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Penelitian ini di laksanakan pada bulan Maret 2006, bertempat di lima pasar yang ada di wilayah 
Kotamadya Malang, yaitu: Pasar Dinoyo, Pasar Besar, Pasar Gadang, Pasar Klojen dan Pasar 

Blimbing.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran rata-rata tingkat penjualan komoditas 
perikanan di Kotamadya Malang, untuk mengetahui jenis komoditas yang digemari, dan juga 

untuk merancang perkiraan volume penjualan komoditas perikanan di kotamadya Malang pada 
masa yang akan datang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, yaitu dengan jalan melakukan 
pengamatan langsung di lokasi. Untuk memperkuat data survey, akan didukung oleh data yang 
ada pada instansi yang terkait. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang 

pedagang komoditas perikanan di masing-masing pasar yang menjadi obyek penelitian. Jadi total 
sampel dalam penelitian ini adalah 25 (dua puluh lima orang) pedagang.  

Hasil dari penelitian ini adalah: Untuk jenis pengolahan Pindang, ikan yang paling tinggi jumlah 
penjualan rata-rata hariannya adalah Tongkol kecil, yakni sebanyak 20,89 kg per hari per 
pedagang. Sedangkan ikan dengan penjualan rata-rata terendah adalah Ikan Bandeng yakni 

sebesar 7,41 kg per hari per pedagang. Untuk ikan segar, ikan yang paling tinggi jumlah 
penjualan rata-rata hariannya adalah ikan Bandeng, yakni sebesar 21,62 kg per hari per 

pedagang. Yang paling tendah adalah ikan Tombro yakni sebesar 11,06 kg per hari per 
pedagang. Untuk ikan Asin, ikan yang paling tinggi jumlah penjualan rata-rata hariannya adalah 
Udang kering tanpa kulit/ebi yakni sebesar 8,05 kg per hari per pedagang di pasar Gadang, yang 

paling rendah adalah juga udang kering tanpa kulit/ebi tetapi di pasar Dinoyo.  
Melihat trend penjualan yang relatif stabil, maka dapat diramalkan grafik jumlah dan harga 

penjualan untuk tiga bulan ke depan, akan cenderung bergerak datar, kecuali terjadi peristiwa 
yang luar biasa di sentra-sentra produksi komoditas perikanan. 
Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan agar komoditas yang tingkat penjualannya tinggi, 

harus terus di pertahankan atau jika mungkin, ditingkatkan jumlah produksinya. Sedangkan 
untuk komodiras yang tidak masuk dalam 4 (empat) komoditas favorit dari masing-masing jenis 

pengolahan, agar segera mencari pasar alternatif atau menurunkan jumlah produksi kemudian 
mengganti dengan membudidayakan komoditas favorit.  

 


