melakukan kegiatan 

ekonomi seperti kegiatan antar manusia (suatu komunikai dan interaksi 

sosialnya), gengsi, serta kedudukan di dalam masyarakat. 

 

D. Perilaku Ekonomi Pedagang Durian Musiman di Kelurahan Patemon 

dalam Menyediakan Barang Dagangannya 

Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu 

tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang 

diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal 

maupun stimulus internal. Dengan datangnya musim durian pada Bulan 

November, memberikan rangsangan seseorang untuk menjadi pedagang 

durian musiman guna memperoleh keuntungan. Keuntungan yang berupa 
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hasil (uang) digunakan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan 

psikologis. Adapun para pedagang durian musiman melakukan beberapa 

langkah, yaitu : 

1. Pengadaan Barang 

Pedagang durian musiman di Kelurahan Patemon muncul saat buah 

durian jumlahnya semakin banyak, yaitu pada Bulan November sampai 

dengan bulan Februari. Biasanya memasiki Bulan November para 

pedagang durian mulai mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk 

memulai usahanya tersebut. Hal yang sangat fundamental yang harus 

disiapkan seseorang untuk menjadi seorang pedagang durian, yaitu : 

1) Segi modal 

2) Segi ketrampilan 

3) Segi strategi berjualan 

4) Segi mental 

Dilihat dari segi modal, apabila pedagang durian pada saat akan 

memulai aktifitas tidak memiliki modal yang cukup maka mereka tidak 

akan mengambil resiko untuk membeli atau menebas (membeli dari petani 

langsung) durian. Dari segi kertampilan, pada dasarnya seseorang 

memutuskan untuk menjadi pedagang durian harus memiliki ketrampilan. 

Baik ketrampilan menawarkan barang, memilih, serta memberikan harga 

pada durian tersebut. Sedang dari setrategi berjualan, seorang pedagang 

durian musiman biasanya mempertimbangkan tempat mana yang paling 

strategis untuk berjualan durian. Sedangkan yang terakhir dari segi mental, 



53 
 

 

seorang pedagang durian harus memiliki mental yang lebih, karena banyak 

perimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Salah satu contoh, 

butuh modal yang besar untuk menjual durian. Hal ini juga diungkapkan 

oleh informan kunci penulis Awiyah (45 tahun), beliau mengatakan : 

“Dhodol duren niku butuh  modal sing lumayan gedhe mas… aku 
wae nek modal paling 2 nganti 3 juta yo mending gak usah 
dhodolan, modalku paling ora yo kudu 10 juta mas…” 
 
Artinya : “berjualan durian itu butuh modal yang cukup besar 
mas… saya saja kalau misalkan memiliki modal 2 sampai 3 juta ya 
mending tidak usah jualan, modal saya paling tidak 10 juta mas…” 
(wawancara pada bulan Juni 2009). 
 
Dari hasil hasil wawancara dengan 12 pedagang durian musiman 

yang ada di Kelurahan Patemon, mereka membutuhkan modal antara 1,5 

juta sampai dengan 20 juta tergantung dari kondisi keuangan tiap-tiap 

keluarga. Akan tetapi modal rata-rata dari hasil wawancara dengan 

beberapa pedagang duruan musiman ini sekitar 5 juta. Cara memperoleh 

modalnyapun para pedagang durian musiaman ini bervariasi, ada yang 

meminjam tetangga, modal keluarga, tabungan sendiri dan banyak pula 

yang meminjam di bank-bank yang ada. Akan tetapi data di lapangan 

menujukkan bahwa sebagian besar pedagang durian musiman ini 

memperoleh modal dari pinjam di bank.   

Para pedagang durian mendapatkan buah durian dengan berbagai 

macam cara, ada yang memilih untuk membeli langsung kepada para 

petani durian. Petani durian ini biasanya bertempat tinggal di sekitar 

Kelurahan Patemon. Ada juga para pedagang yang memilih untuk 

membeli di Pasar Gunungpati, akan tetapi ada pula yang mendapatkan 
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buah durian dari luar kota, seperti Salatiga, Ambarawa, Temanggung, dan 

Wonosobo. Kebanyakan para pedagang buah durian cenderung lebih 

memilih untuk mengambil durian dari sekitar Kelurahan Patemon (lokal) 

saja. Hal ini dikarenakan kualitas durian lokal lebih bagus dibandingkan 

durian yang berasal dari luar kota. Selain itu, para pembeli kebanyakan 

mencari buah durian yang berasal dari Kelurahan Patemon, karena 

memang kualitas dari daerah ini sudah terkenal.    

Dari hasil penelitian di lapangan kepada 12 pedagang durian di 

Kelurahan Patemon ada dua jenis pedagang buah, pertama seorang 

pedagang yang memilih untuk menjual buah durian saja, dan yang kedua 

seorang pedagang yang memilih berjualan buah durian akan tetapi juga 

menjual buah yang lain, seperti buah mangga dan rambuatan. Jumlah 

mereka sekitar 3 orang. Beberapa yang lain lebih memilih menjual durian 

saja, dengan alasan untung berjualan buah rambutan dan mangga tidak 

seberapa dibandingkan dengan berjualan durian. Seperti yang diungkapkan 

oleh Mbah Samid (65 tahun) yang telah menjadi pedagang durian 

musiman selama 30 tahun, beliau mengungkapkan : 

“aku iku dodolan duren tok mas… ora tlaten dodolan AC (jenis 
rambutan) karo pelem, bathine setitik paling-paling sewu rupiah. 
Bedho karo dodolan duren biso bathi paling setitik limangewu nek 
paling okeh yo sepulohewu mas…aku wis dodolan duren kie wis 
suwi, wis telungpuluh tahun. Alhamdulillah saiki wis biso 
ngadekke bangnuan… “ 
Artinya : “saya itu hanya berjualan durian saja mas… tidak ulet 
berjualan buah rambutan dan mangga, untungnya sedikiat paling-
aling seribu, berbeda dengan berjualan durian yang bisa 
mendapatkan untung paling sedikit lima ribu rupiah sedang yang 
paling banyak sepuluh ribu mas… saya sudah berjualan durian 
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sejak lama, sudah tiga puluh tahun. Alhamdulillah sekarang sudah 
bisa mendirikan rumah…“ (wawancara pada bulan Juni 2009). 
 

 
Dalam memperoleh buah durianpun para padagang musiman 

memiliki cara yang bervarisai, data di lapangan menujukkan bahwa ada 2 

kategori pedagang durian musiman, yaitu : 

1) Pedagang durian yang sifatnya menjadi pengecer 

2) Pedagang durian yang sifatnya menjadi penebas 

Seorang pedagang durian musiman dikatakan sebagai pengecer 

ketika, orang tersebut memperoleh barang dagangannya (buah durian) 

dengan cara membeli dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Biasanya 

pengecer ini mendapatkan buah durian di pasar Gunungpati atau di 

pedagang yang lain. Sedangkan yang dikategorikan sebagai penebas, 

apabila pedagang tersebut memperoleh barang dagangannya dengan cara 

memborong langsung ke kebunnya.  

Dari 12 informan kunci, yakni pedagang durian yang ada di 

Kelurahan Patemon, sebagian besar dari mereka berperan ganda pengecer 

sekaligus penebas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ndhori (50 

tahun), beliau mengungkapkan :  

“aku entuk duren seko ngendi-ngendi mas… kadang nebas nduene 
wong, kadang nyang Gunungpati, kadang-kadang yo tekan luar 
kota po mbarang. Biasane aku kulakan nek lungo luar kota nang 
Mbarowo, Salotigo, Temanggung, Wonosobo… masalae nek 
ngandelke duren lokal kuwi nek entek yo kebingungan…” 
 
Artinya : “saya mendapatkan durian dari berbagai tempat mas… 
kadang saya menebas milik orang, kadang beli di Gunungpati, 
kadang-kadang juga sampai luar kota juga. Biasanya saya beli di 
kota Ambarawa, Salatiga, Temanggung, Wonosobo… masalahnya 
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kalau hanya mengandalkan durian lokal , kehabisan bingung 
mencarinya…” 
(wawancara pada  26 Juni 2009). 
 
Akan tetapi, ada juga beberapa pedagang durian yang memiliki 

pohon sendiri. Seperti Bapak Rozi (50 tahun) memiliki banyak pohon, 

kurang lebih ada 34 pohon. Pohon durian ini setiap setahun sekali berbuah, 

yaitu sekitar Bulan Oktober. Data di lapangan menunjukkan bahwa pohon 

durian perlu mendapatkan perawatan ekstra dari pemilkinya. Ada beberapa 

perawatan khusus yang harus dilakukan agar durian yang kelak akan 

dipanen mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun cara perawatannya 

adalah sebagai berikut : 

1) Usahakan pohon tetap pada kondisi yang bagus, artinya bersihkan dari 

rumput-rumput liar di sekitarnya. 

2) Apabila pohon dalam keadaan kering pastikan disiram dengan air 

secukupnya. 

3) Apabila terlihat sudah muncul bunga tanda-tanda akan berbuah harus 

disemprot menggunakan obat khusus pembasmi hama (dencis). 

4) Setelah buah durian sebesar kelereng diberi obat yang disebut pereka. 

Tujuan diberi perekat supaya buah durian tidak mudah rontok. 

5) Ketika buah durian sudah sebesar satu kepal, kembali disemprot, agar 

menjaga dari hama. 

6) Tahap terakhir, ketika buah durian sudah agak besar, diberi tali pada 

buahnya dihubungkan kebatang. Tujuannya supaya menghindari buah 

jatuh sebelum waktunya masak. 
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Perawatan durian mulai dari berbungan sampai pada akhirnya siap 

dipanen merupakan kategori perawatan yang rumit, apabila terjadi 

kesalahan sedikit saja maka akan terjadi gagal panen. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Bapak Rozi, beliau mengungkapkan :  

“Ngrawat duren niku radi rumit mas… kedah sering-sering 
disemprot, paling mboten tigang tahap. Nek pas pertama berbunga 
di semprot ping kalih mben mboten rontok bungane, nek sampun 
pentil tahap kedua disemprot malih ping tigo sepados mboten 
dipangan uler, tahap terakhir nek sampun ajeng dados, semprot 
malih ping tigo. Dereng rampung mas… tasih ditali malih 
sakdernge dipanen, supados durenipun mboten dawah.” 
 
Artinya : “Merawat durian itu sedikit sulit mas… harus sering-
sering disemprot, paling tidak melalui tiga tahap, pertama berbunga 
disemprot paling tidak dua kali supaya tidak rontok, kalau sudah 
pentil tahap kedua disemprot sebanyak tiga kali agar tihak diserang 
hama ulat, pada tahap terakhir kalau sudah lumayan besar 
disemprot sebanyak tiga kali. Masih belum selesai mas… masih 
harus diberi tali sebelum dipanen, agar buah duruan tidak jatuh.”  
(wawancara pada bulan Juni 2009). 

 
 Hal ini menujukkan bahwa ada perawatan khusus yang dilakukan 

pedagang durian musiman pada pohon durian mulai dari berbunga sampai 

berbuah supaya hasil panennya memiliki kualitas yang maksimal.  

2. Proses Distribusi 

Distribusi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan 

menyalurkan (memindahkan/menyebarkan/menyampaikan) barang dan 

jasa dari produsen pada pengguna (konsumen) unuk dimanfaatkan dalam 

memenuhi kebutuhannya melalui proses jual beli. 

Dalam proses distribusi duah durian para pedagang durian 

musiman ini melibatkan beberapa tenaga ekstra. Berdasarkan hasil 

penelitian, seorang pedagang durian memerlukan alat trasportasi berupa 
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sepeda motor ataupun mobil pengangkut barang, tergantung jarak serta 

jumlah buah durian yang akan diangkut. Apabila dalam proses distribusi 

barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak serta jarng yang ditempuh 

relatif dekat maka seorang pedagang durian akan lebih memilih 

mengunakan sepeda motor dengan keranjang dibelakangnya. Dengan 

tujuan agar lebih murah dalam proses pendistribusian barang. Apabila 

menggunakan sepeda motor menghabiskan biaya 25.000,- untuk membeli 

bensin.  

Sebaliknya apabila jarak yang ditempuh relatif jauh serta 

membawa barang yang banyak, seorang pedagang akan memilih untuk 

menggunakan mobil. Apabila mengunakkan jasa angkut mobil biaya 

sekali angkutnya bisa mencapai 350.000,- tergantung jarak yang ditempuh. 

Data dilapangan menunjukkan, dalam proses pengambilan buah durian, 

seorang pedagang durian juga melibatkan beberapa orang untuk membantu 

dalam proses pengambilan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Poniadi 

(43 tahun), beliau mengatakan bahwa : 

“Sekali aku njukuk duren, aku nggowo limang wong mas… dadi 5 
wong kuwi tak sewo sedino penuh, sak wong aku jatah duwit 
100.000,- ditambah mangan ping telu lan karo rokok. Penak ra 
kuwi… wis entuk duwit yo entuk mangan juga, pekerja kuwi 
memang bayarane per dino… “ 
 
Artinya : “sekali saya mengambil durian, saya membawa lima 
orang mas… jadi lima orang tadi saya sewa sehari penuh, satu 
orang saya berikan uang 100.000,- dan ditambah makan tiga kali 
dan rokok. Enak kan… sudah dapat uang juga dapat makan, karena 
para pekerja itu memang dibayar harian… “ 
(wawancara pada bulan Juni 2009). 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat diketahui 

bahwa dalam proses distribusi  buah durian ini membutuhkan beberapa 

tekologi baik yang modern dan manual. Sepeda motor digunakan untuk 

jangkauan yang relatif dekat, sedangkan mobil lebih memungkinkan 

apabila digunakan dalam distribusi jarak jauh. Posisi pedagang durian ini 

memungkinkan membutuhkan tenaga pekerja yang cukup agar menunjang 

dalam proses pendistribusian buah durian. Selain mendapatkan upah 

kerjanya, buruh bantu ini juga mendapatkan jatah konsumsi seebanyak tiga 

kali serta mendapatkan rokok.  

Proses pengadaan barang dagangan pada para pedagang durian 

musiaman ini masih tergolong ke dalam masyarakat peasant, hal ini 

tampak pada pengunaan tenaga manusia yang lebih dominan dibadingkan 

menggunkan alat-alat yang modern. Selain itu, para pedagang jarang 

mengunakan trobosan-trobosan baru dalam proses pengelolaan barang 

dagangannya, sehingga para pedagang ini terkesan pasif melakukan 

inovasi baru. 

 

E. Perilaku Ekonomi Pedagang Durian Musiman di Kelurahan Patemon 

Dalam Proses Jual-Beli Durian 

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhanya tersebut adalah 

dengan melakukan aktifitas pertukaran, seperti yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat di Kelurahan Patemon dengan menjadi pedagang 

durian musiman. Mereka menggelar barang dagangan mereka di sepanjang 
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jalan Kelurahan Patemon dengan mendirikan tenda-tenda dari bambu 

sebagai kiosnya. 

Proses penawaran buah durian dari pedagang kepada pembeli 

dilakukan dengan menyakinkan kepada pembeli bahwa kondisi durian 

yang akan dijual dalam keadaan yang bagus. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh mbah Sulanah (75 tahun), beliau mengungkapkan :  

”nek ajeng onten tiang tumbas duren niku biasane mboten usah 
diundang lak mendeg dewe neng nagrep kiosku, biasane tiang 
ngagem mobil nopo motor... lha pas niku kulo tawaraken duren 
kulo naggem cara-cara khusus supados si pembeli sios tumbas 
durene kulo...” 
 
Artinya : ”kalau ada yang mau membeli durian tidak perlu 
diundang, biasanya mereka akan berhenti sendiri di depan kios, 
biasanya orang yang memakai mobil atau sepeda motor... pada saat 
itulah saya menewarkan dengan cara-cara khusus supaya si 
pembeli jadi membeli durian saya...” 
 
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, sebagian besar para 

pedang durian memberiakan harga yang tinggi sebelum nantinya ada 

proses tawar menawar. Selain itu juga dijumpai beberapa pedagang yang 

memberikan harga yang berbeda pada konsumennya. Perbedaan harga ini 

tergantung dari siapa yang membeli durian. Harga yang relatif tinggi 

diberikan kepada orang-orang yang biasanya memakai mobil atau pekerja 

kantoran. Sedangkan harga yang relatif murah diberikan kepada seseorang 

dari kalangan mahasiswa atau orang-orang yang sudah menjadi langganan 

para pedagang durian tersebut. 

Proses tawar menawar atau yang biasa disebut dengan nyang- 

nyanagan ini berlangsung menarik. Proses nyang- nyanagan berlangsung 
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untuk mencari kesepakatan harga yang dikehendaki oleh dua belah pihak. 

Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses nyang-nyanagan seorang 

pedagang memberiakan harga yang tinggi dengan mengunggulkan kualitas 

buah duriannya. Cara yang digunakan para pedagang untuk memikat para 

pembeli bermacam-macam, seperti mengatakan bahwa durian yang 

dijualnya manis dan tebal, ada lagi yang menjanjikan ganti apabila terjadi 

kerusakan, adapula yang akan mendapatkan bonus potongan harga, dan 

lain-lain. Tawar menawar biasnya berlangsung cukup lama tergantung 

kesepakatan kedua belah pihak.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Patemon,   

Biasanya anggota keluarga yang terlibat dalan proses penjualan ini adalah 

ayah, ibu, kakek, nenek, serta anak. Seorang wanita (ibu) lebih berperan 

dalam proses penjualan durian ini. Posisi ibu penting karena dianggap 

lebih ulet dan trampil dalam hal menawarkan buah durian yang akan 

dijual. Peranan laki-laki (ayah) lebih kepada membantu mengendapatkan 

barang (kulakan) dan membantu ketika seorang ibu sedang mengerjakan 

pekerjaan yang lain di dalam rumah. 

 Dengan datangnya musim durian ini membawa berkah tersendiri 

bagi para pedagang khususnya pedagang durian dengan dimanfatkan 

dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 

Hal sama juga diutarakan Bapak haji Nur Amin (44 tahun), beliau 

mengungkapkan : 

”Ya kuwi sadean nggeh teng depan ngumah mawon mas, selain 
tempatipun sae wonten pinggir ndalan, ugi katah pembeli ingkang 
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wira-wiri wonten margi...kolo wing kios niki samun sekedik kulo 
renofasi sepados benjang nek musim duren teko dodolane wis 
penak, nek semisal duren mboten telas, manke kalih simbah dibeto 
teng peken ngandap...” 
Artinya : ”saya berjualan hanya di depan rumah mas, selain 
tempatnya bagus karena terletak di pinggir jalan, selain itu juga 
banyak pembeli yang hilir mudik di jalan... kemarin kos ini sempat 
saya renofasi supaya besok kalau musim durian datang bejualannya 
sudah nyaman, kalau misalkan durian tidak habis terjual biasanya 
dibawa kakek ke pasar sampangan...”  
(wawancara pada bulan Juni 2009). 
 
Dari hasil penelitian yang ada di lapangan, ada beberapa kategori 

sasaran pembelian durian di Kelurahan Patemon, pertama orang yang tdak 

sengaja hilir mudik di jalan (pengguna jalan), para mahasiswa, pegawai 

pemerintahan, dosen dan lain-lain. Pedagang durian ini menetapkan 

macam-macam harga, mulai yang termurah sampai ke yang laping mahal. 

Harga durian termurah antara 10.000,- sampai dengan 20.000. sedangkan 

kategori menengah ke atas antara 25.000,- sampai dengan 90.000,- 

tergantung dari ukuran dan jenis durian.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan pedagang 

musiman durian, kebanyakan dari mereka menjelaskan tentang beberapa 

jenis durian di Kelurahan Patemon sangat beraneka ragam, diantaranya : 

1) Durian Lokal   

2) Durian Montong 

3) Durian Gablok 

4) Durian Merica 

5) Durian Jakarta 

6) Durian Ketan 
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7) Durian Kuning Emas  

Dari jenis yang ada di atas, menurut sebagian besar pedagang 

durian musiman yang paling dimainati oleh pembeli adalah durian lokal 

asli Gunungpati, hal ini dikarenakan kualitas rasa yang sudah terkenal.  

Dari data yang diperoleh dilapangan, ada beberapa jenis layanan 

yang diberikan pedagang durian kepada konsumennya, yaitu : 

1) Adanya pemberian harga pada pembeli 

2) Pembeli bebas memilih durian sesuai keinginannya  

3) Apabila membeli duian langsung dimakan di tempatnya (kios), bila 

durian mengalami kerusakan akan diganti 

4) Apabila sudah menjadi langganan, akan mendapatkan harga yang lebih 

murah. 

Selain para pedagang durian musiman memberiakan beberapa 

pelayanan, data dilapangan menujukkan ada perbedaan harga diantara tiap-

tiap pembeli. Hal ini juga diungkapkan oleh informan utama peneliti yaitu 

Bapak Ponari (65 tahun), beliau mengungkapkan :  

“ono perbedaan rego mas… nek sing tuku kuwi wong sing lewat 
regone yo rodo larang sitik, yo tergantung wonge koyo opo to, nek 
sing tuku iku pelajar/mahasiswa yao tak wenei rego murah, opo 
meneh sik wis dadi langganan…”   
 
Artinya : “ada perbedaan harga mas… kalau yang beli itu orang 
yang lewat, harganya agak mahal sedikit. Tergantung orangnya, 
apabila yang membeli durian pelajar/mahasiswa saya berikan harga 
murah, apalagi yang sudah menjadi langganan…” 
(wawancara pada bulan Juni 2009). 
 
Para pedagang durian musiman, melakukan perlakuan yang 

berbeda terhadap tiap-tiap pembelinya, dari hasi wawancara di atas 
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membuktikan pola penentuan harga dibedakan berdasarkan atas intensitas 

seseorang dalam membeli buah durian. Apabila yang membeli durian dari 

kalangan menengah keatas maka para pedagang akan sedikait menaikan 

hara sebelum proses tawar menawar dilakukan. Akan tetapi, pedagang 

akan memberikan harga yang standar kepada tiap-tiap langganan yang 

sudah terbiasa membeli buah duriannya. Hal ini juga digunakan pedagang 

sebagai strategi penjualan agar si pendagang ini mendapatkan keuntungan.  

Perbedaan harga juga dirasakan oleh Tini Handaryati (21 tahun) 

seorang mahasiswa, salah satu informan pendukung, sebagai konsumen 

buah durian. Dia mengungkapkan : 

“aku suka banget makan duren… biasanya si kalau mahasiswa 
yang beli harganya bisa lebih miring, apalagi duren patemeon kan 
udah terkenal enak jadi mesti bagus. Tapi pernah suatu ketika aku 
beli eee gak taunya duren rusak, trus mo minta ganti ma ibu-ibu 
yang jual katanya gak beleh diganti, tapi gak semua pedagang kaya 
gitu…” (wawancara pada bulan Juni 2009). 
 
Para pedagang durian musiman salalu dapat memprediksikan 

barang dagangannya, dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang 

buah durian menujukkan bahwa, buah durian yang mereka jual pasti habis. 

Durian yang dalam kondisi yang baik akan dibeli pelanggan dalam proses 

jual-beli, sedangkan apabila menemui kondisi durian yang kurang baik 

kualitasnya nantinya akan dicari oleh para pedagang es dari berbagai 

daerah, sebagai bahan campuran membuat es.  

Dari hasil wawancara dengan 12 pedagang durian musiman, rata-

rata dalam proses distribusinya berdagangnya mereka membutuhkan 
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tenaga bantu, akan tetapi dalam proses bejualan anggota keluarga memiliki 

peranan penting didalamnya.   

Melihat uraian diatas dapat diamati bahwa para pedang buah durian 

yang ada ada di Kelurahan Patemon cenderung berpura-pura dalam 

melakukan aktivitas jual-beli. Selain itu juga proses jual-beli dibantu oleh 

anggota keluaraga. Hal ini menujukkan adanya kebersamaan serta nilai-

nilai gotong royong sebagai ciri yang khas keluarga jawa yang tampak.  

  

F. Perilaku Pedagang Durian Musiman dalam Mengelola Usaha Berjualan 

Durian.  

1. Pemilihan/Selektifitas 

Dalam proses penjaulan buah durian, hal terpenting adalah pada 

tahap selektifitas. Pada tahap ini pedagang durian musiman harus benar-

benar jeli. Seorang pedagang biasanya sudah mahir dalam memilih durian 

untuk dijual, mulai dari segi bentuk, jenis rasa, serta ukuran. Dari hasil 

wawancara dengan Bapak Ndhori (50 tahun), beliau mengungkapkan : 

”wah nek milih duren niku angil  mas... bisane pertama niku 
sampun langganan kalih penebas, dados durenipun maesti sae. Sing 
kedua misalipun kulo milih piambak, niku maen perasaan kalih 
pengalaman mawon... wong kadang duren sing keliatanipun sae 
dalemppun malah bosok kok. Sing bentukke elek-elek kados niki 
malah isine kandel sanget... pokoke wangil mbedakake antara 
duren sae kalih duren sing elek, kadang bentuk fisik menipu... tapi 
sing genah soko ambune katon kok mas...” 
 
Artinya : ”kalau memilih durian itu sulit mas... biasanya sudah 
langganan dengan penebas, jadi duriannya sudah pasti bagus. Yang 
kedua kalau saya harus memilih sendiri itu menggunakan perasaan 
dan kebiasaan saja... kadang durian yang kelihatan bagus luarnya 
malah dalamnya yang busuk, sedang bentuk yang jelek-jelek malah 
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isinya tebel sekali... pokoknya sulit membedakan antara durian yang 
bagus dan yang jelek, kadang bentuk fisik menipu.... tapi yang 
paling jelas dari baunya keliatan kok mas...” 
(wawancara pada bulan Juni 2009). 
Dari data yang diperoleh merlalui wawancara, sebagian besar dalam 

proses selektifitas padagang durian musiman ini sudah menjadi kebiasaan. 

Ada yang mengatakan bahwa memilih durian dengan kualitas yang baik 

sulit diidentifikasi, akan tetapi tidak sedikit pula yang mengagap dalam 

proses pemilihan durian merupakan hal yang mudah dengan melihat ciri 

fisik, bentuk duri, bau yang menyengat, dan asal pohonnya.  

2. Perawatan 

Berkenaaan dengan perawatan terhadap durian yang akan dijual, 

para pedagang memiliki cara yang bervariasi. Dari hasil wawancara 

dengan pedagang durian, mereka melakuakan beberapa cara dalam 

memperlakukan durian. Mulai dari datangnya barang hingga nantinya pada 

saat akan dijual kepada konsumen.  

Hal pertama yang dilakukan oleh pedagang ialah membersihkan 

durian dari kotoran, seperti dari tanah ataupun daun yang menempel pada 

duri-duri durian. Kemudian setelah dibersihkan mulailah dipisah-pisahkan 

antara durian yang sudah matang dan yang belum begitu matang. Apabila 

durian akan dijual pada keesokan harinya, buah durian perlu ditutup 

menggumakan karung goni (karung terbuat dari sabut kelapa). Hal ini 

dimaksutkan supaya buah durian tetap hangat dan dalam kondisi yang 

baik. 
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 Dari hasil wawancara dengan salah seorang pedagang durian, 

yaitu Bapak Rozi (50 tahun) durian setengah masak membutukan waktu 

antara 1 sampai dengan 3 hari agar masak. Buah durian ini saat dipanen 

haruslah pada umur yang tepat, karena apabila buah durian dipanen pada 

saat belum waktunya maka buah durian tidak dapat masak.  

Sebelum dijual pada konsumen yang hilir mudik dijalan maka 

sebagian besar pedagang durian memberikan tali uantuk digantung di 

kiosnya. Tali yang digunakan adalah tali rafia yang terbuat dari plastik. 

Hal ini dimaksutkan agat para pembeli tertarik dengan buah durian yang 

dijual.  

3. Pemasukan/Pendapatan 

Untuk memenuhi kebutuhan  hidup, tentunya pendapatan sebagai 

pemasukan merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi seseorang 

khususnya para pedagang durian musiman yang ada di Kelurahan 

Patemon. Meskipun usaha berjualan durian merupakan kategori usaha 

sampingan, akan tetapi dari hasil wawancara dengan para pedagang durian 

musiman pendapatan yang diperoleh cukup besar bisa mencapai 5 sampai 

10 juta. Semakin seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka potensi 

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga semakin tinggi pula. 

Ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka mereka juga 

memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan ukuran 

rendah pula.  



68 
 

 

Dari hasil wawancara kepada 12 informan utama pedagang durian 

musiman di Kelurahan Patemon, para pedagang ini memiliki pendapatan 

yang bervariasi tergantung dari modal awal mereka.  Sebagian besar 

keuntungan para pedagang durian ini berkisar antara 1.000.000,- , 

7.500.000,- sampai dengan 10.000.000,- . Uang tersebut terkumpul setelah 

tenggang waktu antara 3 sampai 4 bulan.  

Meskipun para pedagang durian memiliki pendapatan yang cukup 

besar, akan tetapi pandangan mereka dalam menyikapi keuntungan yang 

didapatkan ternyata berbeda dengan jiwa kewirausahaan. Mereka 

beranggapan bekerja dengan makna mencari makan, dengan kata lain 

mayarakat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Mereka tidak berfikir harus bekerja lebih keras untuk mencapai 

produktifitas yang lebih tinggi dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar.  

4. Pengeluaran/Pembelanjaan  

 Proses pengeluaran atau pembelanjaan juga dapat diartiakan 

sebagai konsumsi, yang merupakan kegiatan menggunakan dan memakai 

barang dan jasa yang telah diproduksi, secara berangsur-angsur habis atau 

sekaligus habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi 

itu pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu: 

1) Mengurangi daya guna atau jasa secara bertahap  

2) Menghabiskan daya guna barang sekaligus 

3) Memuaskan kebutuhan secara fisik 

4) Memuaskan kebutuhan secara rohani. 
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Dengan memakai makna substabtif, maka dalam mengkaji 

ekonomi perhatian ditujukan pada bagaimana cara manusia untuk 

memenuhi kebutuhan barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan 

biologis dan sosial. Pendapatan yang  yang diperoleh para pedagang durian 

musiman di Kelurahan Patemon, sebagian besar diguankan untuk 

memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Selain itu juga untuk memenuhi 

kebutuhan individu sebagai makhluk social, seperti sumbang 

menyumbang. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Mundir (43 tahun), 

beliau memaparkan :  

“duwit dodolan duren niku kagem werno-werno mas… yo sekolah, 
mangan, mayar listrik, ledeng, kalian sing tak terduga-duga koyo 
numbing to. Mnyumbang niku kadang nek mboten onten nggih 
sama sekali, tapi mek onten niku lho katah sanget. Nek gak ono 
simpenen yo payah to…” 
 
Artinya : “uang dari berjualan durian itu untuk keperluan yang 
bermacam-macam…. Sekolah, makan uang listrik, air, dan 
kebutuhan yang tidak terduga seperti menyumbang. Menyumbang 
itu kalau tidak ada ya sama sekali, tetapi kalau ada busa menjadi 
sangat banyak. Kalau tidak punya simpanan bisa kerepotan kan…” 
 
Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya para pedagang durian 

musiman, sebagian besar mengandalkan dari sektor berjualan durian. Dari 

hasil wawancara dengan sebagian beser pedagang musiman, bawa mereka 

cenderung menghabiskan sekaligus seluruh hasil bergadang durian untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedikit dari mereka yang mengalihkan 

hasil berdagang durian dan menginvestasikan dalam bentuk lain.  

Hal ini terkait dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, 

karena pada dasarnya semakin tinggi penghasilan seseorang maka 
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kebutuhanpun akan meningkat. Kurangnya pengorganisasian keuntungan 

menyebabkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak 

terbatas dan dalam jangka pendek. Kecenderungan dalam menggunakan 

hasil yang diperoleh secara besar-besaran membuat seorang individu tidak 

dapat mengatur pengeluaran dengan bijaksana.  

5. Penyimpanan 

Dari data yang dipeoleh melalui wawancara dengan 12 informan 

utama, hanya beberapa orang saja yang mengalokasikan hasil berdagang 

durian dalam bentuk lain. Seperti untuk membeli perhiasan (emas), sepeda 

motor, membuka kios, ditabung, dan lain-lain. Melalui cara seperti itu 

mereka dengan  mudah dapat mengganti dalam bentuk uang ketika 

sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak. Sebagian pedagang yang 

dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung biasanya memilih bank-bank 

yang ada dekat disekitar mereka, seperti BRP dan BPD. 

Sebagian besar pedagang durian memiliki pandangan bahwa kelak 

ketika mereka akan berjualan durian kembali pasti akan ada saja rezeki 

yang meng hampiri mereka. Sehingga kebangayakan pedagang cenderung 

menggunkan semua hasi dari berjualan buah durian.  

Kaitanya dengan proses penyimpanan dengan etos kerja 

masyarakat di Kelurahan Patemon, khususunya para pedagang durian 

musiaman, kebiasaan berhemat dan menabung ini menjadi masalah yang 

sering dihadapi. Kurangnya jiwa wirausaha menyebabkan seseorang 

kuarang mengorganisir keuntungan yang sudah diperolehnya.  
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Menurut aliran Substantif, tingkah laku ekonomi sebagai 

ketergantungan antara manusia dengan alam sekitar dan sesamanya. 

Ketergantungan ekonomi ini menyebabkan orang melakukan aktifitas 

produksi dan pertukaran. Seperti halnya para pedagang buah durian 

musiman yang melakukan beberapa kegiatan ekonomi, seperti dalam 

menyediakan barang dagangan, proses jual-beli serta perilaku dalam 

mengelola usaha berjalan buah durian.  Selain itu, lingkungan alam dan 

sistem sosial dipandang juga ikut mempengaruhi manusia dalam 

melakukan aktivitas produksi dan pertukaran tersebut. Dalam mengkaji 

ekonomi, penganut pikiran ini mecoba menyelami alam pikiran perilaku 

ekonomi secara induktif. Berdagang dilakukan buakan semata-mata hanya 

untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi ada motif lain yang mendasari 

seseorang melakukan kegiatan ekonomi, seperti menambah persaudaraan, 

melakukan aktifitas sumbang-menyumbang, dan lain-lain. Kecenderungan 

bersifat relativisme sejalan dengan kecenderungan pendekatan ini bahwa 

gejala kebudayaan yang ditangkap merupakan sistem makna yang ada 

dalam masyarakat dalam kaitanya dengan pengelolaan sumber daya. 

Meskipun individu mempunyai sistem kognitif yang berbeda dengan 

tingkah laku ekonomi, tapi mereka mempunyai kesamaan pandangan 

tentang ekonomi, karena pandangan ekonomi itu berkaitan dengan sapek-

aspek sosio-kultural yang mereka miliki. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Perilaku ekonomi pedagang dalam menyediakan barang dagangannya 

dilakukan dengan cara, membeli langsung kepada para petani durian, 

membeli di Pasar Gunungpati dan ada pula yang mendapatkan buah durian 

dari luar kota. 

2. Perilaku ekonomi dalam  proses jual-beli  buah durian dilakukan oleh 

anggota keluarga, seorang wanita (ibu) meiliki peranan penting dalam 

proses penjualan. Pihak laki-laki (ayah) lebih dominan pada sektor 

pengadaan  dan distribusi buah durian. 

3. Perilaku ekonomi dalam mengelola usaha berjualan buah durian dari para 

pedagang menujukkan mereka cenderung untuk menggunakan semua hasil 

yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti  

makan, biaya sekolah, sumbang-menyumbang, dan lain-lain. Hanya 

beberapa saja yang mengunakan hasil pendapatan berjualan durian untuk 

diinvestasikan dan disimpan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang direkomendasikan 

adalah: 

1. Meningkatkan mentalitas berdagang, dengan menerapkan asas gotong 

royong serta kerjasama pada keluarga jawa. 
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2. Mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan meningkatkan 

kemampuan kreatif dan inovatif (create new and different).  

 



 

74 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Alma, Buchari. 2004. Kewirausahaan. Bandung: Alfa Beta. 
 
Arikunto, Suharsimi. 1997. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek.  Jakarta, Rineka Cipta.  
 
Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Daryono. 2007. Etos Dagang Orang Jawa Pengalaman Raja Mangkunegara IV. 

Pustaka Pelajar: Yogyakarta.  
 
Geertz, Hilderd. 1983. Keluarga Jawa. Grafiti Pers: Jakarta Pusat. 
 
Hariyadi, Sugeng. 2003. Psikologi Perkembangan. Semarang: UPT MKDK 

Universitas Negeri     Semarang.  
 
Koentjaraningrat.1983. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Djakarta: 

Djambatan. 
 
--------------------. 1986. Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: Gramedia 
 
-------------------1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka  
 
Latifah. 2003. Skripsi. Pengaruh Biaya Perawatan Perahu Terhadap Pendapatan 

Nelayan Juragan Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 
2003. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

 
Marwati, Dwi. 2006. Skripsi. Dinamika Perilaku Ekonomi Masyarakat Desa 

Ketep dalam Menangani Fenomena Berkembangnya Obyek Wisata Ketep 
Pass Di Desa Ketep, Kec, Sawangan Kab. Magelang tahun 2006. 
Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang. 

 
Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta : Prenda 

Media. 
 
Miles, Metheu B. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-

Metode Baru. Jakarta: UI Press. 
 
Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya. 
 
Mustofa. 2005: Kemiskinan Masyarakat Petani di Jawa. Semarang: UNNES 

Press. 



75 
 

 

Nasir, Moh. 2005. Metode Penelitian.  Bogor : Ghalia Indonesia. 
 
Poli, Carla. 1997. Pengantar Ilmu ekonomi I. Jakarta: Gramwdia Pustaka Utama. 
 
Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang : 

IKIP Semarang Press. 
 
Raharjo. 2004. Pengantar Sosiologi Pedesan dan Pertanian. Yogyakarta: UGM 

Press 
 
Sairin, Sjafri, dkk. 2002. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
 
Singarimbun, Musri. 2006. Metode Penelitian Surve. Jakarta: LP3ES 
 
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali  
 
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 
 
Sumardi, Mulyanto dan Hans D Evers. 1985. Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok. 

Jakarta : CV. Rajawali. 
 
Suraya. 2003. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses. 

Jakarta : Salemba Empat. 
 
Walgito, Bimo. Psikologi Suatu Pengantar. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 
 
Waluyo, Dwi Eko.2002. Teori Ekonomi Makro. Malang: UMM Press.  
 

 
 



76 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana (Strata 1). Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan 

bidang keahlian atau bidang studinya. Untuk itu dalam kesempatan ini, 

perkenankan saya memohon bentuan bapak, ibu/saudara berkenan meluangkan 

waktunya memberikan informasi yang berkaitan dengan “Perilaku Pedagang 

Musiman dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan” (Studi Kasus pada Penjual 

Durian di Desa Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menghetahui: 

1. Bagaimana perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Desa Patemon 

dalam   menyediakan barang dagangannya. 

2. Bagaimanakah perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola usaha 

perdagangan durian di Desa Patemon. 

3. Bagaimana perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil 

usaha perdagangan durian.  
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman observasi dalam penelitian Perilaku Pedagang Musiman dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Pada Penjual Durian Di 

Kelurahan Patemon Kecamatan  Gunungpati Kota Semarang) adalah sebagai 

berikut: 

1. Objek Penelitian 

2. Perilaku ekonomi pedagang durian musiman di Desa Patemon dalam   

menyediakan barang dagangannya. 

a. Pengadaan Barang 

b. Distribusi 

c. Penjualan  

3. Perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola durian di Desa Patemon. 

Indikator: 

a. Perilaku dalam pemilihan/selektifitas durian 

b. Perilaku dalam perawatan durian 

4. Perilaku pedagang durian musiman dalam mengelola hasil usaha berjualan 

durian. 

Indikator: 

a. Pemasukan/Pendapatan 

b. Pengeluaran/Pembelanjaan 

c. Penyimpanan 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Kondisi Objek Penelitian 

1) Letak Dusun Patemon. 

2) Letak geografis wilayah Patemon. 

3) Jumlah kepala keluarga di Desa Patemon. 

4) Jumlah penduduk di Desa Patemon. 

5) Mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Patemon. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Pedagang Durian Musiman di Desa Patemon) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Fokus 

Permasalahan 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Perilaku 

ekonomi 

pedagang 

durian 

musiman di 

Kelurahan 

Patemon 

dalam 

menyediakn 

barang 

dagangan. 

 

Pengadaan Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pada bulan apa Anda 

berjualan durian? 

2. Bagaimana persiapan 

Anda untuk berjualan 

durian? 

3. Berasal dari mana modal 

yang diperoleh? 

4. Berapa modal yang 

dibutuhkan? 

5. Selain berjualan durian, 

apakah anda berjualan  

buah lain? 

6. Bagaimana cara 

memperoleh durian untuk 

dijual? 
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 7. Ada berapa jenis durian? 

8. Apakah mempunyai 

pohon durian? 

9. Dalam satu tahun berapa 

kali berbuah? 

10. Bagaimana cara 

perawatan pohon durian 

agar mendapatkan hasil 

yang maksimal? 

 Distribusi 

 

1. Transportasi apa yang 

Anda digunakan untuk 

mengangkut durian? 

2. Berapakah biaya 

trasportasinya? 

3. Berapa orang yang terlibat 

dalam proses 

pendistribusian? 

4. Berapa bayaran bagi jasa 

orang yang membantu 

proses pendistribusian? 

 

 Penjualan 

 

1. Dimanakah tempat yang 

digunakan untuk 

berjualan? 

2. Siapakah sasaran pembeli 

durian? 

3. Bagaimana cara 

menentukan harga durian? 

4. Bagaimanakah bentuk 

pelayanan pada pembeli? 
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5. Apakah ada perbedaan 

harga pada tiap-tiap 

pembeli? 

6. Jika durian rusak atau 

tidak bagus apakah tetap 

dijual kepada pembeli? 

7. Bagaimanakah 

tanggungjawab penjual 

apablia terjadi durian 

yang busuk/rusak? 

8. Bagaimana jika terjadi 

durian rusak/busuk? 

9. Apabila dalam jangka 

waktu tertentu durian 

tidak habis terjual apa 

yang dilakukan? 

10. Siapasajakah yang 

dilibatkan dalam proses 

berjualan? 

2. Perilaku 

pedagang 

durian 

musiman 

dalam 

mengelola 

durian di 

kelurahan 

Patemon. 

 

Pemilihan/selektifitas 1. Bagaimana cara 

membedakan kualitas 

durian? 

2. Bagaimana cara 

membedakan jenis 

durian? 

3. Bagaimana membedakan 

rasa durian dari bentuk 

fisiknya? 

4. Bagaimana memilih 

durian yang sesuai dengan 

minat pembeli? 
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5. Apakah ada perbedaan 

antara durian lokal dan 

durian yang berasal dari 

luar daerah? 

6. Bagaimanakah cara 

memilih durian dilihat 

dari ukurannya? 

 Perawatan 

 

1. Bagaimana cara 

menyiapkan durian untuk 

dijual? 

2. Bagaimana cara 

menyimpan durian? 

3. Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan durian untuk 

masak setalah dipanen? 

4. Apakah ada perawatan 

khusus? 

5. Bagaimana menjaga 

durian agar tetap dalam 

kondisi yang baik? 

6. Bagaimana perlakuan 

antara durian yang masih 

mentah dan sudah masak? 

 

3. Perilaku 

pedagang 

durian 

musiman 

dalam 

mengelola 

Pemasukan/Pendapatan 

 

1. Berapa pendapatan kotor 

yang didapat selama 

menjadi pedagang durian 

musiman? 

2. Berapa pendapatan bersih 

yang didapat selama 
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hasil usaha 

berjualan 

durian. 

 

menjadi pedagang durian 

musiman? 

 

 Pengeluaran/Pembelanjaan 1. Digunakan untuk apa 

penapatan yang diperoleh 

dari berjualan durian? 

2. Apakah uangnya disimpan 

atau dibelanjakan semua? 

3. Apakah uangnya 

digunakan sebagai modal 

kembali untuk berjualan 

durian? 

4. Apakah uang anda 

dialokasikan untuk 

pengembangan usaha 

yang lain? 

 

 Penyimpanan 

 

1. Bagaimana cara anda 

untuk menyimpan uang? 

2. Apakah anda menyimpan 

uang di Bank? 

3. Apakah anda 

menginvestasikan uang 

anda dalam bentuk lain? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Perangkat Desa di Desa Patemon) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

1. Berpakah jumlah pedagang durian yang ada di Desa Patemon? 

2. Bagaimana menurut anda tentang perilaku pedagang musiman di Desa 

patemon? 

3. Apakah ada syarat tertentu (perijinan) yang harus dilakukan oleh seseorang 

untuk bisa berjualan durian di pinggir jalan?  

4. Apakah pedagang durian tersebut memberikan konstribusi bagi pihak 

kelurahan? 

5. Apakah menurut anda pedagang musiman yang ada di Desa Patemon sudah 

dapat merencanakan usaha berjualan durian dengan baik? 

6. Apakah menurut anda faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk 

membuka usaha perdagangan durian? 

7. Apakah menurut anda dengan menjadi pedagang musiman akan meningkatkan 

pendapatan pedagang durian yang ada di Desa Patemon? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk tetangga pedagang durian di Desa Patemon) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

1. Bagaimanakah menurut anda tentang usaha berjualan durian tetangga anda? 

2. Apakah tetangga anda sudah dapat merencanakan usaha perdagangan durian 

dengan baik? 

3. Apakah anda tidak ingin berjualan seperti yang lainnya? 

4. Jika ingin, apa alasannya? 

5. Jika tidak, apa lasannya?  

6. Menurut anda, apa saja faktor yang mendorong tetangga anda untuk 

malakukan usaha jualan durian? 

7. Menurut anda, apakah dengan menjadi pedagang durian musiman dapat 

meningkatkan pendapatan tetangga anda? 

 

 



86 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk konsumen  buah durian musiman yang ada di Desa Patemon) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

1. Apakah anda suka buah durian? 

2. Sebulan berapa kali anda membeli durian? 

3. Jenis rasa yang seperti apa yang anda suka? 

4. Berapakah harga durian yang anda beli? 

5. Apakah ada perbedaan harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya? 

6. Apakah anda pernah menemukan durian yang anda beli rusak/busuk? 

7. Bagaimanakah menurut anda tanggungjawab pedagang durian apabila 

mengetahui durian yang dijual kepada pembeli rusak/busuk? 

 

 



87 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk pemilik pohon durian yang ada di Desa Patemon) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

1. Berapa bulan sekali pohon durian anda berbuah? 

2. Bagaimanakah perawatan terhadap pohon durian anda? 

3. Setelah berbuah apakah anda konsumsi sendiri atau dijual? 

4. Dijual kemanakah durian-durian anda? 

5. Berapa harga yang anda berikan untuk setiap durian yang dipanen? 

6. Bagaimana mekanisme penjualan durian yang anda panen? 

 


