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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 



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). 
 


