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ABSTRAK 
 

Omset penjualan ikan pedagang di Pasar Baru, Kota Bekasi menjadi salah satu indikator 

pendapatan pedagang. Tinggi rendahnya omset penjualan tidak dapat dipisahkan dengan 

berbagai faktor yang terkait, diantaranya adalah perilaku sehat, umur pedagang, dan 

persepsional kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara empririk 

korelasi antara perilaku sehat, umur pedagang, dan persepsional kepuasan pelanggan 

dengan omset penjualan ikan pedagang di Pasar Baru, Kota Bekasi. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survei. Sampel pedagang ikan diambil secara acak 30 orang, dan data 

dianalisis dengan rumus korelasi-regresi. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan: 1) 

Terdapat korelasi positif antara perilaku sehat dengan omset penjualan ikan; 2) Terdapat 

korelasi positif antara umur pedagang dengan omset penjualan ikan; 3) Tidak terdapat 

korelasi positif antara persepsional kepuasan pelanggan dengan omset penjualan ikan; dan 

4) Terdapat korelasi positif antara perilaku sehat, umur pedagang, dan persepsional 

kepuasan pelanggan secara bersama-sama dengan omset penjualan ikan. 

Kata kunci: omset penjualan ikan, perilaku sehat, persepsional kepuasan pelanggan, umur. 

 

ABSTRACT 
 

The sales turnover of fish traders in Trader New City Bekasi became one of the indicators 

of income trader. High and low turnover can’t not be separated by a variety of related 

factors, such as healthy behaviors, the age of the merchant, and perceptional customer 

satisfaction. The purpose of this study to reveal an emprirical correlation between health 

behavior, the age of the merchant, and perceptional customer satisfaction with the sales 

turnover of fish traders in Trader New City Bekasi. The research method used was 

surveyed. Samples were taken at random fish traders 30 people, and the data were analyzed 

by the correlation formula-simple and multiple linear regression. The results of the study 

follow: 1) There is a positive correlation between health behavior with a sales turnover of 

fish; 2) There is a positive correlation between age and traders with a turnover of sales of 

fish; 3) There is no positive correlation between the perceptional customer satisfaction with 

the sales turnover of the fish; and 4) There is a positive correlation between health behavior, 

the age of the merchant, and perceptional customer satisfaction together with the sales 

turnover of the fish. 

Keywords: age, healthy behavior, perceptional customer satisfaction, sales turnover of fish. 
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PENDAHULUAN 

Penjualan pedagang khususnya di pasar-pasar tradisional dewasa ini men-

dapat banyak tantangan dari pasar-pasar modern dan swalayan yang menjamur di 

berbagai kota. Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan pasar modern di 

berbagai kota bahkan menjadi keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini juga 

dijumpai di Kota Bekasi. Pedagang ikan di pasar tradisional di Pasar Baru, Kota 

Bekasi dikepung oleh keberadaan pasar modern dan banyak swalayan besar yang 

juga menjual berbagai jenis ikan dengan kemasan yang lebih baik. 

Kondisi pasar-pasar tradisional seperti halnya pasar Kota Baru Bekasi 

umumnya menghadapi banyak permasalahan baik yang bersumber dari diri peda-

gang maupun lingkungan. Kedua hal tersebut menjadi faktor yang terkait dengan 

omset penjualan ikan. Berubahnya lokasi dagang sehingga pelanggan mengalami 

kendala menemukannya. Hal ini juga disebabkan oleh para pedagang tradisional 

sebagai pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di lokasi jalan.  

Menurut Sekretaris Dispera Kota Bekasi (2016) “selama ini kehadiran PKL 

di sekitar Pasar Baru, membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Kehadiran PKL 

juga membuat sampah semakin menumpuk”, PKL berdasarkan pantauan, meng-

gelar barang dagangannya di tepi jalan di sekitar Pasar Baru, di Jalan Prof. 

Mohammad Yamin, Jalan Ir Juanda dan Jalan Underpass Durenjaya. Berdasarkan 

pendataan terakhir, jumlah PKL di sekitar Pasar Baru saat ini meningkat 10 kali 

lipat. Jumlah PKL meningkat hingga 700 orang, setelah ada kabar mengenai 

relokasi PKL ke dalam pasar di Blok II (Anonim 2016). Para pedagang lebih 

memilih menggelar dagangannya di pinggir jalan karena dianggap lebih dekat 

dengan konsumen. Hampir 40 kondisi Blok 2 masih kosong dari pedagang, yang 

memang disediakan untuk mereka, para penjual daging, sayur-mayur, dan ikan 

(Anonim 2016).  

Omset penjualan bagi pedagang merupakan target yang diharapkan terealisir 

100%. Menurut Chaniago (1998) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjulan suatu barang/jasa dalam kurun waktu 

tertentu. Swastha dan Irawan (1990) memberikan pengertian omzet penjualan 

sebagai akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang 
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dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau 

dalam satu proses akuntansi. Omzet penjualan mencakup keseluruhan jumlah 

penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan 

jumlah uang yang diperoleh. 

Praktiknya kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Swastha  

Irawan 1990), yakni: kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, 

kondisi organisasi perusahaan, dan faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, 

kampanye, dan pemberian hadiah. Menurut Forsyth (1990), faktor-faktor yang 

memengaruhi turunnya penjualan meliputi: 1) Faktor internal, yaitu sebab yang 

terjadi karena perusahaan itu sendiri: penurunan promosi penjualan, penurunan 

komisi penjualan, turunnya kegiatan salesman, turunnya jumlah saluran distribusi, 

dan pengetatan terhadap piutang yang diberikan; dan 2) Faktor eksternal, yaitu 

sebab yang terjadi karena pihak lain, yaitu perubahan kebijakan pemerintah, 

bencana alam, perubahan pola konsumen, munculnya saingan baru, dan munculnya 

pengganti 

Menurut (Kusuma 2012), kekuatan usaha dalam bidang agroindustri terletak 

pada pengalaman pemilik usaha. Sedangkan kelemahannya ada pada tenaga 

pemasar. Penjualan perseorangan berpengaruh terhadap omset penjualan. Beberapa 

faktor yang terkait dengan omset penjualan pedagang ikan yang diungkap dalam 

penelitian ini sebagai faktor yang urgen antara lain: perilaku sehat, umur, dan 

persepsional kepuasan pelanggan dari pedangang. 

Hidup sehat adalah tujuan setiap manusia, semua aktivitas manusia memer-

lukan syarat manusia yang sehat agar tujuan hidupnya mudah tercapai. Keadaan 

hidup sehat dapat dicapai dengan melakukan upaya-upaya tertentu (Makhfud 

2009). Perilaku sehat menjadi faktor dari dalam diri pedagang yang langsung dapat 

dilihat melalui interaksi dengan pelanggan. Menurut Kaplan dan Kaplan yang 

dikutip Sarwono (1995), makhluk berakal sehat (man is a reasonable person). 

Manusia selalu ingin menggunakan akal sehatnya, tetapi ia tidak selalu bisa 

melakukannya. Faktor yang paling memengaruhi dalam mewujudkan akal sehat itu 

adalah situasi dan kondisi lingkungan.  
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Kecenderungan untuk selalu mengerti lingkungan inilah salah satu ciri utama 

manusia sebagai makhluk berakal sehat. Menurut Geetzt (1992), perilaku adalah 

tindakan yang dilakukan setelah hasil proses berpikir tentang suatu masukan yang 

diterima akal untuk dipraktikkan. Tindakan yang dilakukan oleh manusia setelah 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan berpikir yang baik akan mengarah 

perilaku yang baik juga. Artinya, perilaku manusia memengaruhi lingkungannya, 

sebaliknya lingkungan akan memengaruhi perilaku dan pengalaman manusia itu 

sendiri.  

Sarwono (1995), mengatakan perilaku adalah perbuatan manusia baik yang 

kasat mata (terbuka) maupun yang tidak kasat mata (tertutup). Perbuatan yang 

terbuka adalah semua perilaku yang bisa ditangkap langsung dengan indera seperti 

melempar, memukul, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tertutup 

harus diselidiki dengan instrumen khusus karena tidak langsung dapat ditangkap 

indera. 

Terminologi kesehatan paling tidak mengandung tiga komponen, yaitu: 

biomedis, personal, dan sosiokultural (Smet 1994). Dalam terminologi ini, kese-

hatan didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) adalah ‘health is state 

of complete physical, mental social, and spiritual well being and not merely the 

absence of disease and infirmity’ (Fodor  Dalis 1981). Kesehatan adalah keadaan 

(status) sehat utuh secara fisik, mental (rohani) dan sosial, dan bukan hanya suatu 

keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Keadaan sehat mencakup 

manusia seutuhnya dan tidak hanya sehat fisik saja tetapi juga sehat mental dan 

hubungan sosial yang optimal di dalam lingkungannya. 

Faktor umur dalam diri seseorang memberikan nuansa pengalaman dalam 

hidup terutama berkenaan dengan mata pencaharian. Menurut Staw dan Salancik 

(1977), umumnya pria memulai usaha sendiri ketika berumur 30 tahun dan wanita 

pada usia 35 tahun, usia bisa dikaitkan dengan keberhasilan bila dihubungkan 

dengan lamanya menjadi wirausaha. Hurlock (1999) menyebut pada usia 18–           

40 tahun sebagai dewasa awal sebagai masa coba-coba untuk berkarir. Pada usia 

40–60 tahun sebagai masa dewasa madya yang dicirikan dengan prestasi puncak 

keberhasilan dam pekerjaan. 
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Pada persepsional kepuasan pelanggan oleh pedagang, menjadi gambaran 

pedagang dalam hal melayani konsumen. Menurut Gibson et al. 2007, persepsi 

diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu diling-

kungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar 

terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. 

Persepsi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu persepsi ditinjau aspek proses 

dan persepsi sebagai hasil proses berkenaan dengan persepsi. Menurut Baron dan 

Byrne (1991), persepsi diawali oleh aktivitas di mana seseorang mengenali objek 

sehingga dari objek tersebut timbul sensasi. Sensasi adalah proses mental dalam 

menangkap objek yang sesuai untuk berpikir, sensasi diproses melalui sistem syaraf 

menjadi percepts. 

Dengan percepts tersebut seseorang bisa mengenali tahap paling awal dari 

hubungan manusia dengan lingkungan adalah kontak fisik antara individu dengan 

objek-objek dilingkungannya. Objek tampil dengan kemanfaatan masing-masing, 

sedangkan individu datang dengan sifat-sifat individualnya, bakat, minat, sikap, dan 

ciri kepribadian masing-masing. 

Hasil interaksi individu dengan objek menghasilkan persepsi individu tentang 

objek itu. Jika persepsi itu berada dalam batas-batas optimal maka individu 

dikatakan dalam keadaan homeostatis, yaitu keadaan yang serba seimbang. 

Keadaan ini biasanya dipertahankan oleh individu karena menimbulkan perasaan-

perasaan yang paling menyenangkan. Pentingnya penumbuhan persepsi dalam 

kehidupan setiap individu maupun organisasi karena semua keputusan dan perilaku 

setiap individu di dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi. Selanjutnya persepsi 

dapat diartikan sebagai suatu proses manusia menerjemahkan, masukan melalui 

perasaan mereka dan memberikan arti tentang dunia di sekeliling mereka. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Singarimbun 

(1987), penelitian survei dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian survei 

hanya berusaha mengukur apa yang ada tanpa memasalahkan mengapa hal itu ada 
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Survei ini hanya menyelidiki sebagian dari populasi yang dikenal sebagai survai 

sampel (Ary et al. 1982).  

Penelitian ini juga tergolong penelitian korelasional, yaitu dimaksudkan 

untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat (Singarimbun 1987). Penelitian ini menjelaskan hubungan antara antar 

variabel, yakni: X1= perilaku sehat pedagang, X2= Umur pedagang, melalui 

pengujian hipotesis. Konstelasi masalah dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 

1 berikut. 

 

Gambar 1 Kerangka hubungan antar variabel. 

 

Populasi yang diteliti adalah pedangang ikan di Pasar Baru, Kota Bekasi 

berjumlah 30 orang pedagang yang diambil secara acak dari populasi terjangkau 

yang berjumlah 57 orang. Teknik acak yang digunakan adalah dengan mengundi 

daftar nama pedagang satu per satu hingga diperoleh 30 nama pedagang ikan 

sebagai sampel penelitian.  

Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala interval yang 

telah divalidasi. Teknik analisis data dilakukan dengan rangkaian menguji 

persyaratan uji normalitas populasi dengan uji Liliefors dan uji homogenitas 

variansi melalui uji F, yakni uji Levene Statistics. Sedangkan analisis digunakan 

teknik regresi korelasi, mencakup hipotesis statistik yang diuji sebagai berikut: 

1. Ho : ρy1 ≤ 0  

H1 : ρy1 > 0 
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2. Ho : ρy2 ≤ 0  

H1 : ρy2 > 0 

3. Ho : ρy3 ≤ 0  

H1 : ρy3 > 0 

4. Ho : Ry123 ≤ 0  

H1 : Ry123 > 0 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data dalam penelitian ini 

antara lain: 1) Data omset penjualan adalah nilai rupiah yang diperoleh pedagang 

dari hasil penjualan ikan selama satu bulan; 2) Data perilaku sehat adalah skor dari 

jawaban angket dari pedagang ikan yang diungkapkan melalui proses wawancara 

dengan peneliti berkenaan dengan aspek higienis dan sanitasi dalam berdagang. 

Jawaban menggunakan modifikasi skala Likert dengan interval tidak pernah = 1, 

pernah = 2, dan sering = 3; 3) Umur pedagang, data umur pedagang diperoleh 

melalui pencatatan hasil wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh penga-

laman berdagang; dan 4) Data persepsional kepuasan pelanggan yang diperoleh 

melalui wawancara dengan pedagang yang dimaksudkan untuk mengungkap 

gambaran dan pandangan pedang terhadap kepuasan para pembeli yang tiap hari 

mendapat pelayanan dari pedagang. Hasil uji hipotesis dapat dirinci di bawah ini. 

Hasil uji hipotesis pertama, yakni “terdapat hubungan positif antara perilaku 

sehat dengan omset penjualan”, diuji melalui hipotesis statistik: 

 Ho : ρy1 ≤ 0  

 H1 : ρy1 > 0  

Hasil perhitungan konstante dan koefisien arah regresi menggunakan bantuan 

software SPSS 16.0 for windows diperoleh persamaan regresi Y atas X1 adalah              

Ŷ = -55,319 + 2,7997X1 dengan hasil uji keberartian regresi terlihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1 Ringkasan uji keberartian regresi Ŷ= -55,319 + 2,7997X1 

Anovab 

Model Sum of squares df Mean square F Sig. 

1 Regression 1750,560 1 1750,560 9,404 0,005a 

 Residual 5212,406 28 186,157   

 Total 6962,967 29    

a. Predictors: (constant), perilaku sehat pedagang 

b. Dependent variable: omset penjualan 

 

Hasil uji keberartian diperoleh Fhitung = 9,404 (Sig. = 0,005 < 0,05) berarti 

tolak Ho pada α = 0,05. Dengan demikian persamaan regresi linear sederhana            

Ŷ = -55,319 + 2,7997X1 signifikan, sedangkan uji linearitas regresi diperoleh             

Fhitung = 2,010 (Sig. = 0,115 > 0,05) berarti terima Ho pada α = 0,05. Dengan 

demikian persamaan regresi linear sederhana Ŷ = -55,319 + 2,7997X1 linear. 

Kekuatan hubungan antara perilaku sehat dengan omset penjualan dihitung (ry1) 

dengan rumus korelasi product moment dari Pearson diperoleh ry1 = 0,501                 

(Sig.= 0,002 <00,5) berati koefisien ry1 signifikan. Korelasi parsil, yakni hubungan 

murni dengan mengontrol variabel X2 (ry1.23) diperoleh 0,454 (Sig. = 0,04 < 0,05). 

Secara korelasional, antara perilaku sehat dengan omset penjualan memiliki 

kekuatan yang signifikan. Harga indeks determinasi yang diambil dari R square 

sebesar 0,206 berarti besarnya kontribusi perilaku sehat (X1) terhadap varians omset 

penjualan 20,06%. 

Hasil uji hipotesis kedua yakni “terdapat hubungan positif antara umur 

pedagang dengan omset penjualan”, diuji melalui hipotesis statistik: 

 Ho : ρy2 ≤ 0  

 H1 : ρy2 > 0  

Dengan cara yang sama dari perhitungan konstante dan koefisien arah regresi 

diperoleh persamaan regresi Y atas X2 adalah Ŷ = 14,963 + 0,942X2 dengan hasil 

uji keberartian regresi terlihat pada Tabel 2. 

Hasil uji keberartian diperoleh Fhitung = 9,569 (Sig. = 0,004 < 0,05) berarti 

tolak Ho pada α = 0,05. Dengan demikian persamaan regresi linear sederhana                    

Ŷ = 14,963 + 0,942X2 signifikan, sedangkan uji linearitas regresi diperoleh                

Fhitung = 1,262 (Sig. = 0,33 > 0,05) berarti terima Ho pada α = 0,05. Dengan 
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demikian persamaan regresi linear sederhana Ŷ = 14,963 + 0,942X2 linear. 

Kekuatan hubungan antara umur pedagang dengan omset penjualan (ry2) diperoleh 

0,505 (Sig. = 0,002 < 0,05) berarti koefisien ry2 signifikan. Korelasi parsil, yakni 

hubungan murni dengan mengontrol variabel X1 dan X3 (ry2.13) diperoleh 0,466 

(Sig. = 0,006 < 0,05). Secara korelasional, antara umur pedagang dengan omset 

penjualan memiliki kekuatan yang besar. Harga indeks determinasi yang diambil 

dari R square sebesar 0,217 berarti besarnya kontribusi umur pedagang (X2) 

terhadap varians omset penjualan 21,70%. 

Tabel 2 Ringkasan uji keberartian regresi Ŷ = 14,963 + 0,942X2 

Anovab 

Model Sum of squares Df Mean square F Sig. 

1 Regression 1773,569 1 1773,569 9,569 0,004a 

 Residual 5189,398 28 185,336   

 Total 6962,967 29    

a. Predictors: (constant), umur pedagang 

b. Dependent variable: omset penjualan 
 

Hasil penelitian ketiga, yakni “terdapat hubungan positif antara persepsional 

kepuasan pelanggan dengan omset penjualan”, diuji melalui hipotesis statistik: 

 Ho : ρy3 ≤ 0  

 H1 : ρy3 > 0  

Dengan cara yang sama dari perhitungan konstante dan koefisien arah regresi 

diperoleh persamaan regresi Y atas X3 adalah Ŷ= -29,832 + 0,196X3 dengan hasil 

uji keberartian regresi terlihat pada Tabel 3.  

Tabel 3 Ringkasan uji keberartian regresi Ŷ= -29,832 + 0,196X3 

Anovab 

Model Sum of squares Df Mean square F Sig. 

1 Regression 394,823 1 394,823 1,683 0,205a 

 Residual 6568,144 28 234,577   

 Total 6962,967 29    

a. Predictors: (constant), persepsional kepuasan pelanggan 

b. Dependent variable: omset penjualan 
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Hasil uji keberartian diperoleh Fhitung = 1,683 (Sig. = 0,205 < 0,05) berarti 

terima Ho pada α = 0,05. Dengan demikian persamaan regresi linear sederhana             

Ŷ = -29,832 + 0,196X3 tidak signifikan, persamaan regresi pada hasil penelitian 

ketiga di atas lemah maka tidak dilanjutkan dengan pengujian linearitas maupun 

koefisien korelasi.  

Hasil uji hipotesis keempat, yakni “terdapat hubungan positif antara perilaku 

sehat, umur pedagang, dan persepsional kepuasan pelanggan secara bersama-sama 

dengan omset penjualan”, diuji melalui hipotesis statistik: 

 Ho : Ry123 ≤ 0  

 H1 : Ry123 > 0  

Dengan cara yang sama dari perhitungan konstante dan koefisien arah regresi 

Y atas X1, X2, dan X3 adalah Ŷ= -88,578+2,339X1+0,775X2 + 0,625X3 dengan hasil 

uji keberartian regresi terlihat pada Tabel 4.  

Tabel 4 Ringkasan uji keberartian regresi Ŷ= -88,578 +2,339X1+ 0,775X2 + 0,625X3 

Anovab 

Model Sum of squares Df Mean square F Sig. 

1 Regression 3086,160 3 1028,720 6,899 0,001a 

 Residual 3876,806 26 149,108   

 Total 6962,967 29    

a. Predictors: (constant), persepsional kepuasan pelanggan, perilaku sehat pedagang, 

umur pedagang. 

b. Dependent variable: omset penjualan 

 

Hasil uji keberartian diperoleh Fhitung = 6,899 (Sig. = 0,001 < 0,05) berarti 

tolak Ho pada α= 0,05. Dengan demikian persamaan regresi linear sederhana                    

Ŷ = 88,578+2,339X1+0,775X2+0,625X3 signifikan. Kekuatan hubungan antara 

perilaku sehat, umur pedagang, dan persepsional kepuasan pelanggan dengan omset 

penjualan (Ry123) diperoleh 0,666. Harga indeks determinasi yang diambil dari               

R square sebesar 0,443 berarti besarnya kontribusi perilaku sehat (X1), umur 

pedagang (X2), dan persepsional kepuasan pelanggan (X3) secara bersama-sama 

terhadap varian omset penjualan 44,30%. 
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Dari seluruh hasil penelitian di atas, dapat diperoleh fakta empirik bahwa: 

pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara perilaku sehat dengan 

omset penjualan. Fakta ini memperkuat konsep bahwa semakin pedagang 

berperilaku sehat dalam berdagang akan turut meningkatkan omset penjualan. 

Secara teoretik, faktor perilaku sehat dalam terminologi World Health Organization 

(dalam Smet, 1994), bahwa keadaan sehat mencakup manusia seutuhnya dan tidak 

hanya sehat fisik saja tetapi juga sehat mental dan hubungan sosial. Perilaku sehat 

pedagang ikan berinteraksi dengan pelanggan tidak lain adalah bentuk nyata dari 

hubungan sosial. Meningkatnya omset penjualan terkait dengan perilaku hidup 

sehat, juga dapat dipahami dengan menyitir konsep dari Geetzt (1992), perilaku 

sebagai tindakan yang didasari oleh proses berpikir yang diterima akal untuk 

dipraktikkan. Dengan berpikir yang baik akan mengarah perilaku yang baik juga, 

artinya perilaku manusia memengaruhi lingkungannya. Pelanggan pedagang ikan 

yang memperoleh layanan dengan cara yang sehat dapat dipahami dalam konteks 

ini berhasil meningkatkan omset penjualan. 

Kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara umur pedagang 

dengan omset penjualan. Fakta ini memperkuat konsep bahwa semakin banyak 

pengalaman dalam berdagang akan turut meningkatkan omset penjualan. Umur 

pedagang dalam penelitian ini dimaknai sebagai lamanya telah berdagang, sehingga 

semakin tua pedagang berarti semakin berpengalaman dalam berdagang. Dijelaskan 

oleh Staw dan Salancik (1990), bahwa faktor umur memberikan nuansa penga-

laman dalam hidup terutama berkenaan dengan mata pencaharian. Umumnya pria 

memulai usaha sendiri ketika berumur 30 tahun dan wanita pada usia 35 tahun, usia 

bisa dikaitkan dengan keberhasilan bila dihubungkan dengan lamanya menjadi 

wirausaha. Hurlock (1999) menyebut pada usia 40–60 tahun sebagai masa dewasa 

madya biasanya ditandai sebagai prestasi puncak keberhasilan dan pekerjaan. 

Ketiga, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara perepsional 

kepuasan pelanggan dengan omset penjualan. Fakta ini tidak mendukung bukti 

yang menguatkan hubungan positif antara persepsional kepuasan pelanggan dengan 

omset penjualan. Persepsi pedagang terhadap kepuasan pelanggan sebagai faktor 

tunggal tidak memberikan kontribusi terhadap omset penjualan, namun demikian 

secara kumulatif bersama-sama dengan perilaku sehat dan umur pedagang 
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berkontribusi positif terhadap omset penjualan. Persepsi diartikan Gibson dan 

Donelly (2007), sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu 

dilingkungannya sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di 

lingkungan tersebut. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka bisa terjadi apa 

yang diperspesikan oleh pedagang tentang kepuasaan yang ada pada para pelanggan 

tidak akurat. 

Dari seluruh hasil penelitian di atas, maka untuk meningkatkan omset 

penjualan ikan di kalangan pedagang ikan di Pasar Baru, Bekasi perlu diperhatikan 

terutama faktor perilaku sehat pedagang dan pengalaman berdagang ikan. Kedua 

faktor di atas perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

omset penjualan ikan. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang telah dibahas di atas menjadi acuan sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: pertama, perilaku sehat pedagang berkorelasi positif 

dengan omset penjualan ikan. Upaya peningkatan perilaku sehat pedagang ikan 

dapat memberikan kontribusi positif terhadap omset penjualan. Kedua, umur 

pedagang berkorelasi positif dengan omset penjualan ikan. Upaya meningkatkan 

pengalaman dengan memberikan pengetahuan sehingga wawasan berdagang 

menjadi luas dan akan memberikan kontribusi positif terhadap omset penjualan. 

Ketiga, secara mandiri faktor persepsional pedagang terhadap kepuasan 

pelanggan tidak berkontribusi terhadap omset penjualan ikan. Namun secara 

kumulatif besama-sama dengan faktor perilaku sehat pedagang dan umur pedagang 

memberikan kontribusi positif terhadap omset penjualan ikan. 
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