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ABSTRAK  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat konsumen terhadap konsumsi ikan lele yang meliputi alasan 
konsumen memilih ikan lele, pendapatan konsumen, harga ikan lele, omzet pedagang, dan permasalahan dalam 
pemasaran  ikan lele. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Accidental Sampling, penentuan responden 
dengan cara studi kasus terhadap 8 orang pedagang dan 30 orang konsumen ikan lele di pasar Banjarbaru. Data 
yang terkumpul terdiri dari primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ikan lele yang 
diminati oleh konsumen pasar Banjarbaru adalah jenis ikan lele lokal dan lele dumbo, yang berukuran sekitar 9 
– 11 ekor/kg atau 10 – 12 ekor/kg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual ikan lele di pasar Banjarbaru 
berkisar antara Rp.23.000 – Rp.25.000 per kilogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sehari 
pedagang ikan bisa menjual ikan lele dari 30 - 60 kg per hari. hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan 
konsumen ikan lele di pasar Banjarbaru per bulan dari Rp.1.500.000 – Rp.4.000.000. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa alasan konsumen memilih ikan lele antara lain: rasanya lezat, bisa diolah berbagai macam 
menu, harga lebih murah dan banyak kandungan gizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa omzet penjualan 
ikan lele tertinggi Rp.45.000.000 dan yang terendah Rp.22.500.000 per bulan. Permasalahan yang dihadapi oleh 
pedagang dalam menjual ikan lele adalah kurangnya minat beli konsumen terhadap ikan lele, dan pemasokan 
ikan lele yang tidak stabil.  
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ABSTRACT  

The aim of this research is to determine consumer interest in catfish consumption includes the reasons of 
consumers choose catfish, consumer’s income, the price of catfish, traders turnover, and the problem in catfish 
marketing. This research was conducted using Accidental Sampling Methods, determination of respondents by 
means of case studies of 8 traders and 30 consumers of catfish in Banjarbaru Market. The data collected consist 
of primary and secondary. The results showed that the types of catfish that were of interest to the consumers in 
Banjarbaru Market were local catfish and dumbo catfish, which measures about 9 - 11 fish per kilogram or 10 -
12 fish per kilogram. The results showed that the price of catfish ranged between Rp.23.000 - Rp.25.000 per 
kilogram. The results showed that in a day fish traders can sell about 30 - 60 kilograms of catfish. The results 
showed that the consumers income in Banjarbaru market ranged between Rp.1.500.000 - Rp.4.000.000 in a 
month. The results showed that the reason consumers choose catfish is because it tastes delicious, it can be 
processed into various menus, the price is cheaper, and it contains high nutrition. The results showed that the 
highest turnover of catfish traders is Rp.45.000.000 and the lowest is Rp.22.500.000 in a month. The problem 
that faced by traders in selling catfish is the lack of consumers buying interest in catfish and unstable catfish 
supply. 
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PENDAHULUAN  
Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai banyak sungai. 

Berbagai jenis ikan tawar ada di Kalimantan Selatan seperti ikan nila, lele, baung, dan lainnya. Banyaknya jenis 
ikan yang ada membuat peluang usaha yaitu budidaya ikan tawar. Pembudidaya ikan tawar cenderung memilih 
ikan tawar yang mudah untuk dipelihara. Ikan lele merupakan ikan yang banyak dipelihara oleh pembudidaya di 
daerah Cindai Alus, Martapura dan sekitarnya, hal tersebut karena ikan lele dianggap mudah dalam hal 
perawatannya dan tidak mudah mati walaupun dalam kondisi air kolam yang tidak mengalir dan tidak ada 
sirkulasi air. 

Ikan lele merupakan ikan yang memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Ikan lele mudah 
untuk dibuat berbagai olahan makanan baik dibakar, digoreng maupun dikukus. Pedagang warung makan di 
Martapura dan Banjarbaru banyak menyediakan menu masakan ikan lele di warungnya. Ikan lele terdapat di 
perairan umum seperti sungai, rawa, waduk dan genangan air lainnya. Ikan lele dapat hidup di daerah rendah 
hingga ketinggian > 1.000 m dpl dengan suhu 20 - 32 C, pH 6,5 – 8 dan kandungan oksigen 3 ppm (Sari, 2016). 

Pasar Banjarbaru yang terletak di jalan Lanan, Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan 
salah satu pasar tradisional di Banjarbaru (Banjarmasin, tribunnews.com., 2020). Pasar ini menyediakan 
berbagai kebutuhan pokok mulai dari makanan, sayur, dan juga ikan. Pedagang ikan di pasar ini menjual 
berbagai macam ikan termasuk ikan lele. 

Konsumen cenderung memilih ikan segar yang cukup terjangkau ataupun menggantinya dengan 
substitusi yang lain, terkecuali selera pribadi yang tidak dapat diganti dengan ikan lainnya. Kecenderungan ini 
biasanya terjadi apabila seseorang yang menginginkan suatu jenis ikan tertentu maka konsumen tersebut akan 
tetap membelinya walaupun dalam jumlah relatif sedikit atau harganya cukup tinggi. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap ikan lele antara lain harga, 
pendapatan, rasa dan kandungan gizi. Minat beli merupakan suatu aspek psikologis yang memiliki pengaruh 
cukup besar terhadap sikap perilaku. Jika individu memiliki minat terhadap sesuatu hal ini dikarenakan obyek 
itu bermanfaat memenuhi kebutuhannya (Rini, 2015). 

Menurut Heri (2019) hasil penelitian menunjukkan ikan lele lokal memiliki kadar air 70,46%, abu 
0,686%, lemak 3,84%, dan protein 23,57% sedangkan pada ikan lele dumbo, kadar air 63,24%, abu 0,853%, 
lemak 6,78%, dan protein 25,99%. Berdasarkan uji asam amino ikan lele lokal mengandung 8 jenis asam amino 
esensial dengan total 9.6672,44 mg/kg dan 7 macam asam amino non esensial dengan total asam amino sebesar 
8.4116,58 mg/kg. Ikan lele dumbo mengandung 8 jenis asam amino esensial dengan total 8979,23 mg/kg dan 7 
asam amino non esensial dengan total asam amino sebesar 17743,2 mg/kg. Total asam lemak pada ikan lele 
lokal sebesar 1,0808% sedangkan pada ikan lele budidaya sebesar 6,78%. 
 
METODE  

Pengambilan data data dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Data terbagi menjadi dua yaitu data 
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung 
sebagai variabel angka atau bilangan. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat 
dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan pengamatan dan wawancara langsung dipandu 
dengan kuisioner baik dari pedagang maupun pembeli ikan lele di pasar Banjarbaru. Data sekunder diperoleh 
dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 
metode Accidental Sampling. Menurut Afrani (2018) metode Accidental Sampling yaitu metode yang 
menentukan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti. Yakni siapa saja yang memenuhi kriteria 
peneliti baik pedagang maupun konsumen ikan lele di pasar Banjarbaru. Penentuan responden dengan cara studi 
kasus terhadap 8 orang pedagang ikan lele dan 30 orang konsumen ikan lele di pasar Banjarbaru. Menurut 
Risandi (2017), studi kasus merupakan penelitian secara mendalam mengenai unit tertentu yang hasilnya 
merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut.  

Pada penelitian ini untuk mengetahui minat konsumen terhadap konsumsi lele di pasar Banjarbaru yaitu 
menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang berupa identitas 
responden. Analisis ini dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama kemudian dipresentasikan berdasarkan 
jumlah responden. Presentasi yang terbesar merupakan faktor yang dominan dari masing-masing variabel yang 
diteliti. Analisis ini merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk 
umum atau generelisasi. 

 
  



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Bagaimana minat konsumen Pasar Banjarbaru terhadap konsumsi lele yang meliputi: pendapatan konsumen, 

harga, alasan konsumen memilih ikan lele, omzet pedagang? 

Hasil survei pendapatan konsumen sebagai berikut 
 

Tabel 1. Pendapatan Konsumen (Data Primer, 2020) 
            Pendapatan (Rp/bln) Jumlah (org)             Persentase (%) 

1.500.000 4 13, 33 
2.000.000 11 36, 67 
2.500.000 - - 
3.000.000 9 30,00 
3.500.000 - - 
4.000.000 6 20,00 

 30 100% 

 
Dari 30 orang responden, konsumen ikan lele di Pasar Banjarbaru yang berpendapatan 1.500.000 ada 4 

orang (13,33%), yang berpendapatan 2.000.000 ada 11 orang (36,67%), yang berpendapatan 3.000.000 ada 9 
orang (30,00%) dan yang berpendapatan 4.000.000 ada 6 orang (20,00%). Pendapatan terbanyak 2.000.000 
Rp/bln sebanyak 11 orang terdiri dari kalangan ibu rumah tangga, guru, karyawan dan pedagang warung makan. 
Sedangkan peendapatan terendah 1.500.000 Rp/bln sebanyak 4 orang yang terdiri dari kalangan guru dan 
karyawan. 

Pendapatan sangat berperan penting dalam rumah tangga sebab pendapatan bisa mempengaruhi 
keputusan dalam konsumsi rumah tangga. Besarnya jumlah pendapatan konsumen akan menggambarkan 
besarnya daya beli dari konsumen tersebut (Puspitasari, 2008). 
 

Hasil survei harga ikan lele di pasar Banjarbaru sebagai berikut 
 

Tabel 2. Harga Ikan Lele (Data Primer, 2020) 
Harga (Rp/kg) Jumlah (org) Persentase (%) 

23.000,00 2 25 
25.000,00 6 75 

 8 100% 

 
Dari 8 orang responden, pedagang ikan lele di Pasar Banjarbaru yang menjual lele dengan harga 

23.000,00/ kg ada 2 orang sedangkan yang menjual dengan harga 25.000,00/ kg ada 6 orang. Ada 2 orang yang 
menjual dengan harga lebih rendah dari pedagang lainnya karena dia merupakan pedagang yang paling lama 
berjualan di Pasar Banjarbaru dan sudah banyak memiliki pelanggan dari kalangan pedagang warung makan. 

 
Hasil survei alasan konsumen memilih ikan lele di pasar Banjarbaru sebagai berikut 

 
Tabel 3. Alasan Konsumen Memilih Ikan Lele  (Data Primer, 2020) 

Alasan Konsumen Memilih Lele Jumlah (org)              Persentase (%) 

Harganya lebih murah 8 26, 67 
Bisa diolah berbagai macam menu 6 20, 00 

Banyak kandungan gizi 6 20, 00 
Rasanya lezat 10 33, 33 

 30 100% 

 
Berdasarkan hasil survei ikan lele disukai oleh kalangan ibu rumah tangga, guru, karyawan dan pedagang 

warung makan. Dari 30 orang responden, alasan konsumen memilih ikan lele yang terbanyak adalah karena 
rasanya lezat (33, 33%) sedangkan, yang alasan memilihnya karena bisa diolah berbagai macam menu dan 
banyak kandungan gizi masing-masing (20, 00%). Dari 30 orang konsumen, 8 orang membeli ikan lele 4 kali 
dalam sebulan, 12 orang 8 kali dalam sebulan, 10 orang membeli ikan lele lebih dari 10 kali dalam sebulan. 
Banyaknnya pembelian ikan lele dalam sebulan oleh konsumen dipengaruhi oleh kesukaan konsumen dalam 
mengonsumsi ikan lele, serta untuk kebutuhan warung makan. 

Menurut Sani (2016) ikan lele mudah diolah, memiliki gizi yang tinggi, dan rasanya enak. Ikan lele 
memiliki banyak manfaat yang tidak diragukan lagi karena berkhasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa 
manfaat ikan lele yang perlu kita ketahui sebagai berikut, kandungan protein pada ikan lele membangun massa 



 

otot manusia, kandungan fosfor pada ikan lele membantu kesehatan gusi dan gigi, kandungan vitamin B12 pada 
ikan lele meningkatkan stamina tubuh.  

 
Hasil survei omzet pedagang  ikan lele di pasar Banjarbaru sebagai berikut 

 
Tabel 4. Omzet Pedagang (Data Primer, 2020) 

                Omzet (Rp/bln) Jumlah (org)              Persentase (%) 

20 – 24 jt 1  12, 5  
25 – 29 jt 2 25 
30 – 34 jt - - 
35 – 39 jt 3 37, 5 
40 – 44 jt - - 
45 – 49 jt 2 25 

 8 100% 

 
Dari 8 orang pedagang ikan lele di Pasar Banjarbaru, ada 2 orang menjual 1.800 kg/bln, 3 orang menjual 

ikan lele 1.500 kg/bln, 2 orang menjual ikan lele 1.200 kg/bln, dan 1 orang menjual 900 kg/bln. Dengan 
demikian, dapat diperkirakan omzet dari pedagang ikan lele adalah 2 orang yang memiliki omzet tertinggi 
sebesar Rp.45.000.000/bln dan 2 orang yang memiliki omzet tertinggi dibandingkan dengan pedagang lainnya 
karena kualitas ikan yang segar, sangat ramah dengan pembeli dan pemilihan lokasi yang tepat sedangkan 1 
orang pedagang yang memiliki omzet terendah disebabkan oleh pemilihan lokasi yang kurang tepat serta 
kualitas ikan yang dijual kurang segar.  

Omzet merupakan total dari seluruh penjualan kotor suatu barang maupun jasa berupa pemasukan uang 
yang dihitung berdasarkan suatu waktu, harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Andirasari, 2018). 
 
PERMASALAHAN DALAM PEMASARAN IKAN LELE 

Pemasaran atau marketing adalah semua kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadinya pemindahan 
milik dari barang dan jasa. Sasaran pemasaran yaitu arus pemindahan baik fisik ataupun kepemilikan barang 
maupun jasa dari produsen sampai ke konsumen terakhir (Oktaviastuti, 2011). Permasalahan yang muncul 
dalam pemasaran ikan lele di pasar Banjarbaru oleh pedagang ikan adalah kurangnya minat beli konsumen 
terhadap ikan lele dan pemasokan ikan lele yang tidak stabil. 
 
KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan diatas yang penulis paparkan, maka penulis akan menarik kesimpulon 
sebagai berikut: 
1. Jenis ikan lele yang diminati oleh konsumen pasar Banjarbaru adalah jenis ikan lele lokal dan lele dumbo, 

yang berukuran sekitar 9 – 11 ekor/kg atau 10 – 12 ekor/kg. Harga jual ikan lele di pasar Banjarbaru 
berkisar antara Rp.23.000 – Rp.25.000 per kilogram. Dalam sehari pedagang ikan bisa menjual ikan lele 
dari 30 - 60 kg per hari. Pendapatan konsumen ikan lele di pasar Banjarbaru per bulan dari Rp.1.500.000 
– Rp.4.000.000. Alasan konsumen memilih ikan lele antara lain: rasanya lezat, bisa diolah berbagai 
macam menu, harga lebih murah dan banyak kandungan gizi. Omzet penjualan ikan lele tertinggi 
Rp.45.000.000 dan yang terendah Rp.22.500.000 per bulan. 

2. Permasalahan yang dihadapi oleh pedagang dalam menjual ikan lele adalah kurangnya minat beli 
konsumen terhadap ikan lele dan pemasokan ikan lele yang tidak stabil. 
 

SARAN 
Dari beberapa uraian yang sudah dikemukakan peneliti, maka saran peneliti harus ada beberapa hal 

yang harus dipertimbangkan, lihatlah di bawah ini sebagai berikut: 
1. Sebaiknya diberikan pemahaman kepada konsumen pasar Banjarbaru bahwa ikan lele rasanya enak, bisa 

diolah berbagai macam makanan, serta mengandung gizi yang lengkap agar bisa meningkatkan minat beli 
konsumen. 

2. Membuat inovasi olahan ikan lele sehingga minat konsumsi ikan lele terus meningkat. 
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