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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pedagang ikan asin di pusat pasar kota 
Medan memperoleh status sosialnya,modal sosial dan modal ekonominya.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan(field research) dan literatur buku 
(library research). Peneliti langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai para pedagang ikan 
asin di pusat pasar kota Medan dan kepala pasar pusat pasar untuk mendapatkan data yang valid. 
Dan selanjutnya data data tersebut diverifikasi dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah 
berdasarkan fakta dan data yang ada.  
 
Dari penelitian yang dilakukan megenai gambaran status sosial pedagang ikan asin di Pusat 
Pasar kota Medan disimpulkan bahwa pedagang ikan asin di pasar tersebut memperoleh status 
sosialnya berdasarkan usaha yang diturunkan oleh orang tua atau keluarganya (ascribed status) 
dan sebagian lagi berdasarkan hasil usahanya sendiri (ascheived status).  
 
Kepemilikan Modal sosial atau sistem kekerabatan yang dibangun oleh pedagang ikan asin Pusat 
pasar kota Medan dapat mempengaruhi Pengepul atau Bandar memberikan kepercayaan untuk 
barang dagangan ikan asin kepada pedagang. Banyak para pedagang ikan asin yang melakukan 
transaksi jual-beli ikan asin dalam skala besar diberi waktu beberapa minggubahkan bulan 
melunasi barang dagangan dari waktu pembelian. Hal ini dapat menunjang kelangsungan para 
pedagang ikan asin dalam menjalankan kegiatan pasarnya di Pusat pasar kota Medan.  
 
Begitu juga dengan modal ekonom sangat mempengaruhi kelangsungan pedagang ikan asin, 
karena beberapa diantara pedagang ikan asin mengalami pasang surut usahanya akibat minimnya 
modal ekonomi (asset). Beberapa pedagang harus membeli tunai seluruh dagangan ikan asin 
setiap melakukan transaksi kepada pengepul atau Bandar ikan asin yang merupakan pusat 
perdagangan ikan asin di kota Medan. Pedagang ikan asin memang sangat memperhatikan modal 
ekonominya (asset) untuk menggeluti usaha dagangan ikan asin, salah satunya modal ekonomi 
pedagang ikan asin diperoleh dari Bank dan juga dari warisan keluarga serta modal sendiri. 
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