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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

Gambaran rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa Kalangnyar ini 

untuk sampai ke konsumen akhir terdapat 2 (dua) tipe rantai pasokan yang 

berbeda dari penjualan petani tambak. Alur rantai pasokan tipe 1 (satu) terdiri dari 

petani tambak ke pengepul Desa Kalanganyar dan dari pengepul disalurkan ke 

tengkulak jenis 1 (besar) dan pengepul pasar ikan dan alur dari pasar ikan sama 

dengan alur rantai pasokan tipe 2 (dua) hingga konsumen akhir. Dari tengkulak 

jenis 1 (besar) yang membeli di pengepul Desa Kalanganyar ikan bandeng 

disalurkan ke tengkulak jenis 2 (welijo) serta ke konsumen baik konsumen untuk 

restaurant maupun konsumen akhir (rumah tangga). Sedangkan alur rantai tipe 2 

(dua) dimulai dari petani tambak langsung disalurkan ke pengepul pasar ikan lalu 

ke tengkulak 1(satu) dan tengkulak 2 (dua) serta disalurkan langsung ke 

konsumen baik konsumen untuk restaurant maupun konsumen akhir (rumah 

tangga). Perbedaan diantaranya terjadi berdasarkan kemampuan dan pilihan 

petani dalam mengakses pasar ikan yang lokasinya jauh dari tempat tinggal 

mereka.  

Petani tambak yang memiliki fasilitas transportasi dan kemampuan akses 

pasar memilih mendistribusikan ikan bandeng menggunakan rantai pasokan tipe 

2 (dua) sedangkan petani tambak yang memiliki keterbatasan fasilitas mengakses 

pasar akan lebih memilih alur rantai pasokan jenis tipe 1 (satu). Namun sebagian 

besar petani tambak Desa Kalanganyar menyalurkan hasil panen ikan bandeng 
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menggunakan rantai pasokan tipe 1 (satu) dimana penjualan dilakukan melalui 

pengepul Desa Kalanganyar. 

Jenis biaya transaksi yang teridentifikasi dalam kegiatan transaksi petani 

tambak dan kegiatan transaksi pengepul Desa Kalanganyar adalah pertama, biaya 

pencarian informasi (kegiatan mencari informasi harga ikan bandeng yang 

dilakukan keduanya serta informasi teknik budidaya bagi petani tambak dan 

informasi tengkulak dan petani tambak yang mempunyai ikan saat stok ikan 

pengepul tidak ada). Kedua, biaya koordinasi panen dan tawar-menawar (Petani 

ke pengepul dan jasa angkut serta pengepul ke tengkulak). Ketiga, biaya 

pengawasan dan transportasi (upah jasa angkut dari tambak ke pengepul atau 

rumah petani tambak serta biaya transportasi pengepul atau petani tambak ke 

pasar ikan). Bentuk biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak dan 

pengepul adalah biaya yang berupa uang, tenaga dan waktu selama mereka 

melakukan proses transaksi penjualan ikan bandeng. Terakhir, rantai pasokan 

ikan bandeng yang lebih pendek yang dipilih petani tambak yaitu dengan 

menjualkan langsung ke pengepul pasar ikan tidak menjamin pengeluaran biaya 

transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan petani tambak yang memilih 

menjualkan ikan bandeng di rantai pasokan yang lebih panjang dengan 

menjualkan ikan bandeng ke pengepul desa yang kemudian didistribusikan ke 

pelaku rantai pasokan yang lebih panjang untuk sampai ke konsumen akhir. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka beberapa 

saran dapat peneliti berikan untuk kelancaran bagi kegiatan transaksi penjualan 

ikan bandeng di rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa kalanganyar yang 

dilakukan petani tambak dan pengepul Desa Kalanganyar serta saran bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kegiatan ekonomi perikanan budidaya 

tambak.  

1. Dalam menjalankan kegiatan transaksi, petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar masih menanggung biaya transaksi yang cenderung mengikuti 

frekuensi transaksi yang dilakukan. Walaupun Desa Kalanganyar merupakan 

sentra produksi ikan bandeng tetapi informasi yang ada masih luas dan harga 

yang dibentuk ikan bandeng yang fluktuatif mengikuti perkembangan 

permintaan di pasar sehingga petani tambak dan pengepul akan selalu 

mengeluarkan biaya transaksi saat kegiatan transaksi dilakukan. Oleh karena 

itu, menjaga hubungan antar sesamanya dengan saling menjaga 

kepercayaan, tidak melakukan tindakan oportunistik serta mematuhi 

kesepakatan dalam perjanjian akan mampu membantu mengurangi biaya 

transaksi yang dikeluarkan dalam proses transaksi.  

2. Merubah dan memaksimalkan desain kelembagaan kelompok usaha tani yang 

ada untuk mendirikan kerjasama usaha antar petani tambak. Hal ini 

dikarenakan kurang optimalnya fungsi kelompok usaha tani yang dibentuk 

pemerintah Desa Kalanganyar. Kelompok usaha tani diharapkan dapat 

memaksimalkan output produksi ikan bandeng Desa Kalanganyar, 

meningkatkan ikatan sosial antar petani tambak serta memaksimalkan 

keuntungan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian pada 

kegiatan ekonomi tambak di Desa Kalanganyar Kabupaten Sidoarjo. Peneliti 
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menyarankan untuk melanjutkan penelitian secara mendalam pada kegiatan 

transaksi penjualan ikan bandeng yang dikeluarkan pada setiap pelaku rantai 

pasokan ikan bandeng hingga sampai ke konsumen akhir. Hal ini dikarenakan 

dapat menunjukkan dengan jelas rantai pasokan yang mana yang efisien bagi 

semua pelaku rantai pasokan dengan membandingkan margin dari 

keuntungan masing-masing pelaku rantai pasokan ikan bandeng produksi 

Desa Kalanganyar.  

 


