
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pedagang dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, 

secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. 

Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh 

kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar 

penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002: 21). 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang panjang garis pantainya sekitar 

81.000 kilometer, memiliki sumber daya air payau dan sumber daya air asin yang 

tidak sedikit. Belum lagi sumber budi daya air tawar dan sumber daya perairan 

umumnya. Wilayah lautan Indonesia merupakan wilayah yang paling luas 

dibandingkan dengan daratannya. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan 

sebesar 7,1 juta km2, merupakan potensi laut. Sumberdaya yang paling banyak 

dipergunakan oleh rakyat Indonesia adalah sumberdaya hayati terutama ikan. 

Potensi lestari perikanan adalah 6,6 juta ton/tahun, tetapi baru dimanfaatkan 

sekitar 30%. 

 Dengan luas laut yang mencapai ± 7,1 juta km dengan garis pantai 

terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 

pulau. Laut Indonesia ini memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat 

sebanyak 6,6 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian 

sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton 
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dapat diperoleh dari Peraira Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemanfaatan potensi 

perikanan laut Indonesia ini walaupun telah mengalami berbagai peningkatan 

pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan dan 

peran yang lebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan 

pendapatan masyarakat nelayan Indonesia. 

Data menunjukkan dari laut seluas 7,1 juta km dengan potensi lestari lebih 

kurang 6,6 juta ton/tahun tingkat pemanfaatan potensi perikanan laut tersebut baru 

mencapai 62% dari hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan (Maximum 

Sustainable Yield). Pada tahun 2003 pemerintah telah meningkatkan volume 

tangkapan ikan laut sampai dengan 80% dari hasil tangkapan maksimum yang 

berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas 

penangkapan ikan laut serta menjaga kelestarian sumber daya ikan di laut 

(repository.usu.ac.id/ bilstream/123456789/7478/1109E00509.pdf/Diakses pada 

tanggal 19/Februari/2015). 

Desa Adisara terletak di dalam wilayah kecamatan Jatilawang kabupaten 

Banyumas, walaupun jauh dari laut tetapi mayoritas mata pencaharian penduduk 

desa Adisara adalah sebagai pedagang ikan. Pedagang ikan ini adalah salah satu 

usaha rumahan yang sudah dijalankan secara turun– temurun. Namun tidak semua 

orang mengetahui, bahwa ikan yang dipasarkan di pasar–pasar sekitar desa 

Adisara yaitu pasar Jatilawang, Wangon, Rawalo, Ajibarang, dan bahkan 

Purwokerto berasal dari desa Adisara. Mungkin tidak akan ada yang menyangka 

bahwa desa yang terletak sekitar 40 KM dari laut selatan dan tidak memiliki satu 

tambak ikan pun ini mayoritas penduduknya sebagai pedagang ikan.  
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Pedagang ikan di Desa Adisara sudah memulai berdagang ikan sejak tahun 

1930-an  dimana ketika Indonesia sudah di jajah oleh Negara Belanda. Para 

pedagang ikan harus mengayuh sepeda tua mereka dan menempuh jarah beberapa 

puluh kilo meter untuk membeli ikan di pesisir pantai selatan dan diperdagangkan 

lagi di pasar yang letaknya tidak jauh dari Desa Adisara. Hal ini terpaksa mereka 

lakukan karena sebelum berdagang ikan para penduduk Desa Adisara 

menggantungkan mata pencaharian sebagai penjual hasil pertanian dan peternakan 

yang penjualannya kurang laku di pasaran sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga (wawancara dengan Mur tanggal 3 Desember 2014). 

Ikan air asin yang diperdagangkan di Desa Adisara diambil dari Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Pedagang 

yang berasal dari desa Adisara harus mengambil sendiri menggunakan motor 

maupun mobil pic up dan mengikuti proses pelelangan ikan dengan pedagang 

lainnya di TPI-TPI yang tersebar di beberapa tempat di pesisir laut selatan. Tetapi 

ada pedagang ikan yang mengambil langsung ke para nelayan di sekitar TPI bagi 

yang sudah memiliki langganan tetap dengan nelayan. 

 Untuk ikan air tawar pedagang di Desa Adisara mendatangkan ikan dari 

tambak-tambak ikan yang berasal dari daerah Jawa Timur seperti Gresik, 

Lamongan, dan Juwana. Khusus ikan bandeng dengan kualitas super para 

pedagang ikan mendatangkan dagangannya dari tambak ikan yang berasal dari 

kawasan Tegal dan Brebes Jawa Tengah. Setiap dua atau tiga hari sekali truk–truk 

ikan dari berbagai daerah ini memasok ikan air tawar ke beberapa pedagang di 

desa Adisara. 
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Walaupun usaha rumahan ini menurut sebagian orang sederhana. Namun 

pada kenyataanya dengan menekuni usaha berdagang ikan sebuah keluarga dapat 

merubah kehidupan ekonominya secara berangsur dengan penghasilan sedikit 

demi sedikit. Pedagang ikan ini juga mulai sedikit dihormati oleh masyarakat desa 

tetangga, serta memiliki posisi sosial yang sangat baik karena bisa membuka 

lapangan usaha baru bagi warga sekitar desa walaupun jumlahnya tidak banyak. 

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Adisara berprofesi sebagai 

pedagang ikan, namun masyarakat Desa ini masih tetap menjaga kerukunan dalam 

lingkungannya. Adapun persaingan dalam dunia usaha masih dalam lingkup yang 

masih dapat teratasi dengan baik dan tanpa menimbulkan persaingan sengit antar 

sesama pedagang ikan. Dikarenakan terdapat paguyuban antar pedagang ikan di 

Desa Adisara  bernama Mina Sari yang dibentuk pada tahun 2012. Paguyuban ini 

biasa berkumpul setiap bulannya untuk membahas mengenai perikanan termasuk 

harga di pasaran. Sebelum terbentuknya paguyuban Mina Sari, sebenarnya tidak 

ada perselisihan antar pedagang ikan, dikarenakan pedagang ikan di Desa Adisara 

berlandaskan azas kekeluargaan dalam berdagang ikan. (wawancara dengan  

Artam tanggal 19 Maret 2015). 

Walaupun banyak jenis pedagang yang lebih menguntungkan dari 

berdagang ikan, tetapi para pedagang ikan ini masih setia menekuni usahanya 

dikarenakan dapat mengubah kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya. Bahkan 

tidak sedikit para pengusaha yang menurunkan usahanya untuk berdagang ikan 

kepada anak dan cucunya.  
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Peneliti memilih tahun 1965 sebagai awal penelitian karena peneliti ingin 

mengetahui mengenai dampak adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 bagi 

para pedagang ikan yang ada di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten 

Banyumas. Sedangkan 2014 adalah untuk membatasi kajian penelitian sehingga 

tidak terlalu luas cangkupan waktunya. 

Hal ini membuat penulis yang berasal dari seorang anak pedagang ikan 

sangat tertarik untuk meneliti tentang perkembangan sosial dan ekonomi 

pedagang ikan ini. Karena hanya dengan menekuni usaha berdagang ikan 

seseorang mampu merubah kehidupan keluarga, dapat mengangkat derajat 

keluarga, dan menjadikan sebuah keluarga hidup dengan lebih sejahtera. Maka 

dari itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dengan judul “Perkembangan 

Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang 

Kabupaten Banyumas Tahun 1965–2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

diangkat dalam penelitian tentang Pedagang Ikan adalah sebahai berikut. 

1. Bagaimana deskripsi wilayah Desa Adisara ?  

2. Bagaimana pengolahan bahan baku pedagang ikan di Desa Adisara 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 1965-2014 ? 

3. Bagaimana perkembangan sosial ekonomi pedagang ikan di Desa Adisara 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 1965-2014 ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang ada, oleh 

karena itu penelitian di prioritaskan untuk menjawab permasalahan diatas, adapun 

tujuanya adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tentang deskripsi wilayah Desa Adisara. 

2. Mengetahui tentang pengolahan bahan baku pedagang ikan  dalam 

memasarkan dagangannya. 

3. Mengetahui bagaimana perkembangan sosial dan ekonomi pedagang ikan di 

Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian yang ingin penulis lakukan adalah sebagai referensi 

mata pelajaran sejarah khususnya yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. 

Selain itu penelitian ini bertujuan  memotivasi para penulis–penulis lain untuk 

lebih intensif lagi menggali sejarah maupun historiografi lokal khususnya 

perkembangan sosial ekonomi pedagang ikan di daerah lain. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi masyarakat umum yang sedang 

mencari referensi untuk memulai membuka usaha sebagai pedagang ikan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Selama ini perkembangan sosial dan ekonomi banyak terjadi dibeberapa 

tempat di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan 

permasalahan tentang Perkembangan Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Di Desa 

Adisara Kecamatan Jatilawang tahun 1965–2014. Sebagai acuan untuk 

menunjukkan pengetahuan dasar sebuah penelitian dan menganalisa permasalahan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa buku penelitian sejenis. 

Proses permasalahan akan berjalan dengan baik apabila diketahui 

pengertian–pengertian dasar dari permasalahan yang diangkat. Selain itu, 

penggunaan kerangka pemikiran dari para ahli menambah nilai hasil akhir tulisan. 

Secara umum pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu 

keuntungan. 

Perkembangan sosial dan ekonomi banyak terjadi di Indonesia. 

Perkembangan yang terjadi di Desa Adisara ini diantaranya terjalinya sistem 

sosial atau terbinanya rasa kekeluargaan yang semakin erat dengan adanya usaha 

rumahan ini. Perkembangan yang lain yaitu meningkatnya kesejahteraan maka 

masyarakat Desa ini lebih terangkat status sosialnya terutama dalam pandangan 

masyarakat. Untuk itulah penelitian ini mencoba untuk mengungkap masalah 

tentang Perkembangan Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Di Desa Adisara 

Kecamatan Jatilawang sebagai acuan untuk menganalisa permasalahan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian skripsi dan dari sumber 

penelitian lain yang relevan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto maupun 
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dari Universitas lainya yang ada di Indonesia. 

Pujiati (2001) dalam penelitiannya tentang Pola Kehidupan Sosial 

Ekonomi Pengrajin Asam Kamal di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga. Menyimpulkan bahwa sebelum tahun 1998 masyarakat 

pegunungan kehidupannya hanya mengandalkan hasil pertanian. Saat itu kondisi 

masyarakat dukuh pegunungan sangat miskin. Kesimpulan diatas ternyata dapat 

menurunkan angka pengangguran khususnya tenaga perempuan yang tersendat 

menjadi pengrajin, pengepul dan ekonomi mereka dapat setingkat lebih maju 

dibandingkan sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan Yatmiyati (2002) dalam penelitiannya yang 

berjudul Perubahan Sosial Ekonomi Petani Di Desa Karang Cengis Kecamatan 

Bukateja Kabupaten Purbalingga tahun 1997–2001. Adanya tanaman melati 

mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang meliputi adanya status sosial 

yang semakin baik dan tingkat kepedulian sosial yang meningkat. Sedangkan 

perubahan ekonomi meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

berkurangnya tingkat pengangguran. 

Nuryanto (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Perubahan Sosial 

Ekonomi Petani Cengkeh di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga, bahwa stratifikasi sosial akan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

masyarakat. Perubahan yang sangat cepat terjadi yaitu saat masyarakat tidak 

mendapatkan penghasilan tambahan dari sektor perkebunan cengkeh. Setelah 

berbuah dengan hasil baik dan kemudian muncul peraturan pemerintah mengenai 

BPPC (Badan Penyelenggara dan Pemasaran Cengkeh) mengenai cengkeh yang 
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dianggap sangat merugikan bagi masyarakat petani cengkeh. 

Sulistiyono (2003) tentang Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Buruh 

Tani Desa Kemutug Lor Yang Beralih Profesi Sebagai Pedagang di Lokawisata 

Baturaden 1990–2000. Sebelum menjadi pedagang, mereka hidup sebagai buruh 

tani selama bertahun–tahun. Sebagian dari mereka banyak yang mengeluh karena 

pendapatan mereka kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang 

semakin meningkat. 

Motivasi yang menjadikan dirinya menjadi pedagang adalah adanya 

kesadaran keterbelakangan dan keadaan ekonomi mereka yang kurang dapat 

memenuhi kebutuhan sehari–hari. Selain itu mereka menginginkan kehidupan 

yang layak di masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak berfikir yang muluk– 

muluk. Mereka menyadari bahwa status sosial dan status pendidikan mereka dari 

kalangan bawah. Setelah menjadi pedagang beban mereka sedikit demi sedikit 

semakin berkurang dan kebutuhan keluarga dapat teratasi. 

Deni Arief Rakhmani (2013) tentang Perubahan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Kawasan Pabrik Teh Hitam Kaligua Desa Pandansari Paguyangan 

Kabupaten Brebes 2003–2013. Adanya pertanian di Desa Pandansari lebih 

menitik beratkan pada teh meskipun banyak warga yang menanam beberapa 

sayuran seperti kentang, kobis, seledri, wortel, dan disamping itu juga penduduk 

Desa Pandansari memiliki tanaman teh yang dibudidayakan sendiri, tanpa terikat 

oleh perkebunan Negara yang hasilnya diolah secara tradisional. 

Umbar Rakanti (2014) tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pengusaha 

Industri Rumahan Krupuk Mireng Di Desa Kedungwringin Kecamatan 
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Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2004–2013. Industri rumahan kerupuk 

mireng di Desa Kedungwringin dilihat dari industri kerupuk mireng ini berdiri 

sendiri sampai hampir semua masyarakat di Desa Kedungwringin berprofesi 

sebagai pengusaha industri kerupuk mireng. Karna tidak ada yang tahu, bahwa 

makanan yang dianggap remeh bisa mengubah kesejahteraan masyarakat 

pembuatnya. 

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang sudah  dipaparkan pada alenia 

di atas, penulis menyimpulkan penelitian di atas banyak mengulas tentang 

perkembangan sosial ekonomi yang mengarah pada perubahan strata sosial. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, mengenai 

perkembangan strata sosial para pedagang ikan dari mulai merintis usahanya 

sampai berhasil dan dapat me sejahterakan keluarga seperti yang diinginkan oleh 

para pedagang ikan.  Juga melakukan inovasi baru dalam pengolahan bahan baku 

yang dilakukan oleh pedagang ikan di Desa Adisara sehingga bisa bertahan 

sampai saat ini, dari produk–produk yang dihasilkan oleh pedagang ikan dari awal 

pertama memulai usahanya. 

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

1. Landasan Teori 

Perkembangan sosial (Yudrik Jahja, 2011: 47-48) dapat diartika sebagai 

sequence dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk 

menjadi makhluk sosial. Proses perkembngannya berlangsung secara bertahap 

sebagai berikut: 
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a. Masa kanak–kanak awal (0-3 tahun). 

b. Masa kritis (3-4 tahun) tort alter. 

c. Masa kanak–kanak akhir (4-6 tahun) subyektif menuju obyektif. 

d. Masa anak sekolah (6-12 tahun) obyektif. 

e. Masa kritis II (12-13 tahun) pre-puber (anak tanggung). 

Setelah berlangsungnya perkembangan sosial pada individu maupun 

masyarakat, maka berubah pula baik fisik maupun pola fikir pada individu 

maupun sekelompok masyarakat.  

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai norma-norma, 

nilai-nilai, pola-pola perikelakuan orang, organisasi, susunan, dan stratifikasi 

kemasyarakatan, dan juga dapat mengenai lembaga kemasyarakatan (Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964: 487). 

Sebab-sebab perubahan masyarakat bersumber dari dalam masyarakat itu 

sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat itu, yaitu yang datangnya 

sebagai pengaruh dari masyarakat lain. Sebab-sebab yang bersumber dalam 

masyarakat sendiri itu misalnya saja tambah atau berkurangnya penduduk, 

penemuan-penemuan baru (inventions) pertentangan (conflicts) antara 

golongan-golongan, dan pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh 

masyarakat itu sendiri. 

Apabila sebab-sebab perubahan itu bersumber di dalam masyarakat lain 

maka biasanya perubahan terjadi karena kebudayaan dari masyarakat yang 

lain itu melancarkan pengaruhnya pada kebudayaan dari masyarakat yang 

sedang dipelajari. Hubungan yang dilakukan secara fisik antar kedua 
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masyarakat itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh 

timbal balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat 

lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu (Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964: 489). 

Setelah berlangsungnya perubahan masyarakat, faktor lain yang 

mempengaruhi perkembangan sosial adalah interaksi sosial. Dikarnakan tanpa 

adanya interaksi sosial di dalam lingkungan masyarakat, maka tidak akan bisa 

perkembangan sosial itu berlangsung. Oleh karena interaksi sosial merupakan 

syarat utama terjadinya aktivitas–aktivitas soaial. 

Menurut Hebert Blumer interaksi sosial antar manusia adalah “manusia 

menginterpretasikan atau ‘mendefinisikan’ tindakan sesamanya, bukannya 

semata-mata bereaksi terhadap tindakan masing-masing” (Schaefer, 2012: 

115). 

Menurut Herimanto dan Winarno (2010: 52) dalam bukunya yang berjudul 

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  ciri-ciri sebuah interaksi sosial adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelakunya lebih dari satu orang. 

b. Adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. 

c. Mempunya maksud dan tujuan, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan 

tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. 

d. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang 

berlangsung. 

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses 
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interaksi sosial: 

a. Imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain 

baik sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup (Herimanto dan 

Winarno, 2010: 53). Imitasi menurut Tarde adalah  unsur tunggal dari 

pada segenap kehidupan sosial antar-hubungan antara dua orang, dan antar 

dengan sendirinya pendirian yang berat-sebelah ini, tidak dapat 

dipertahankan, karena peranan kelompok diabaikan sama sekali (Polak, 

1979: 93). 

b. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadi sama 

(identik) dengan individu yang di tirunya (Herimanto dan Winarno, 2010: 

53). Identifikasi berjalan lebih jauh lagi daripada simpati. Identifikasi 

seolah-olah diri kita sendiri, menjadi dia. Seorang yang mengidentifikasi 

diri dengan orang lain, biasanya akan menirunya, merasa simpati dengan 

dia, dan terkena sugestinya. Tetapi sebaliknya, imitasi, simpati, dan sugesti 

tidak perlu disertai dengan identifikasi. Jadi, identifikasi biasanya meliputi 

imitasi simpati, dan sugesti, tetapi tidak perlu sebaliknya. Identifikasi 

memegang peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak, 

karena dengan identifikasi dioper pula nilai-nilai kebudayaan dan sifat-

sifat kepribadian yang dimiliki oleh orang yang menjadi teladan (Polak, 

1979: 96). 

c. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau 

sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh fihak 

lain 
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d. Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang 

merasa tertarik pada fihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang 

memegang peranan yang sangat penting , walau pun dorongan utama pada 

simpati adalah keinginan untuk memahami fihak lain dan untuk kerja-

sama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang 

didorong oleh suatu keinginan untuk belajar dari fihak lain yang dianggap 

kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai 

kelebihan–kelebihan atau kemampuan–kemampuan tertentu yang patut 

dijadikan contoh. Proses simpati akan dapat berkembang, di dalam suatu 

keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin. 

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 53-55) dalam bukunya yang berjudul 

Sosiologi Suatu Pengantar syarat–syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu: 

a. Kontak sosial berasal dari con atau cun yang artinya bersama-sama, dan 

tango yang artinya menyentuh. Namun, kontak sosial tidak hanya secara 

harfiah bersentuhan badan tetapi bisa lewat bicara, melalui telepon, 

telegram, surat, radio, dan sebagainya (Herimanto dan Winarno, 2010: 52). 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk: (1) antara orang–

perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan–kebiasaan 

dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui socialization, yaitu 

suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma–

norma dan nilai–nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota, (2) antara 

orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, 

misalnya apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya 
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berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai 

politik memaksa anggota–anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan 

ideologi dan programnya, (3) antara suatu kelompok manusia dengan 

kelompok manusia lainnya. Umpamanya, dua partai politik mengadakan 

kerja sama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam 

pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan 

mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan dan 

seterusnya disuatu wilayah yang baru dibuka. Suatu kontak dapat pula 

bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang 

mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. 

Sebaliknya kontak sekunder memerlukan suatu perantara. 

b. Arti yang terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan 

tafsiran pada perikelakuan orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-

gerak badaniyah atau sikap) perasaan–perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian 

memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain 

tersebut. 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini  adalah 

pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi. 

a. Pendekatan Sosiologi 

Menurut Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi (1964) dalam 

bukunya berjudul Setangkai Bunga Sosiologi mengemukakan bahwa, 
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sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial yakni 

keseluruhan jalinan sosial antara unsur–unsur sosial yang pokok, seperti 

kaidah–kaidah sosial, kelompok–kelompok dan lapisan–lapisan sosial. 

Sosiologi juga mempelajari proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara 

berbagai segi kehidupan bersama. Contoh hubungan timbal balik antara 

kehidupan agama dan kehidupan politik, hubungan timbal balik antara 

kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi. 

Menurut Djojodigoeno sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang 

bersasaran, yaitu yang berbenda hidup bermasyarakat. J. A. A. Van Doorm en 

dan C. J. Lammers menyatakan sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang 

struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 

Sedangkan menurut F. H. Giddings sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

masyarakat secara ilmiah (Nata Saputra, 1982: 28). 

Sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang 

mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya (tidak 

sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya), dengan 

ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, tingkah laku serta 

keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala 

kehidupannya (Hasan Shadily, 1993: 2) 

Pendekatan sosiologi digunakan oleh penulis untuk membantu 

mengkaji mengenai proses perkembangan sosial yang dialami oleh para 

pedagang ikan di Desa Adisara selama berjualan ikan dan interaksi sosial 

yang dilakukan oleh pedagang ikan dengan para pekerja.  
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Sosiologi berfungsi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara 

manusia dalam kelompok-kelompok (Soerjono Soekanto, 1982: 18). Dalam 

penelitian yang penulis lakukan disini yaitu mengkaji hubungan antara 

pedagang ikan dengan kelompok masyarakat di Desa Adisara. 

b. Ekonomi 

Menurut (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 5) “Ilmu ekonomi 

merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara 

menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif 

penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian 

menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada bebagai 

individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat”. 

Pendekatan ekonomi digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana 

keuntungan dan kerugian yang didapat oleh pedagang ikan  dari pengolahan 

bahan baku yang dijual di pasaran. Pendekatan ekonomi juga berfungsi 

sebagai tolak ukur mengenai kemakmuran yang diperoleh oleh suatu 

individu. J. L. Meij mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang 

usaha manusia ke arah kemakmuran (Abdullah, 1992:6). 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk mengkasi berbagai 

permasalah dengan skripsi yang berjudul Perkembangan Sosial Ekonomi 

Pedangan Ikan Di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas 
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tahun 1965–2014. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

metode sejarah yaitu menguji dan menganalisis secara kritis, rekaman dan 

peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa di masa lampau secara 

imajinatif.  Adapun tahapan-tahapan dalam metode sejarah adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik, merupakan sebuah tahapan atau kegiatan untuk mencari atau 

menemukan sumber, data dan informasi mengenai masalah yang di angkat, 

baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disesuaikan dengan jenis sejarah yang 

akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995:94). 

a. Dokumentasi 

Dalam uraian tentang studi pendahuluan, telah disinggung pula 

bahwa sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan 

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan 

metode dokumentasi. 

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto 

Suharsimi, 1997: 149). 

Sehubungan dengan metode penelitian tersebut, kegiatan penelitian 

ini diawali dengan mengumpulkan sumber–sumber dari berbagai catatan 

atau sumber tertulis yang diambil dari Kantor Kepala Desa Adisara. 
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b. Wawancara 

Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini 

menggunakan model wawancara mendalam. Mc Milan dan Schumacher 

(dalam Satori 2009: 45). Menyatakan, wawancara mendalam merupakan 

tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati 

partisipan yang bagaimana menggambarkan kejadian-kejadian, atau 

fenomena-fenomena yang berhubungan dengan seting penelitian. Dengan 

cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan.  

Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan beberapa warga 

masyarakat yang memiliki usaha berdagang ikan. Awal wawancara penulis 

melakukan pengumpulan data pertanyaan yang akan diajukan kemudian 

melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada. 

Sumber-sumber heuristik dibagi atas dua jenis: Sumber primer dan 

sekunder. Sebuah sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi 

dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau 

dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir 

pada peristiwa yang diceritakannya (disini selanjutnya secara singkat 

disebut saksi pandang-mata). Sumber sekunder dalam penelitian kali ini 

yaitu para pedagang ikan. Sebuah sumber sekunder merupakan kesaksian 

daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandang-mata, yakni dari 

seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya (Louis 

Gottschalk, 1969: 35) Sumber primer dalam penelitian kali ini adalah 
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warga sekitar tempat pengolahan ikan. 

2. Kritik sejarah dibedakan atas dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik 

internal (Muhammad, 2011: 38). Kritik eksternal ialah cara melakukan 

verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah 

(Helius, 2012: 104). Kritik intern dilakukan dengan memperhatikan dua hal 

(1) penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membanding-bandingkan 

kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima 

kredibilitasnya (Notosusanto, 1978: 39). 

3. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data tersebut. Tahapan ini sering disebut 

sumber subyektifitas, karena (Kuntowijoyo,1995: 100) pendapat tersebut 

sebagian benar dan sebagian lagi salah. Interpretasi sebagai sumber 

subyektivitas dikatakan benar karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak 

bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan 

dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan 

menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektifitas panulis sejarah diakui, tetapi 

untuk dihindari. Interpretasi mengandung maksud sebagai penafsiran terhadap 

data yang terkumpul setelah dilakukan penyeleksian atau pengujian sumber. 

Dengan kata lain dalam langkah ini peneliti menggabungkan semua fakta–

fakta yang telah didapat dari para informan menjadi satu kesatuan. 

4. Historiografi, adalah proses penyusunan fakta–fakta sejarah dari berbagai 

sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk tulisan sejarah. Setelah 

melakukan penafsiran terhadap data–data yang ada, sejarawan harus sadar 

bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga 
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untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan struktur dua 

gaya bahasa penulisnya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang 

lain mengerti pokok–pokok pikiran yang diajukan oleh penulis. Pada tahapan 

ini peneliti melakukan penulisan sehingga dapat menjadi karya tulis ilmiah 

yang sesuai dengan ketentuan keilmuan (Kuntowijoyo, 1995: 102). 

 

H. Sistem Penyajian Data 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab terdiri dari 

beberapa sub bab. Hal ini untuk lebih mempermudah pembahasan dan membantu 

pembaca memahami maksud penelitian ini. 

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

dan pendekatan, metode penelitian, sistem penyajian data. 

BAB II Membahas tentang deskripsi wilayah Desa Adisara. 

BAB III Mengulas tentang pengolahan bahan baku yang dilakukan oleh pedagang 

ikan di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 1965-

2014. 

BAB IV Dalam bab ini penulis akan membahas tentang: perkembangan sosial 

ekonomi pedagang ikan di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten 

Banyumas tahun 1965-2014. 

BAB V Bagian bab ini mengulas tentang kesimpulan dan saran. 
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