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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan dan menganalisis kesejahteraan pedagang ikan segar air tawar di Pasar 

Kiaracondong. Penelitian dilaksanakan di Pasar Kiaracondong berlangsung sejak April 

sampai dengan Juli 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Tingkat 

kesejahteraan pedagang ikan segar air tawar di Pasar Kiaracondong tergolong dalam 

kesejahteraan baik. faktor yang mempengaruhinya antara lain; akses, daya beli, jarak, 

komoditi, jam operasional, fasilitas pasar, volume dan keadaan usaha. Kepala rumah tangga 

merupakan seorang pegawai kantoran dan sebagai penggantinya anggota keluarga lah yang 

menjalankan usahanya dalam berdagang ikan. 

 

Kata kunci: Kesejahteraan, Pedagang Ikan Segar Air Tawar, Pasar Induk Caringin, Pasar 

Kiaracondong 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the factors that affect the welfare and well-

being traders analyze fresh fish freshwater Kiaracondong Market. Market research was 

conducted in Kiaracondong lasted from April to July 2014 research method is case study. 

Welfare level traders fresh fish freshwater Kiaracondong market belonging to the well-being 

of both. factors that influence it, among others; access, purchasing power, distance, 

commodities, hours of operation, market facilities, volume of business and circumstances. 

Head of household is an office employee and as a replacement member of the family who 

carries on business in the trade of fish. 

 

Key words: Well-being, merchants in fresh fish, fresh water, markets, a market Master 

Caringin Kiaracondong 

 

 

PENDAHULUAN 

Wilayah Propinsi Jawa Barat mencakup areal seluas 43.177,22 Km² dengan areal kolam 

dan tambak seluas 820 Km² atau 1,9 % dari keseluruhan luasan areal Jawa Barat. Potensi 

perikanan berupa perikanan darat dan perikanan laut yang didukung oleh kegiatan budi 

daya perikanan air tawar terutama di waduk Saguling, waduk Cirata dan di sungai-sungai, 

serta budi daya udang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan potensial untuk dikembangkan 

lebih lanjut; termasuk pemanfaatan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) (Bappenas 2011). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 yaitu kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Bappeda 2009). Cahyat 

(2004), kemiskinan dapat cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan, karena 

di perkotaan krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi, 



seperti kontruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak pengangguran di 

perkotaan, sedangkan penduduk perdesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi 

mereka sendiri. 

Pedagang ikan segar, disetiap pasar memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Faktor 

yang mempengaruhinya antara lain volume ikan segar yang dijual, keadaan usaha yang 

dimiliki, jarak dari rumah penduduk, komoditi yang dijual, dan daya beli dari konsumen itu 

sendiri. Penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesejahteraan pedagang ikan segar air tawar 

di Pasar Kiaracondong. 

 

Tabel 1.Jumlah pedagang ikan di Kota Bandung. 

Pedagang di Pasar Induk Jumlah Pedagang 

Ciroyom 180 orang 

Pasar Baru 154 Orang 

Caringin 73Orang 

PIH Gedebage 50 Orang 

Pedagang di Pasar Eceran Jumlah Pedagang 

Kiaracondong 12Orang 

Kosambi 11 Orang 

Ujung Berung 10 Orang 

Ciwastra 5 Orang 

       (Sumber. Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Bandung. 2012) 

 

Tabel 1 menunjukan jumlah pedagang ikan segar di setiap pasar di Kota Bandung, baik 

tingkat pasar induk hingga tingkat pengecer. Kiaracondong menawarkan berbagai jenis 

barang, ikan segar merupakan salah satu produk yang sering dijumpai sebagai salah satu 

barang konsumsi sehari-hari. Ikan adalah produk yang mudah rusak. Meski demikian, ikan 

segar memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak diminati masyarakat. 

Ketidaktersediaannya pasokan membuat pedagang yang mayoritas membeli diluar daerah 

berhenti menjual, hal ini menyebabkan tidak akan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Selain 

itu, kerugian yang dialami akibat kerusakan pada ikan menyebabkan tidak dapatnya 

keuntungan atau bahkan tidak kembalinya modal. 

Saat ini kondisi pasar tradisional mulai tersingkir dengan adanya pasar modern hampir 

membuat pasar tradisional lumpuh. Faktor penyebabnya adalah menjamurnya pasar modern 

yang dinilai lebih praktis dan mudah dijangkau karena lokasinya yang berada di pusat kota 

dan tata ruangnya yang lebih tertata dengan baik. Sehingga kesejahteraan pedagang ikan 

segar dapat mengalami penurunan karena adanya daya saing dari pasar modern tersebut. 

Penelitian ini mengidentifikasi pendapatan dari seorang pedagang ikan segar air tawar di 

pasar tingkat pengecer. Selanjutnya akan mengidentifikasi pengeluaran yang dikeluarkan 

pedagang ikan segar tersebut untuk akhirnya mengetahui tingkat kesejahteraan pedagang ikan 

tersebut. 

 

METODA PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode studi kasus adalah 

memilih salah satu atau lebih dari kejadian atau gejala sosial untuk diteliti dengan serumpun 

metode penelitian (Sitorus 2004). Aria (2013), data yang dihimpun merupakan data sekunder 

dan data primer, data sekunder yang digunakan merupakan data penunjang yang diperoleh 

melalui literatur, dokumen dan informasi dari instansi terkait. Data primer diperoleh melalui 

pengamatan langsung terhadap kegiatan langsung pedagang. 

Metode Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode 



tersebut dapat digunakan apabila narasumber atau responden yang diwawancarai adalah 

orang ahli atau berkecimpung dalam suatu bidang, sebagai contoh penelitian tentang 

makanan maka sumber datanya atau narasumbernya ialah orang yang ahli pangan (Sugiyono 

2010). 

Adapun kriteria-kriteria responden ialah sebagai berikut : 

1) Responden ialah pedagang ikan segar di pasar tersebut baik pemilik los atau orang yang 

dipercaya pemilik los. 

2) Responden yang dipilih merupakan pedagang yang dianggap mewakili sifat dari 

keseluruhan pedagang ikan segar di pasar tersebut. 

3) Responden terdiri atas pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar 

kepemilikan los dan kepemilikan modal. 

4) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskripsi, yaitu upaya 

pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan 

tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. 

 

Mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut Susenas 2003 berdasarkan sebelas 

kriteria, antara lain :  

a) Analisi Pendapatan Keluarga 

Pendapatan rumah tangga adalah jumlah semua hasil perolehan yang didapat oleh 

anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya (Zuzy 2012). 

Pendapatan rumah tangga berasal dari tiga sumber, yaitu suami, istri dan sumber lainnya. 

Menurut Mardiana (2004), pendapatan rumah tangga dapat dihitung dengan : 

It = Im + Ir + Io 

Keterangan : 

It = Pendapatan rumah tangga 

Im = Pendapatan suami 

Ir = Pendapatan istri 

Io = Pendapatan sumber lain 

 

b)  Analisis Pengeluaran Keluarga 

Nur (2012), pengeluaran keluarga adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup 

dalam jangka waktu satu tahun, yang terdiri dari pengeluaran untuk pangan dan kebutuhan 

non pangan. Pengeluaran dilakukan dengan menghitung kebutuhan harian, mingguan dan 

bulanan. Total pengeluaran rumah tangga dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Ct = C1 + C2 

Keterangan : 

Ct = Total pengeluaran rumah yangga 

C1 = Pengeluaran untuk pangan 

C2 = Pengeluaran untuk non pangan 

Penggunaan sembilan bahan pokok dalam pengukuran tingkat konsumsi rumah tangga 

didasarkan pada kebutuhan pangan dan non pangan dari masyarakat (Sajogyo 1997). 

Pengukuran tingkat kesejahteraan berdasarkan kriteria BPS dalam Susenas 2003 yang 

dimodifikasi yaitu dengan memasukan kriteria kemiskinan Sajogyo pada indikator pertama, 

yaitu mengenai pendapatan rumah tangga dan kriteria kemiskinan Tata Guna Tanah pada 

indikator kedua, yaitu mengenai konsumsi atau pengeluaran rumah tangga yang didasarkan 

pada kebutuhan 9 bahan pokok dalam setahun, dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 



Tabel 1. Indikator Tingkat Kesejahteraan BPS dalam SEUSENAS 2003 yang 

dimodifikasi disertai variabel dan skor. 

No.   Indikator Kesejahteraan Kriteria Bobot Skor 

1 Pendapatan rumah tangga 

Berdasarkan konsep garis kemiskinan 

menurut Sajogyo yang menyertakan 

pendapatan perkapita pertahun dengan 

konsumsi beras perkapita pertahun. 

- Tidak miskin 

- Miskin 

- Miskin sekali 

- Paling miskin 

 

 

25% 

4 

3 

2 

1 

2 Pengeluaran rumah tangga 

Berdasarkan pada kriteria kemiskinan 

menurut Direktorat Tata Guna Tanah yang 

didasarkan pada kebutuhan 9 bahan pokok 

dalam setahun. 

- Tidak miskin 

- Miskin 

- Miskin sekali 

- Paling miskin 

 

 

 

16% 

4 

3 

2 

1 

3 Keadaan tempat tinggal 

1. Atap: genting (5)/ asbes (4)/ seng (3)/ sirap 

(2)/ daun (1). 

2. Bilik: tembok (4)/ setengah tembok (3)/ 

kayu (2)/ bambu (1). 

3. Status: milik sendiri (3)/ sewa (2)/ numpang 

(1). 

4. Lantai: porselin(5)/ ubin (4)/ plester (3)/ 

kayu (2)/ tanah (1). 

5. Luas lantai: luas(100m²)(3)/ sedang(50-

100m²)(2)/ sempit(<50m²)(1) 

- Permanen (skor 

15-21) 

- Semi permanen 

(skor 10-14) 

- Non permanen 

(skor 5-9) 

 

 

13% 

3 

2 

1 

4 Fasilitas tempat tinggal 

1. Pekarangan: Luas (>100m²)(3)/ cukup (50-

100m²)(20)/ sempit (<50m²)(1). 

2. Hiburan: Video (4)/ TV (3)/ Tape Recorder 

(2)/ Radio (1). 

3. Pendingin: AC (4)/ Lemari es (3)/ Kipas 

angin (2)/ alami (1). 

4. Sumber penerangan: Listrik (3)/ petromak 

(2)/ lampu tempel (1). 

5. Bahan bakar: gas (3)/ Minyak tanah (2)/ 

kayu arang(1). 

- Lengkap (skor 

21-27) 

- Cukup (skor 14-

20) 

- Kurang (skor 7-

13) 

 

 

4% 

3 

2 

1 

 

5 Kesehatan anggota rumah tangga 

Banyak anggota keluarga yang sering 

mengalami sakit dalam satu bulan 

- Baik (<25% 

sering sakit) 

- Cukup (25-50% 

sering sakit) 

 

 

10% 

3 

2 

1 

6 Kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan dari tenaga medis 

1. Jarak RS terdekat: 0 km (4)/ 0.01-3 Km (3)/ 

> 3 Km (2)/ missing (1) 

2. Jarak ke poliklinik: 0 Km (4)/ 0.01-2Km 

(3)/ >2Km (2)/ missing (1) 

3. Biaya berobat: terjangkau (3)/ cukup 

terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1) 

4. Penanganan berobat: baik (3)/ cukup(2)/ 

jelek (1). 

5. Alat kontrasepsi: mudah didapat (3)/ cukup 

- Mudah (skor 17-

23) 

- Cukup (skor 12-

16) 

- Sulit (skor 7-11) 

 

 

 

4% 

3 

2 

1 

 



mudah (2)/ sulit (1) 

6. Konsultasi KB: Mudah (3)/ cukup(2)/ 

sulit(1) 

7. Harga obat-obatan : terjangkau (3)/ cukup 

terjangkau(2)/ sulit terjangkau (1) 

7 Kemudahan memasukan anak kejejang 

pendidikan: 

1. Biaya skolah: terjangkau (3)/ cukup 

terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1) 

2. Jarak sekolah: 0 km (3)/ 0.01-3 Km (2)/ > 3 

km (1) 

3. Prosedur penerimaan: mudah (3)/ cukup (2)/ 

sulit (1) 

- Mudah (skor 8-9) 

- Cukup (skor 6-7) 

- Sulit (skor 3-5) 

 

 

12% 

3 

2 

1 

8 Kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi 

1. Ongkos dan biaya: terjangkau (3)/ cukup 

(2)/ sulit (1). 

2. Fasilitas kendaraan: tersedia (3)/ cukup 

tersedia (2)/ sulit tersedia (1). 

3. Kepemilikan: sendiri (3)/ sewa (2)/ ongkos 

(1) 

- Mudah (skor 7-9) 

- Cukup (skor 5-6) 

- Sulit (skor 3-4) 

 

 

4% 

3 

2 

1 

9 Kehidupan beragama - Toleransi tinggi 

- Toleransi sedang 

- Toleransi kurang 

 

 

4% 

3 

2 

1 

 

10 Rasa aman dari gangguan kejahatan - Aman ( tidak 

pernah 

mengalami 

kejahatan) 

- Cukup aman 

(pernah 

mengalami 

kejahatan) 

- Kurang aman 

(sering 

mengalami 

kejahatan) 

 

 

 

4% 

3 

2 

1 

11 Kemudahan dalam melakukan olahraga 

Frekuensi responden dalam melakukan 

olahraga dalam satu minggu 

- Mudah (sering 

melakukan 

olahraga) 

- Cukup mudah ( 

cukup sering 

melakukan 

olahraga) 

- Sulit (kurang 

melakukan) 

 

 

 

4% 

3 

2 

1 

 

 

 



Jumlah skor tertinggi dari sebelas indikator kesejahteraan, (35) dikurangi dengan jumlah 

skor terendahnya (11), dan hasil pengurangan kemudian dibagi tiga. Nilai yang didapatkan 

dari pembagian diatas adalah 8 ( range skor = 8), sehingga penentuan tingkat kesejahteraan 

berdasarkan skor akhir dikelompokan kedalam tiga bagian, antara lain : 

1. Skor antara 27 – 35 (tingkat kesejahteraan tinggi). 

2. Skor antara 19 – 26 (tingkat kesejahteraan sedang). 

3. Skor antara 11 – 18 (tingkat kesejahteraan rendah). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pendapatan Rumah Tangga 

Tingkat pendapatan rumah tangga diukur menggunakan konsep kemiskinan  Sajogyo 

(1997), yang menggunakan beras sebagai dasar penggolongan tingkat kemiskinan. 

Pengukuran tingkat kemiskinan yang digunakan adalah dengan menyertakan nilai sejumlah 

beras per tahun dengan pendapatan perkapita per tahun dari rumah tangga. 

Harga beras rata-rata yang digunakan responden sebesar Rp 8.500 per kilogramnya. 

Harga beras tersebut dikalikan dengan jumlah beras yang dikonsumsi. 

Kriteria tersebut yaitu (Sajogyo 1997) : 

1. Tidak miskin, yaitu apabila pendapatan per kapita per tahun lebih tinggi dari nilai tukar  

480 Kg beras (> Rp 4.080.000) 

2. Miskin, yaitu apabila pendapatan per kapita per tahun antara nilai tukar 480 Kg – 380 Kg 

beras (Rp 4.040.000 – Rp 3.230.000) 

3. Miskin sekali, yaitu apabila pendapatan per kapita per tahun antara nilai tukar 380 Kg – 

240 Kg (Rp 3.230.000 – 2.040.000) 

4. Paling miskin, yaitu apabila pendapatan perkapita per tahun lebih kecil dari nilai tukar 240 

Kg beras (Rp 2.040.000) 

Pendapatan per kapita per tahun diperoleh dengan cara membagi total pendapatan rumah 

tangga dengan jumlah anggota rumah tangga pedagang ikan segar. Pendapatan terkecil 

responden di Pasar Kiaracondong sebesar Rp 2.660.000 dengan rata-rata pendapatan per 

kapita per bulan Rp 4.246.000. 

 

Tabel 2. Indikator Pendapatan Rumah Tangga  

 

Kriteria 

 

Skor 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Tidak Miskin : >480 Kg 4 12 100 

Miskin : 480 Kg – 380 Kg 3 - - 

Miskin Sekali : 380 Kg – 240 Kg 2 - - 

Paling Miskin : < 240 Kg 1 - - 

Jumlah  12 100 

             Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 2, responden dari rumah tangga pedagang ikan segar air tawar di Pasar 

Kiaracondong tergolong pada kelompok tidak miskin yaitu sebesar 100% artinya pendapatan 

rumah tangga responden melebihi kriteria. 

 

2. Pengeluaran Rumah Tangga 

Gumilar (2005), pengeluaran Konsumsi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh 

rumah tangga untuk membeli kebutuhan bahan makan da bukan makan. Pengeluaran rumah 

tangga terdiri dari seluruh pengeluaran rumah tangga didasarkan pada kebutuhan dalam 

setahun. Pengeluaran per kapita per tahun diperoleh dengan membagi total pengeluaran 

rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga. 



Tabel 3, seluruh responden tergolong tidak miskin dengan rata-rata pengeluaran rumah 

tangga pertahun perkapita di Pasar Kiaracondong sebesar Rp 5.046.000 dengan pengeluaran 

terkecil sebesar Rp 3.960.000. 

 

 Tabel 3. Indikator Pengeluaran Rumah Tangga  

 

Kriteria 

 

Skor 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Tidak Miskin  4 12 100 

Miskin  3 - - 

Miskin Sekali  2 - - 

Paling Miskin  1 - - 

Jumlah  12 100 

   Sumber: Data diolah, 2014 

 

3. Keadaan Tempat Tinggal 

Mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 

berdasarkan keadaan tempat tinggal secara garis besar yaitu, keluarga pra sejahtera memiliki 

lantai rumah bersemen lebih dari 80% dan keluarga sejahtera memiliki rata-rata luas lantai 

rumah 8m² per anggota keluarga (Nur 2012). 

 

Tabel 4. Kriteria Tempat Tinggal  

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Permanen  12 100 

Semi Permanen - - 

Non Permanen - - 

Jumlah 12 100 

             Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 4, kriteria tempat tinggal yang dimiliki seluruh responden sudah tergolong tempat 

tinggal permanen sebesar 100%. Hal ini digambarkan oleh tempat tinggal seluruh responden  

memenuhi kriteria berdasarkan BPS (2003). 

 

4. Fasilitas Tempat Tinggal 

BPS dalam Bapeda Kota Bandung (2009), kriteria kemiskinan berdasarkan fasilitas 

tempat tinggal, yaitu: tidak memiliki tempat buang air besar, sumber penerangan rumah 

tangga bukan berasal dari listrik, sumber air minum berasal dari mata air tidak terlindungi/ 

sungai/ air hujan, dan bahan bakar untuk memasak sehari-hari yaitu kayu bakar/ arang/ 

minyak tanah. 

 

Tabel 5. Kriteria Fasilitas Tempat Tinggal  

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Lengkap 12 100 

Cukup - - 

Kurang - - 

Jumlah 12 100 

            Sumber: Data diolah, 2014 

 



Tabel 5, kriteria fasilitas tempat tinggal yang dimiliki seluruh responden di Pasar 

Kiaracondong sudah tergolong lengkap. Mereka mengakui bahwa setiap tahunnya mereka 

melengkapi fasilitas tempat tinggal dengan seiringnya zaman. 

 

5. Kesehatan Rumah Tangga 

Tabel 6, menyatakan sebagian besar anggota rumah tangga responden di Pasar Induk 

Caringin tergolong baik sebesar 83% dan cukup sebesar 17%, sedangkan di Pasar 

Kiaracondong tergolong baik sebesar 76% dan cukup sebesar 24%. Penyakit yang dialami 

biasanya seperti flu, batuk, pusing, sakit perut (diare), hingga yang memerlukan perawatan 

secara intensif. 

 

     Tabel 6. Indikator Kesehatan Rumah Tangga  

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Baik 10 76 

Cukup 2 24 

Kurang - - 

Jumlah 12 100 

            Sumber: Data diolah, 2014 

 

6. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Faktor yang mendukung dalam kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu: 

jarak kerumah sakit/ poliklinik/ puskesmas/ posyandu, biaya berobat, penanganan berobat 

dan harga obat-obatan. Berdasarkan penilaian kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang ditujukan Tabel 7, seluruh responden di Pasar Kiaracondong menyatakan bahwa mereka 

mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

Tabel 7. Kriteria Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Mudah 12 100 

Cukup - - 

Sulit  - - 

Jumlah 12 100 

            Sumber: Data diolah, 2014 

 

7. Kemudahan Memasukan Anak Kejenjang Pendidikan 

     Tabel 8. Kriteria Kemudahan Memasukan Anak Kejenjang Pendidikan 

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Mudah 12 100 

Cukup - - 

Sulit  - - 

Jumlah 12 100 

             Sumber: Data diolah, 2014 

  

Tabel 8, menunjukan bahwa 100% responden di Pasar Kiaracondong menyatakan bahwa 

mereka mudah memasukan anak kejenjang pendidikan. Mereka mengakui bahwa peran 

pemerintah terhadap bantuan BOS sangat membantu dalam memasukan anak kejenjang 



pendidikan ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 

Atas. 

 

8. Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi 

Fasilitas transportasi adalah sarana dan prasarana angkutan baik darat, laut maupun udara 

untuk mempermudah sesuatu kegiatan manusia. Kriteria kemiskinan yang dipergunakan yaitu 

ongkos dan biaya, fasilitas kendaraan, dan kepemilikan (BPS 2003). Fasilitas transportasi 

merupakan penunjang dalam menuju tempat berdagang, maka ketersediaan kendaraan 

sangatlah penting sebagi penunjang. Adapun indikatornya terdiri dari ongkos dan biaya juga 

fasilitas transpoortasi serta status kepemilikannya. Tabel 9, menunjukan bahwa seluruh 

responden menyatakan kemudahannya dalam mendapatkan fasilitas Transportasi. 

 

     Tabel 9. Kriteria Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi  

 

Kriteria 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Mudah 12 100 

Cukup - - 

Sulit  - - 

Jumlah 12 100 

            Sumber: Data diolah, 2014 

 

9. Kehidupan Beragama  

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya (Dinas Sosial Versi UU Kesos No.11 2009 dalam Laporan 

Akhir Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Bapeda Kota Bandung) 2009). 

Kehidupan beragama merupakan hak dari setiap individu dan toleransi antar umat 

beragama adalah ciri kesejahteraan sosial. Responden di Pasar Kiaracondong menyatakan 

bahwa mereka memiliki tingkat toleransi yang tinggi sebesar 100%, dengan tidak adanya 

pertikaian antar masyarakat sekitar tempat tinggal responden. 

 

     Tabel 10. Indikator Kehidupan Beragama  

 

Kehidupan Beragama 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Toleransi Tinggi 12 100 

Toleransi Cukup - - 

Toleransi Rendah - - 

Jumlah 12 100 

             Sumber: Data diolah, 2014 

 

10. Rasa Aman dari Gangguan Kejahatan 

Indikator rasa aman dari gangguan kejahatan yang dialami pedagang ikan segar air tawar 

meliputi aman (tidak pernah mengalami), cukup aman(pernah mengalami), dan kurang aman 

(sering mengalami). Tabel 11, menunjukan bahwa 92% responden menyatakan rasa aman 

dan 8% menyatakan cukup aman dari gangguan kejahatan. 

 

 

 

 

 



            Tabel 11. Indikator Rasa Aman dari Gangguan Kejahatan  

 

Rasa Aman dari Gangguan 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Aman 11 92 

Cukup aman 1 8 

Tidak Aman - - 

Jumlah 12 100 

             Sumber: Data diolah, 2014 

 

11. Kemudahan dalam Melakukan Olahraga 

Tabel 12, menunjukan bahwa di Pasar Kiaracondong 75% menyatakan mudah 

melakukan olahraga dan 25% merasa cukup mudah dalam melakukan olahraga. Sulitnya 

melakukan olahraga disebabkan karena faktor usia yang sudah tidak mampu dalam 

menjalankan olahraga. 

 

      Tabel 12. Indikator Kemudahan dalam Melakukan Olahraga 

 

Kemudahan Berolahrag 

Jumlah Pedagang 

Orang % 

Mudah 9 75 

Cukup  3 25 

Sulit - - 

Jumlah 20 100 

            Sumber: Data diolah, 2014 

 

Rekapitulasi Indikator Kesejahteraan 

Nur (2012), berdasarkan Bank Dunia kriteria miskin memiliki pendapatan berkisar US 

$2 per hari, jika diakumulasikan dalam satu bulan yaitu US $60. Apabila dikonversikan 

dalam rupiah sekitar Rp 690.000, ini menunjukan bahwa pendapatan pedagang ikan segar air 

tawar di Pasar Kiaracondong tergolong sejahtera dengan pendapatan rata – rata diatas Rp 

3.000.000 per bulan. 

 

Tabel 13. Rekapitulasi Indikator di Pasar Kiaracondong 

No Indikator Skor Bobot (%) Nilai 

Terimbang 

1 Pendapatan Keluarga 48 25 12 

2 Pengeluaran Keluarga 48 16 7,68 

3 Keadaan Tempat Tinggal 36 13 4,48 

4 Fasilitas Tempat Tinggal 36 4 1,44 

5 Kesehatan Rumah Tangga 34 10 3,4 

6 Kemudahan Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan dari Tenaga 

Medis 

36 4 1,44 

7 Kemudahan Memasukan Anak 

Kejenjang Pendidikan 

36 12 4,32 

8 Kemudahan Mendapatkan Fasilitas 

Transportasi 

36 4 1,44 

9 Kehidupan Beragama 36 4 1,44 

10 Rasa Aman dari Gangguan 

Kejahatan 

35 4 1,4 

11 Kemudahan Melakukan Olahraga 33 4 1,32 



 Jumlah  100 40,56 

       Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 14. Skor Tingkat Kesejahteraan Pedagang Ikan Segar di Pasar 

Kiaracondong. 

No Indikator P. Kiaracondong 

1 Pendapatan Keluarga 4 

2 Pengeluara Keluarga 4 

3 Keadaan Tempat Tinggal 3 

4 Kesehatan Rumah Tangga 3 

5 Kesehatan Rumah Tangga 3 

6 Kemudahan Mendapat Pelayanan 

Kesehatan dari Tenaga Medis 

3 

7 Kemudahan Memasukan Anak 

Kejenjang pendidikan 

3 

8 Kemudahan Mendapat Fasilitas 

Transportasi 

3 

9 Kehidupan Beragama 3 

10 Rasa Aman dari Gangguan 

Kejahatan 

3 

11 Kemudahan Melakukan Olahraga 3 

 Jumlah Skor 35 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 14, menunjukan bahwa kriteria usaha kecil memiliki skor tingkat kesejahteraan 

tinggi pada seluruh kriteria BPS. Responden di Pasar Kiaracondong menyatakan bahwa 

menjadi seorang pedagang merupakan matapencaharian sekunder, karena kepala rumah 

tangga bekerja sebagai pegawai kantoran dan dalam melakukan usahanya mereka hanya 

melakukannya sendiri atau dibantu oleh anaknya. Konsumen di Pasar Kiaracondong 

merupakan ibu rumah tangga dan penjual eceran di permukiman warga, responden dengan 

penerimaan pendapatan tertinggi menyatakan bahwa setiap harinya hanya dapat menjual 

paling banyak sebesar 60 Kg dengan keuntungan Rp 6.000 - Rp 10.000 perKg. 

 

KESIMPULAN 

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pedagang ikan segar air tawar di Pasar 

Kiaracondong antara lain lokasi, akses menuju pasar, daya beli dari konsumen, jarak antara 

pasar dengan pemukiman warga, komoditi ikan yang dijual pedagang setiap harinya, jam 

operasional pedagang dalam melaksanakan usahanya, fasilitas pendukung dari pasar tempat 

berjualan, banyak nya ikan yang dijual atau tersedia di los pedagang, juga keadaan usaha para 

pedagang.  
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