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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan gambaran rantai pasokan ikan 

bandeng produksi Desa Kalanganyar untuk sampai ke konsumen akhir dan jenis 

biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar. Sebelum membahas hasil penelitian ini akan dijelaskan terlebih 

dahulu mengenai informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dimana 

penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai ragam sumber informasi 

dalam satu kasus dan dilakukan secara mendalam (Semiawan, 2010:10) 

4.1 Gambaran Umum Desa Kalanganyar 

4.1.1 Aspek Geografi 

Desa Kalanganyar merupakan sebuah desa di Kecamatan Sedati, 

Kabupaten Sidoarjo yang luas wilayahnya 2/3 terdiri dari tambak. Desa 

Kalanganyar ini memiliki luas wilayah seluas 2,923 Ha, dengan batas-batas 

wilayah, sebagai berikut:  

• Sebelah Utara : Desa Cemandi dan Desa Tambak Cemandi 

• Sebelah Selatan : Sungai Pepe dan Desa Sawohan 

• Sebelah Barat : Desa Buncitan 

• Sebelah Timur : Selat Madura 

Desa Kalanganyar terletak pada wilayah daratan rendah dengan 

ketinggian 2,5 M dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 23oC-32oC. 

Luas Tambak yang berada di Desa Kalanganyar ini seluas 2,231.79 Ha dimana 

hal ini menggambarkan bahwa sekitar 80 persen wilayah desa merupakan tambak 
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dan hanya sekitar 50 ha merupakan pemukiman warga dengan jarak dari pusat 

pemerintahan Desa Kalanganyar, sebagai berikut: 

• Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 4 KM 

• Jarak dari Ibukota Kabupaten  : 15 KM 

• Jarak dari Ibukota    : 4,700 KM 

4.1.2 Aspek Kependudukan  

Sebagai bentuk upaya pembangunan desa, peran serta dan daya dukung 

sumber daya manusia menjadi bagian terpenting. Berikut gambaran 

kependudukan di Desa Kalanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Daftar Kependudukan di Desa Kalanganyar 

No Uraian Kependudukan Volume Satuan 

1 Jumlah Penduduk 5414 Orang 

2 Jumlah Laki-laki 2658 Orang 

3 Jumlah Perempuan 2756 Orang 

4 Jumlah Kepala Keluarga 1731 KK 

Sumber: Kantor Desa Kalanganyar, 2018 

4.1.3 Aspek Mata Pencaharian  

Latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan warga Desa Kalanganyar 

menjadikan beragamnya jenis lapangan pekerjaan yang di tekuni oleh masyarakat 

sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebagian besar masyarakat 

Desa Kalanganyar menekuni kegiatan ekonomi tambak yang memanfaatkan 

sumber daya alam tambak yang melimpah. Berikut tabel mata pencaharian yang 

di tekuni masyarakat Desa Kalanganyar: 
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Tabel 4.2 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalanganyar 

No Jenis Mata Pencaharian Volume Satuan 

1 Pegawai Negeri Sipil 16 Orang 

2 TNI/POLRI 4 Orang 

3 Swasta 204 Orang 

4 Wiraswasta 185 Orang 

5 Petani Tambak 365 Orang 

6 Buruh Tani Tambak 168 Orang 

Sumber: Kantor Desa Kalanganyar, 2018 

4.2 Informan Penelitian 

Berdasarkan pada pendekatan individu yang telah ditetapkan, dalam 

penelitian ini sangat mengandalkan informasi yang disampaikan oleh para 

informan dan juga kegiatan observasi lapang yang sudah dilakukan.  

Tabel 4.3 Data Informan Penelitian  

Sumber: Data Lapang Peneliti, 2018  

No Nama Peran Usia Keterangan 

1 Ali Jabidi Petani Tambak 52 Informan Kunci 

2 Ahmad Suudi Petani Tambak 48 Informan Utama 

3 Mizharul Mufid Petani Tambak 

Sewa 

44 Informan Utama 

4 H. Muh Budi Sutrisno Pengepul  60 Informan Utama 
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Gambar 4.1  Dokumentasi Proses Wawancara Ali Jabidi dan Mizharul Mufid 
(Petani Tambak dan Petani Tambak Sewa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

Gambar 4.2 Dokumentasi Proses Wawancara Ahmad Suudi (Petani Tambak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 
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Gambar 4.3 Dokumentasi Proses Wawancara H. Muh Budi S (Pengepul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

4.3 Identifikasi Rantai Pasokan Ikan Bandeng Produksi Desa Kalanganyar 

Dalam kegiatan disribusi hasil ikan bandeng di Desa Kalanganyar 

dilakukan oleh pelaku ekonomi yang mendistribusikan hasil panen hingga ke 

konsumen akhir. Distribusi hasil ikan bandeng di Desa Kalanganyar ini dilakukan 

oleh 4 (empat) pelaku rantai pasokan/lembaga tataniaga yaitu petani tambak, 

pengepul desa, tengkulak, dan pengepul pasar ikan.  

Petani tambak yang memproduksi ikan bandeng di Desa Kalanganyar 

dikenal dengan dua jenis petani tambak. Adapun penjelasan petani tambak dapat 

dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 
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 Tabel 4.4 Jenis Petani Tambak dan Perjanjian Sewa Tambak 

 

Jenis Petani Tambak dan Perjanjian Sewa Tambak 

 

Lahan tambak yang membentang di Desa Kalanganyar sebagai 

lahan kegiatan produksi ikan bandeng dikelola oleh produsen yang 

disebut petani tambak. Lahan tambak tersebut tidak semuanya 

dikelola oleh pemilik tambak sendiri melainkan tambak juga 

disewakan untuk petani tambak yang tidak memiliki lahan tambak. 

Sehingga yang dimaksudkan dengan “petani tambak” disini adalah 

orang yang melakukan kegiatan produksi tebar hingga panen untuk 

kemudian dijualkan baik yang memiliki tambak maupun yang tidak 

memiliki tambak. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan 

kunci: 

”Petani tambak iku (itu) disini ada tiga macem (macam) mbak, 

petani seng nduwe tambak dewe ambek penebas opo penyetor, 

yo koyok nyewo ngunu lah (petani yang mempunyai tambak 

sendiri, penebas, atau penyetor ya seperti sewa gitu lah) dadi 

istilah petani ndek tambak iku bedo karo petani sawah (jadi 

istilah petani di tambak itu berbeda dengan petani sawah)”. (Ali 

Jabidi, petani tambak) 

 

Dalam melakukan pengelolaan tambak untuk produksi ikan 

bandeng, lahan yang digunakan oleh petani tambak adalah tambak 

milik sendiri dan tambak sewa. Sehingga berdasarkan kepemilikan 

tambak, petani tambak terbagi menjadi petani tambak dengan lahan 

sendiri dan petani tambak sewa. Petani tambak yang tidak memiliki 

lahan tambak melakukan kontrak untuk menyewa lahan dari pemilik 

tambak yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Kegiatan 

sewa lahan yang dilakukan oleh petani tambak ini merupakan bentuk 
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untuk mendapatkan hak kepemilikan lahan yang kemudian 

digunakan untuk kegiatan produksi. Konsep hak kepemilikan lahan 

yang dikemukakan oleh Yustika (2012) yaitu hak untuk menggunakan 

atau memindahkan serta mengubah atas aset yang dikuasai atau 

dimiliki. Hak kepemilikan akan terus dikaitkan dengan kontrak dan 

biaya transaksi yang dimana kontrak merupakan suatu kesepakatan 

untuk melakukan pertukaran hak kepemilikan serta kontrak 

menggambarkan transaksi antar dua pihak untuk melakukan 

kegiatan ekonomi (Yustika, 2012). 

Petani penyewa lahan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan 

beberapa poin kesepakatan perjanjian sewa lahan yaitu penebas dan 

penyetor. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kurun waktu 

sewa, harga sewa tambak, dan kondisi tambak saat di sewakan. 

Petani penyetor biasanya melakukan perjanjian di awal dengan 

pemilik lahan untuk kurun waktu yang lebih lama yaitu 3 tahun hingga 

5 tahun dan pembayaran sewa dengan jumlah yang sama per 

tahunnya. Sedangkan petani penebas biasanya hanya memiliki 

kurun waktu sewa 1 tahun dan ketika hendak memperpanjang waktu 

sewa, harga yang ditawarkan di tahun berikutnya tidak sama dengan 

tahun sebelumnya dan cenderung lebih tinggi. Berikut penjelasan 

informan :  

”Kalau penyetor itu selang waktu ada 3 tahun ada 5 tahun tapi 

bayarnya per tahun. Itu 3 tahun sama 5 tahun ada perjanjian 

tapi kalau penebas cuman 1 tahun. Penyetor bisa sampai 5 

tahun ada perjanjian di awal . langsung ada harga semisal 50 

juta sampai 5 tahun per tahunnya 50 juta. Tapi kalau penebas 

tiap tahun harganya naik terus (jika hendak melakukan 

perpanjangan masa sewa lahan)”. (Mizharul Mufid,petani 

tambak) 
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Perbedaan juga terletak kelonggaran pemakaian lahan dimana 

penyetor menyewa lahan tambak dengan kondisi tambak kosong 

atau belum ada kegiatan pemeliharaan (tebar-panen) sehingga 

penyetor melakukan pemeliharaan dari kondisi nol sedangkan 

penebas seperti istilah tebas yaitu penebas menebas lahan pemilik 

tambak lain dengan kondisi ikan sudah dalam proses pemeliharaan 

yang kemudian penebas melanjutkan proses pembesaran ikan 

hingga panen. Dalam melakukan kegiatan sewa lahan antar penebas 

atau penyetor dengan pemilik lahan cenderung tidak menggunakan 

perjanjian tertulis (kontrak tertulis) melainkan menggunakan kontrak 

informal yang berupa kesepakatan verbal antar pihak. Kepercayaan 

antara petani dengan pemilik lahan menjadi pondasi untuk 

dilakukannya perjanjian sewa lahan tambak. Jika adapun perjanjian 

tertulis yang dilakukan hanya sekedar untuk pembuktian adanya 

perjanjian antar dua pihak namun petani penebas atau penyetor tidak 

memegang bukti tertulis atas perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan 

budaya masyarakat Desa Kalanganyar yang hanya mengandalkan 

kepercayaan sebagai bentuk kerjasama antar masyarakat. Seperti 

yang diungkapkan informan berikut:  

”Aku loh mbak perjanjian nggak (tidak) ada perjanjian terikat. Ya 

saling percaya. Aku loh nggak (tidak) pegang kertasnya. kalau 

tambaknya di minta ya tak kekno (saya berikan). Ya kayak 

omong-omongan (percakapan) biasa ae (aja) mbak. Ya tanda 

tangan gitu aja diawal perjanjian. Biasanya orang itu kan pemilik 

lahan dapet (dapat) 1 perjanjian, yang nyetor (petani penyetorr) 

juga ada perjanjian. Cuman (tetapi) aku ini gak (tidak) bawa 

mbak. Nek tambak e di jaluk yo tak kekno. Wong aku gak melok 

nduwe tambak (kalau tambaknya di minta ya saya berikan, 

karena saya tidak ikut memiliki tambak itu).Ya itu masalah 

kepercayaan aja mbak. Buktine (buktinya) ya aku gak pakek 

(pakai) kwitansi-kwitansi an nek mbayar (kalau bayar)”. 

(Mizharul Mufid, petani tambak) 
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Alasan pemilik tambak yang menebaskan atau menyewakan 

lahan tambaknya ke penebas atau penyetor dilatarbelakangi oleh 

banyak hal. Pemilik tambak menghindari resiko kerugian panen yang 

diakibatkan oleh kemungkinan harga jual rendah dan biaya 

pemeliharaan tinggi. Pemilik tambak juga menghindari kerugian atas 

kentalnya adat di Desa Kalanganyar dimana jika ada orang yang 

panen, masyarakat sekitar akan berbondong- bondong untuk ikut 

menikmati hasil panen serta pemilik tambak menghindari resiko serta 

jauhnya tambak dari lokasi tempat tinggal mereka dan tambak yang 

dekat dengan laut yang rawan terkena banjir. Berikut penjelasan 

informan: 

“Pemilik lahan biasanya milih gampange (memilih 
gampangnya), biasanya langsung di tebar berapa ribu ekor 
biasanya dijalankan 2 bulan ta (atau) 3 bulan langsung 
ditebaskan. Pemilik tambak gak mau (tidak ingin) resiko, milih 
gampange (tidak mau resiko, lebih memilih gampangnya). 
Pemilik tambak milih nebasno lahan e (memilih menebaskan 
lahannya) karena adat di Kalanganyar ini kalau panen banyak 
mburi (orang- orang sekitar ikut menikmati hasil panen dengan 
menawarkan diri membantu proses panen dengan harapan 
bisa dapat ikan). akhire (akhirnya) pemilik tambak milih 
ditebasno ae (ditebaskan saja) gak mau (tidak ingin) resiko 
terus seng nduwe (yang memiliki) 2 atau lebih tambak yang 
jaraknya jauh atau lebih dekat dengan laut memilih untuk 
mencari penyetor lahan mereka, tambak ku seng adoh kono 
yo tak setor no mbak soale gak mampu merono (tambak saya 
yang jauh disana ya saya setorkan mbak karena tidak mampu 
kesana)”. (Mizharul Mufid, petani tambak) 
 

Pemilik lahan tambak tidak semuanya memilih untuk 

menebaskan atau menyewakan lahannya untuk di setor oleh petani 

tambak sewa. Walaupun resiko pengeluaran untuk produksi dan 

panen yang tinggi, masih banyak pemilik lahan tambak mengelola 

tambaknya produksi ikan bandeng. Pemilik tambak yang memilih 

untuk tidak menyewakan lahannya berpendapat justru menyewakan 
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lahan ke petani lain lebih merugikan. Pengelolaan tambak oleh petani 

ini didasarkan pada modal yang digunakan, teknik budidaya yang 

dimiliki dan kondisi ekonomi yang di tanggung oleh petani tambak. 

Kehidupan petani tambak yang boros menjadikan pilihan 

menyewakan lahan adalah salah satu jalan untuk mendapatkan uang 

tanpa mengambil resiko. Ketiga dasar pengelolaan tambak ini 

menentukan apakah petani tambak memilih menyewakan atau 

dikelola sendiri.  

”Ya rugi lah menurut saya. Soalnya apa, kalau ditebas itu 

waktu yang diminta itu terlalu lama. Katakanlah 1 siklus itu dia 

bisa minta 6 bulan padahal saya 3 bulan bisa panen. berarti 

kan kalau 6 bulan saya bisa 2 kali panen. tapi mereka cuman 

bisa 1 kali panen dengan bayar tebasan sekian. Kalau dari 

saya sih rugi karena saya bisa lebih kalau tanpa nebasin. 

Masalahnya petani sini yang punya lahan sendiri itu gak mau 

resiko. Namanya kerja di alam ya pasti resiko lah kayak banjir 

kemarin”. (Ahmad Suudi, petani tambak) 

Sumber: Peneliti, 2018 

Tabel 4.4 diatas merupakan informasi tambahan yang penting dan perlu 

disampaikan peneliti diluar pokok pembahasan karena sifatnya yang berkaitan 

dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaku ekonomi utama (produsen) yang dalam hal ini adalah petani tambak 

dalam melakukan kegiatan penjualan hasil produksinya dilakukan oleh jenis petani 

tambak yang berbeda. Modal yang tinggi menjadi faktor yang paling penting bagi 

petani untuk menghasilkan produksi ikan yang kemudian dijualkan ke pasar. 

Selain modal, petani tambak memerlukan jaringan sosial dan kepercayaan yang 

kuat untuk melakukan aktivitas ekonomi tambak dikarenakan petani tambak atau 

agen pelaku ekonomi dihadapkan oleh informasi asimetris, perilaku oportunistik, 

dan bounded rasionality (Hobbs, 1996). Keterbatasan itulah yang nantinya 

memunculkan biaya transaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi.  
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4.3.1 Skema Rantai Pasokan Ikan Bandeng Produksi Desa Kalanganyar 

untuk Mencapai Konsumen Akhir 

Hasil panen ikan bandeng yang disalurkan oleh pelaku rantai pasokan ikan 

bandeng produksi Desa Kalanganyar ini dikategorikan sebagai barang konsumsi 

yang disalurkan untuk secepatnya berada di tangan konsumen akhir. Ikan 

bandeng produksi Desa Kalanganyar sebagai barang konsumsi didistribusikan ke 

konsumen rumah tangga dan konsumen berupa rumah makan (restaurant). Hasil 

produksi ikan bandeng di Desa Kalanganyar ini tidak mampu masuk pabrik atau 

ekspor luar negeri (sebagai bahan mentah) walaupun sebelumnya pernah ada 

kontrak dengan pabrik yang orientasinya ekspor. Hal ini tidak lagi dilakukan karena 

kerugian yang besar ditanggung oleh petani maupun pengepul dikarenakan 

tuntutan perjanjian yang terikat. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut: 

”Ikan disini itu gak bisa masuk pabrik atau ekspor mbak, soale kualitas ikan 
yang dihasilkan nggak (tidak) masuk kriteria pabrik. Soale (karena) disini 
cara panennya ngawur cepet-cepetan (asal-asalan, buru-buru) gitu jadine 
sisik e (sehingga sisiknya) lepas semua nah pabrik gak (tidak) mau. Panen 
cepet-cepetan disini itu soale ya petani wedi ambek wong mburi (panen 
yang buru-buru disini itu karena petani takut sama orang “mburi”) mbak 
takut rugi. Makannya kita jualnya hanya di pasar-pasar sini aja yang 
langsung ke konsumen” (Ahmad Suudi,petani tambak) 
 
 
Hasil ikan bandeng sebagai barang konsumsi ini menjadikan rantai 

pasokan ikan bandeng dikelola oleh 4 (empat) pelaku rantai pasokan sampai 

konsumen akhir seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagian besar petani 

tambak di Desa Kalanganyar ini menjual ikan bandeng melalui pengepul 

(pedagang pengumpul) desa dan cenderung tidak mendistribusikan langsung ke 

tengkulak. Namun, bagi beberapa petani tambak langsung menjual ke pengepul 

di pasar ikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana dan 

Marhawati (2018) yang juga meneliti rantai pasokan ikan bandeng. Hasil 

penelitiannya adalah terdapat 2 (dua) saluran pemasaran ikan bandeng yaitu 

sebagian besar petani tambak menjual ikan bandeng melalui pedagang 
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pengumpul dan sebagian lainnya menjual ke tengkulak (pedagang pengecer). 

Namun perbedaan diantara penelitian ini adalah petani tambak di saluran 

pemasaran di Desa Kalanganyar tidak menjual ke tengkulak tetapi ada petani yang 

menjual langsung ke pedagang pasar ikan. 

Gambar 4.4 Ikan Bandeng Produksi Desa Kalanganyar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

Rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa Kalanganyar teridentifikasi 

terdapat 2 (dua) tipe rantai pasokan yang terjadi. Keduanya dibedakan 

berdasarkan tempat penjualan panen ikan bandeng yang dipilih petani tambak 

yang kemudian alurnya sama hingga konsumen akhir dari titik penjualan di 

pengepul pasar ikan. Pada gambar 4.5 dibawah, rantai pasokan tipe 1 (satu) diberi 

alur garis berwarna biru sedangkan alur garis warna hijau untuk rantai pasokan 

tipe 2 (dua). Alur yang sama diantara kedua tipe rantai ini digambarkan dengan 

garis warna orange.  
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Gambar 4.5 Skema Rantai Pasokan Ikan Bandeng Desa Kalanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

A. Rantai Pasokan Tipe 1 

Hampir seluruh petani tambak di Desa Kalanganyar menggunakan rantai 

pasokan tipe 1 (satu) dalam menjualkan hasil panen ikan bandeng mereka. Dalam 

rantai pasokan tipe ini, petani tambak menjualkan ikan bandeng hasil panen 

mereka ke pengepul di Desa Kalanganyar. Pengepul yang disebutkan sebagai 

pedagang pengumpul paling besar di Desa Kalanganyar adalah pengepul bapak 

H. Budi. Petani tambak memilih menjualkan hasil panen ikan bandeng mereka ke 

pengepul di Desa Kalanganyar ini dikarenakan oleh berbagai alasan. Alasan yang 

utama adalah kurang mampunya petani tambak dalam mengakses pasar.  

Pergeseran distribusi pasokan ikan bandeng dari pengepul Desa 

Kalanganyar adalah ikan bandeng dijual ke tengkulak jenis 1 (satu) dan pengepul 

Keterangan :  

PT: Petani Tambak  
P  : Pengepul Desa Kalanganyar 
Pasar: Pengepul Pasar Ikan 
T1 : Tengkulak Jenis 1 (besar)  
T2:Tengkulak  Jenis 2  (kecil/welijo) 
KR : Konsumen (Restaurant) 
KA : Konsumen Akhir 

PT 

PT 

P Pasar 

T1 

T2 

KA 

Tipe 1 

Tipe 2 

KR 

Keterangan garis:   

      : Tipe 1 
     : Tipe 2 
                : Berlaku di semua tipe rantai 
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pasar ikan yang berada di pasar Pabean, Gresik, dan Lamongan. Tengkulak jenis 

1 (satu) ini adalah jenis tengkulak yang membeli minimal 3 kembu (tempat ikan 

yang terbuat dari anyaman bambu) atau membeli ikan dalam jumlah besar. 

Tengkulak 1 (satu) ini merupakan tengkulak yang menjual di dalam Desa 

Kalanganyar dengan berjualan di pinggir jalan utama desa yang biasanya membeli 

3-5 kembu ikan ke pengepul serta tengkulak pasar luar desa seperti pasar lokal 

kabupaten Sidoarjo atau tengkulak pasar luar Kabupaten Sidoarjo yang sudah 

berlangganan membeli ikan bandeng di pengepul Desa Kalanganyar. Pengepul 

pasar ikan yang disebutkan ini adalah mereka yang membeli ikan dalam jumlah 

besar di pusat penjualan ikan yang berada di pasar Pabean Surabaya, pasar ikan 

di Gresik dan pasar ikan di Lamongan.  

Penjualan pengepul Desa Kalanganyar ke pengepul pasar ikan serta 

tengkulak jenis 1 (satu) luar desa dilakukan selain untuk memenuhi permintaan 

mereka, hal ini dilakukan sebagai cara bagi pengepul Desa Kalanganyar untuk 

mengetahui perkembangan harga ikan yang berlaku di pasar. Selain itu, mengirim 

ikan bandeng ke pasar Pabean atau Gresik maupun pasar Lamongan dikatakan 

sebagai tempat pembuangan akhir jika ikan bandeng di pengepul Desa 

Kalanganyar masih tersisa banyak dikarenakan pesanan tengkulak yang sedikit. 

Seperti yang dijelaskan informan berikut:  

“Kalau nggak ada yang ngambil dari sini (tengkulak 1) , ya saya buang  ke 
Gresik sama Lamongan. Harga dibelakang juga bisa pas itu. Pembuangan 
terakhir saya itu ke Pabean, Gresik sama Lamongan”. 

“Saya matok (harga) nya dari penjualan ke luar kota, Porong, daerah Krian, 
pasar Larangan. Cari info harganya dari teman-teman disana. Kan teman-
teman saya banyak di Pasuruan, Malang pasar Gadang. Pasar Gadang itu 
ambilnya dari saya ikannya. Informasi (harga) utamanya dapet dari Gresik, 
Lamongan. (H. Muh Budi, pengepul) 

“Nah pengepul misal ikan habis disini dia selalu minta disisahin ikan buat 
ngirim ke pasar, selalu itu biar tau perkembangan harga pasar itu cara 
pengepul cari informasi harga pasar”. (Mizharul Mufid, petani tambak) 
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Gambar 4.6 Pasokan Ikan Bandeng di Pengepul Desa Kalanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

Pergeseran distribusi ikan bandeng dari pengepul Desa Kalanganyar ke 

tengkulak jenis 1 (satu), ikan bandeng dijualkan dari tengkulak jenis 1 (satu) ke 

tengkulak jenis 2 (dua) kemudian bisa dijualkan ke konsumen berupa restaurant, 

atau langsung dijualkan ke konsumen akhir (rumah tangga). Tengkulak jenis 2 

(dua) disini adalah tengkulak yang membeli ikan bandeng dalam jumlah kecil dan 

di ecer menjadi beberapa plastik yang kemudian dijualkan keliling kampung yang 

biasanya disebut welijo. Tengkulak jenis 2 (dua) ini menjualkan langsung ke 

konsumen akhir (rumah tangga). Sedangkan untuk pergeseran distribusi ikan 

bandeng dari pengepul pasar ikan adalah ikan dijualkan ke tengkulak jenis 1 

(satu), tengkulak jenis 2 (dua), konsumen rumah makan (restaurant), serta 

konsumen akhir. Hal ini dikarenakan sistem jual beli di pasar ikan Pabean, Gresik, 

dan Lamongan menerapkan sistem jual beli bebas sehingga melayani segala jenis 

konsumen. Konsumen rumah makan (restaurant) ini ada yang berdiri di sekitaran 

Desa Kalanganyar yang membeli dari tengkulak jenis 1 (satu) lokal desa, mereka 

melayani permintaan sajian olahan masakan ikan bandeng untuk dikonsumsi oleh 
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konsumen akhir. Selain itu juga jenis konsumen rumah makan (restaurant) ini 

membeli di tengkulak jenis 1 (satu) luar desa dan pengepul pasar ikan. Rantai 

pasokan tipe 1 (satu) ini dijelaskan oleh beberapa informan: 

“Rantai penjualan ikan iku teko (itu dari) petani lalu ke pengepul sini, dari 
pengepul kadang itu langsung ke pengepul yang besar di pasar pabean, 
kadang langsung ke tengkulak. Kan nggak mesti a (tidak pasti) kan 
pengepul macem-macem (macam-macam) . Ada pengepul daerah seperti 
pak H.Budi, ada pengepul besar di Pabean atau Gresik. Nah, dari pengepul 
ke tengkulak, tengkulak ke tengkulak lagi. Kan pengepul ke tengkulak 
nomer 1. Nah tengkulak 1 jual ke tengkulak 2 yang jalan- jalan ke kampung 
kayak orang keliling jual ke rumah-rumah itu, yang jual-jual di pasar itu. 
Kadang ya tengkulak ngambilnya ke petani. Misal tengkulak nomer 1 minta 
ya dilayani. Tapi petani sekarang tidak mau ke tengkulak karena 
dipermainkan harganya”. (Mizharul Mufid,petani tambak) 

“Ya petani ke pengepul, terus ke tengkulak nomer 1, tengkulak 1 itu 
tengkulak yang menyalurkan dagangannya ke tengkulak lagi, atau 
sebutane (sebutannya) tengkulak 2 atau bisa juga welijo-welijo seng (yang) 
keliling kampung itu. Nah tengkulak 2 iku (itu) langsung ke konsumen akhir. 
Kalau di Kalanganyar, pengepul nggak melayani konsumen”. (Ali Jabidi, 
petani tambak) 

“Jadi dari petani ke pengepul bisa nanti pengepul ke tengkulak atau 
pengepul besar nya . Pak H.Budi itu tengkulaknya banyak. Tengkulak itu 
kan dari berbagai pasar di Sidoarjo, Gresik,  Pabean , lokal desa sini ya 
banyak yang dijalan jalan itu kan tengkulak besar. Ambil nya di pak H,Budi. 
Nanti tengkulak itu bisa jual ke konsumen bisa jual ke tengkulak lagi. Ya 
intinya kalau petani ya jualnya ke pengepul entah pengepul H.budi atau 
pengepul di pasar. Yang panjang itu rantainya dari pengepul ke konsumen 
itu kan”. (Ahmad Suudi, petani tambak) 

“Ya saya masok dari petani, kalo di desa ini panennya banyak ya cukup 
saya pasok dari petani lokal desa. Terus saya jual ke langganan saya, saya 
tawarkan ke mereka ya yang tengkulak besar dari pasar Porong sampe 
pasar Krian itu mbak. Nanti kalo ada sisa ikan saya kirim ke pengepul pasar 
ikan Pabean sama Gresik. Nanti tengkulak-tengkulak itu jual lagi bisa ke 
tengkulak lagi bisa ke konsumen langsung. Tapi saya cuman (hanya) 
sering ngelayani tengkulak besar mbak. Gak (tidak) pernah tengkulak kecil. 
istilah tengkulak kecil itu welijo lah (pedagang sayur keliling-keliling rumah). 
Saya juga ngelayani (melayani) tengkulak besar lokal desa sini yang 
banyak tiap hari ambil disaya. Terus mereka jual sendiri entah ke 
konsumen langsung entah ke tengkulak kecil lagi”. (H.Muh Budi, pengepul) 
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Gambar 4.7 Tengkulak Jenis 1 (satu) Lokal Desa Kalanganyar Menjualkan 
Ikan Bandeng 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

Rantai pasokan ikan Bandeng di Desa Kalanganyar ini, dalam beberapa 

kurun waktu yang lalu petani tambak masih ada yang menjual ke tengkulak 1 (satu) 

tetapi saat ini sudah banyak petani tambak yang tidak mau menjual ke tengkulak 

jenis 1 (satu) dikarenakan harga ikan bandeng yang dipermainkan oleh tengkulak 

jenis 1 (satu). Kemudian pengepul Desa Kalanganyar tidak melayani konsumen 

maupun tengkulak jenis 2 (dua) dikarenakan pengepul tidak melakukan 

pembongkaran kembu ikan untuk kemudian di ecer menjadi beberapa bagian 

kecil-kecil. Sehingga saat ikan bandeng datang dari petani tambak, ikan bandeng 

dalam kembu itulah yang langsung dijualkan ke tengkulak dalam hal ini adalah 

tengkulak jenis 1 (satu).  

Alasan petani tambak menggunakan tipe rantai pasokan 1 (satu) ini adalah 

kurang mampunya petani tambak dalam mengakses pasar yaitu terbatasnya 

petani tambak untuk mengetahui informasi harga ikan bandeng di pasar kemudian 

petani tambak tidak memiliki fasilitas transportasi berupa mobil dan pekerja (jasa 

angkut) untuk mengangkut hasil panen yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu, 
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petani tambak mengatakan bahwa saat menjual ke pasar banyak kemungkinan 

kerugian yang nantinya ditanggung oleh petani tambak seperti kerugian atas 

aturan timbangan pasar (selisih timbangan) yang ditanggung petani tambak dan 

berdampak pada pemberian harga ikan bandeng yang tidak sesuai dengan berat 

asli ikan bandeng yang dibawa petani tambak. Kemudian, kerugian saat sudah 

menempuh perjalanan jauh ke pasar tetapi harga ikan bandeng yang dipasang 

pengepul besar pasar tidak sesuai dengan keinginan petani tambak atau ikan di 

hargai rendah. Disisi lain saat kualitas ikan bandeng yang dibawa petani tambak 

tidak bagus, pengepul pasar ikan juga cenderung memberi harga rendah bahkan 

menolak ikan petani tambak. 

Ketidakpastian pasar inilah yang menyebabkan hampir seluruh petani 

tambak memilih menjual ke pengepul Desa Kalanganyar. Hal ini dikarenakan 

lokasi pengepul yang dekat dengan rumah petani tambak mempermudah dan 

mengurangi biaya yang dikeluarkan petani tambak saat panen. Selain itu, 

pengepul Desa Kalanganyar dalam hal ini bpk. H. Budi selalu menerima pasokan 

ikan bandeng petani tambak dalam keadaan musim apapun dan dalam harga 

berapapun ikan bandeng yang beredar di pasaran. Saat kondisi musim yang 

menyebabkan kualitas ikan kurang baik dan berdampak pada harga ikan, 

pengepul Desa Kalanganyar selalu mengusahakan ikan bandeng untuk dibeli dan 

ditawarkan ke tengkulak. Hal ini berbeda jika petani tambak menjual ke pasar, atau 

langsung menjual ke pihak lain banyak kemungkinan ditolak atau ikan di beri harga 

yang sangat rendah. Seperti ungkapan informan berikut:  

“Saya pengepul sini. Dulu pernah coba apa ke Pabean pernah, Gresik juga 
pernah tapi setelah diperbandingkan Gresik itu kelemahannya itu 
potongannya itu. potongannya kan tergantung kesepakatan. Karena 
koperasi kan . mereka pake dobong . keranjang sini itu dipindah ke dobong, 
lebih kecil terus dipatok potongannya 2,5 Kg. tapi sebenarnya 1 dobong itu 
seumpama ditimbang sekitar 1 kg 4 ons atau 1 kg setengah. Tapi aturan 
pasar 2,5 kg. jadi rugi (………) dobong itu aturan koperasi, merugikan 
petani. Sini kan keranjang besar, hampir 1 kwintal 10 . Disana itu dipindah 
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ke dobong lagi jadi lebih kecil. Dobong itu tempat ikan yang paling jelek. 
Dipindah ke dobong semua langsung ditimbang itu, tapi dobong 1 dobong 
itu ditimbang iku hampir 1 kg 4 ons. Tapi aturan pasar kan 75 kg tapi jadi 
timbangan 77,5 kg, jadi  bobot dobong aturan pasar itu 2,5 kg. padahal 1 
dobong itu beratnya 1,5 kg. jadi petani sudah ngeluarkan 1 kg”.  
 
”Jadinya saya sering ke pengepul, karena ya banyak rugi nya. Selain itu 
kan kalau di pasar harus keluar biaya transportasi, biaya kerugian kalau 
ikannya nggak bagus, terus pas harga sama aja udah rugi di pasar, apalagi 
kalau pas kena murah kan ya makin rugi”. (Ali Jabidi, petani tambak) 
 
“Kalau petani gatau ke pasar sama informasi pasar ya petani Kalanganyar 

lebih ke pengepul (…..)”. (Mizharul Mufid, petani tambak) 

 
B. Rantai Pasokan Tipe 2 

Hanya petani tambak tertentu yang menggunakan rantai pasokan tipe 2 

(dua) ini. Perbedaannya dengan rantai pasokan tipe 1 (satu) adalah beberapa 

petani tambak tertentu memilih menjualkan hasil panen ikan bandengnya ke 

pengepul pasar ikan (Pasar Pabean, Gresik, Lamongan). Pergeseran distribusi 

ikan bandeng dari pengepul pasar ikan untuk sampai ke konsumen akhir sama 

dengan rantai pasokan tipe 1 (satu) yang telah dijelaskan sebelumnya . Beberapa 

petani tambak tertentu ini adalah petani yang memiliki kemudahan akses pasar 

dan petani yang berani mengambil kemungkinan resiko rentannya memperoleh 

harga rendah yang langsung menjualkan hasil panennya ke pengepul pasar ikan. 

Petani yang memiliki kemudahan akses pasar seperti memiliki kendaraan sendiri 

untuk mengangkut hasil panen yaitu mobil pick up lah yang cenderung memilih 

langsung menjualkan ke pasar. Memiliki transportasi ini menjadikan kemudahan 

untuk mengangkut hasil panen yang biasanya berjumlah 20 (dua puluh) kembu 

berisikan ikan bandeng serta memiliki tenaga kerja untuk menjadi sopir angkut ke 

pasar. 

 Selain itu petani tambak yang menjualkan sendiri ke pasar ikan ini sudah 

membangun hubungan baik atau langganan dengan pengepul pasar ikan 

sehingga baik petani tambak dan pengepul pasar ikan akan terus melakukan 
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kegiatan tawar-menawar ikan. Berikut pernyataan salah satu informan petani 

tambak:  

“Kalau saya sih dulu masih sering ke pengepul sini. Tapi akhir-akhir ini saya 

jualnya langsung ke Pabean kalau nggak Gresik. Yang membedakan itu 

saya punya akses ke pasar kayak (seperti) punya mobil, punya orang yang 

bisa disuruh anter (antar) kesana. Jadi petani itu bisa kemana saja. bisa ke 

pengepul, bisa ke pasar langsung. Kalau ke tengkulak kecil itu jarang 

soalnya ya mereka belinya paling cuman 2 sampe 3 kwintal tadi itu”. 

(Ahmad Suudi, petani tambak) 

 

Selain memiliki transportasi sendiri untuk menjualkan ke pasar, petani 

tambak yang juga bekerja sebagai jasa angkut dari pengepul Desa Kalanganyar 

juga memilih untuk menjual ke pasar ikan. Hal ini dikarenakan setiap kali ke pasar 

ikan untuk mengantar angkutan ikan dari pengepul Desa Kalanganyar, petani 

tambak yang bekerja sebagai jasa angkut ini memanfaatkan informasi harga di 

pasar untuk pertimbangan waktu panen dan membangun relasi dengan pengepul 

pasar ikan. Sehingga ketika petani tambak ini panen, petani tambak tersebut 

berkoordinasi dengan pengepul pasar untuk memberikan stok ikan. Petani tambak 

ini juga memilih menjual ke pasar ikan karena pembayaran diberikan langsung 

saat mereka mengantar ikan ke pasar walaupun terkadang memerlukan waktu 2 

(dua) hari atau 3 (tiga) hari namun pembayaran yang diberikan pengepul pasar 

ikan tidak memerlukan waktu yang lama. Berikut pernyataan dari informan:  

“Aku jualnya langsung ke pasar mbak, soale (karena) kan aku juga jasa 
angkut e (angkut nya) pengepul sini. Tiap ke pasar tau (tahu) harga ikan di 
pasar berapa, yo (ya) ada langganan juga disana. Jadine (sehingga) 
sekalian ae (aja) kan aku juga ada mobil yang biasane tak pake ngangkut 
(biasanya yang saya pakai untuk mengangkut) ikannya pengepul”  
 
“Di pasar Gresik, Pabean aku wes (sudah) ada langganan mbak ya pakek 

(menggunakan) kepercayaan. Selain itu kan orang seneng (suka) 

langganan itu karena lihat uangnya dikasih langsung apa nggak. Biasane 

nek  (biasanya kalau) dikasih langsung ya sering langganan disiitu. Habis 

timbang langsung bayar. Tapi kadang ya gak (tidak) langsung bayar 

nunggu 2 hari”. (Mizharul Mufid,petani tambak) 
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Walaupun memiliki kemudahan dalam mengakses pasar, petani tambak ini 

juga mempertimbangkan harga jual ikan saat itu. sehingga tidak menutup 

kemungkinan petani tambak yang dapat menjual ke pasar ikan juga akan tetap 

menjual ke pengepul Desa Kalanganyar jika harga yang ditetapkan pengepul desa 

lebih tinggi dari harga pasar ikan. Hal ini dikarenakan permintaan ikan bandeng 

oleh tengkulak yang berlangganan di pengepul Desa Kalanganyar ini tinggi 

sehingga ikan akan selalu habis dan harga cenderung stabil. Sehingga penjualan 

ikan dari petani tambak ini termasuk penjualan yang bebas dan tidak mengikat 

secara formal untuk menjual ke pasar ikan atau pengepul desa. Seperti ungkapan 

informan berikut: 

“Ya nggak (tidak) sih disini ini kan penampungnya banyak jadi kalau 

pengepul sini harga berapa, yang di Pabean berapa. Yang paling tinggi lah 

kita kasih ikan. Gitu (begitu) aja sih pola nya, jadi nggak mesti (tidak selalu) 

langganan ya jual bebas aja”. (Ahmad Suudi,petani tambak) 

 

 

4.4 Identifikasi Jenis Biaya Transaksi Petani Tambak dan Pengepul Desa 

Kalanganyar 

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku rantai pasokan ikan 

bandeng produksi Desa Kalanganyar khususnya kegiatan transaksi yang 

dilakukan oleh petani tambak dan pengepul desa untuk menjualkan ikan bandeng 

hingga sampai ke tangan konsumen akhir, terdapat biaya transaksi yang 

dikeluarkan oleh keduanya. Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah 

dilakukan, dapat teridentifikasi beberapa jenis biaya transaksi yang terbentuk 

dalam kegiatan transaksi yang dilakukan baik petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar. Biaya tersebut diantaranya biaya pencarian informasi, biaya 

koordinasi panen dan tawar menawar (biaya negosiasi), serta biaya pengawasan 

dan biaya transportasi.  
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4.4.1 Biaya Pencarian Informasi 

 Biaya pencarian informasi dalam kegiatan transaksi yang dilakukan baik 

oleh petani tambak maupun pengepul desa muncul berkaitan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk bertransaksi 

antar sesama nya maupun dengan pelaku usaha lainnya. Pencarian informasi 

merupakan tahapan pertama sebelum menginjak ke tahapan transaksi 

selanjutnya. Dalam kegiatan transaksi, mencari informasi menjadi hal yang penting 

dimana informasi merupakan hal yang paling dasar untuk mengatahui kondisi 

pasar sebelum menjual dan membeli ikan bandeng. Oleh karena itu, pencarian 

informasi ini penting dilakukan bagi petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar.  

a. Pencarian informasi oleh Petani Tambak  

Pencarian informasi yang dilakukan petani tambak adalah informasi harga 

ikan dan informasi teknik budidaya. Informasi harga ikan didapatkan oleh petani 

tambak melalui petani tambak lain yang sebelumnya sudah melakukan panen dan 

dijualkan ke pengepul desa. Informasi harga pun juga bisa didapatkan petani 

tambak melalui tengkulak lokal 1 (satu) yang juga sudah mengambil ikan di 

pengepul desa. Selain itu, informasi harga ikan juga bisa didapatkan dengan 

menghubungi langsung pengepul desa.  

Harga ikan ditentukan oleh bagaimana konsumen merespon penawaran 

ikan bandeng di pasaran sehingga harga ikan cenderung fluktuatif. Hal ini 

menjadikan perkembangan informasi harga ikan selalu menjadi kewajiban yang 

dimiliki oleh semua pelaku ekonomi tak terkecuali petani tambak sebelum mereka 

bertransaksi. Harga ikan bersifat sensitif bagi petani tambak dikarenakan harga 

ikan menentukan keuntungan yang didapat atas kegiatan produksi yang mereka 

lakukan. Dimana dalam studi ekonomi biaya transaksi (TCE) informasi bersifat 

asimetris yang artinya setiap pelaku ekonomi memiliki keterbatasan untuk 
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mendapatkan informasi yang sempurna dan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Berikut pernyataan informan mengenai pentingnya informasi harga sebelum 

transaksi: 

“Ya harga apalagi selain harga. Karena harga itu ya permasalahan utama 
petani dalam penjualan”. (Ali Jabidi, petani tambak)  
 
“Ya sebenarnya sih masalahnya cuman (hanya) di informasi harga aja, soal 
budidaya sudah terkuasai oleh petani itu (………) Itu yang harus 
menyesuaikan. Kalau harganya bagus, berapa ton pun disini bisa keluar”. 
(Ahmad Suudi, petani tambak)  
 
 
Dalam mencari informasi harga ikan bandeng petani tambak melakukan 

beberapa cara yaitu menghubungi melalui telepon genggam ke petani tambak 

yang lain, tengkulak jenis 1 (satu) lokal desa, serta menanyakan langsung ke 

pengepul Desa Kalanganyar. Biaya yang dikeluarkan untuk mencari informasi 

harga ikan melalui telepon genggam ini disebut biaya pulsa dan masuk kedalam 

biaya transaksi. Selain melalui telepon genggam, petani tambak dalam mencari 

informasi harga mendatangi warung kopi untuk bercengkerama hasil panen dan 

menanyakan informasi harga dari sesama petani tambak yang sudah melakukan 

panen. Warung kopi merupakan tempat yang diandalkan petani tambak Desa 

Kalanganyar untuk bertukar informasi teknik budidaya dan informasi harga ikan 

bandeng sehingga dengan mendapatkan informasi dari beberapa orang petani 

tambak dapat dijadikan patokan untuk menawarkan harga ikan nantinya ke 

pengepul desa. Berikut pernyataan informan mengenai pencarian informasi:  

“Biasanya ya tanya-tanya petani yang udah panen gitu mbak, pergi ke 
warkop sini depan gang ini. Disitu itu pangkalane (tempat andalan) petani 
ngopi, ngerokok (merokok) sambil ngobrol rego iwak (harga ikan) gimana” 
(Ali Jabidi, petani tambak)  
 
“Disini kan sentra produksi bandeng, tiap hari pasti ada yang panen. 
jadinya ya cukup ke warkop yang deket pengepul pak kaji budi itu sekalian 
ngopi sama petani yang tanya dapat harga berapa di pengepul” (Ahmad 
Suudi, petani tambak)  
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Pencarian informasi di warung kopi dengan mengeluarkan biaya untuk 

minum dan makan maupun untuk membeli rokok merupakan biaya transaksi 

pencarian informasi (Information cost) dalam transaksi biaya ekonomi (TCE). Hal 

ini sejalan dengan penelitian Sultan dan Rachmina (2016) yang menjelaskan 

bahwa mencari informasi, petani kedelai melakukan komunikasi langsung di 

warung makan dengan beberapa petani lainnya dan biaya ini disebutkan sebagai 

biaya dengar. Biaya dengar dilakukan dengan membayar makan dan minum saat 

melakukan perbincangan dengan petani tambak yang lain. Selain bertemu petani 

tambak, biasanya pengepul desa juga mendatangi warung kopi ini untuk 

bercengkerama dengan petani tambak dan petani tambak pun juga menanyakan 

harga ikan langsung ke pengepul saat bertemu. 

Pencarian informasi harga ini menunjukkan bahwa petani tambak 

dihadapkan oleh terbatasnya mereka dalam mengakses ketidakpastian pasar. 

Ketidakpastian kondisi pasar inilah yang mengharuskan petani untuk selalu rutin 

mencari informasi harga dan kebutuhan ikan di pasar. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Pambudi (2014) pencarian informasi penting dilakukan oleh pelaku 

ekonomi untuk menghadapi keterbatasan dan ketidakseimbangan informasi. 

Pencarian informasi harga tersebut menjadi kegiatan pertama yang paling penting 

bagi petani sebelum menjual ikan. Harga ikan bandeng yang fluktuatif menjadikan 

petani tambak selalu mempertimbangkan waktu dan strategi panen mereka untuk 

menghindari kerugian. Pencarian informasi harga ini menentukan waktu panen 

dan disesuaikan dengan harga ikan yang nantinya sesuai dengan yang diinginkan 

petani. Hal ini dilakukan karena tradisi di petani tambak Desa Kalanganyar ini 

adalah panen setelah mengetahui harga yang sesuai dengan mereka jika harga 

tersebut cocok dengan petani, mereka akan mempersiapkan ikan untuk dipanen 

dan dijual. Seperti yang diungkapkan informan berikut:  
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“Kalau disini itu harga dulu baru panen mbak, jadi tau harga tinggi atau 
rendah itu dulu baru kita panen. Kan disini namanya sentra produksi 
bandeng kan banyak itu yang ngomong di tempat itu sekian harganya, 
sekian harganya . jadi kita tinggal telfon yang tinggi yang mana gitu aja. ya 
tanya-tanya sekitar sini aja udah tau mbak. Ya soale ya gitu tadi kan disini 
ada orang panen tiap harinya”.  
 
“Disini itu kalau harga rendah, masih bisa nahan panen mbak, pas harga 
bagus baru dikeluarin panenya . bahkan bandeng sampai ukuran asepan 
6ons sampe 8 ons itu masih laku dijual”. (Ahmad Suudi, petani tambak) 
 

 
Petani tambak yang menggunakan tipe rantai pasokan tipe 2 (dua) selain 

mencari informasi di sekitar Desa Kalanganyar, mereka juga melakukan pencarian 

informasi harga ikan dengan menghubungi pengepul pasar ikan maupun langsung 

mendatangi pasar ikan. Petani tambak merasa dimudahkan setelah adanya 

handphone sebagai alat komunikasi dibandingkan saat waktu dulu membantu 

orangtua di tambak yang mencari informasi harus naik delman ke pasar untuk 

mengetahui harga ikan bandeng. Petani tambak menghubungi pengepul pasar 

ikan melalui handphone untuk menanyakan informasi harga ikan bandeng yang 

beredar di pasar ikan. Bagi petani tambak yang memiliki transportasi dan 

menyediakan jasa angkut pengepul desa, kegiatan angkut ikan bandeng pengepul 

desa ke pasar ikan dijadikan kesempatan untuk mencari informasi harga ikan di 

pasar. Sedangkan petani tambak tertentu lainnya cukup menggunakan 

handphone untuk menghubungi pengepul pasar ikan untuk mencari informasi 

harga ikan. Berikut yang dikatakan informan:  

“Kalau saya kan kerjaannya juga ngangkut dari pengepul, sering ke pasar, 
jadi saya tau dan nanya orang di pasar “yok opo regone iwak enak ta?” 
(gimana harganya ikan, bagus tidak?) Informasi saya dapat ya pas saya 
ngangkut itu ke pasar gresik, pasar pabean. nggak langsung telfon kan 
saya mobile ke pasar-pasar gitu” 

”Tapi ya biasanya saya telpon dulu juga ya tanya harga itu . yo opo pasar 
enak ta cak? (sambil mempraktekkan cara petani tambak mencari 
informasi)” (Mizharul Mufid, petani tambak) 
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b. Pencarian informasi oleh Pengepul Desa Kalanganyar 

Pencarian informasi juga dilakukan oleh pengepul desa sebelum 

melakukan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian ikan bandeng. Informasi 

yang dicari oleh pengepul adalah informasi harga ikan bandeng yang beredar di 

pasar ikan dan tengkulak pasar luar desa serta mencari informasi tengkulak mana 

yang akan mengambil pasokan ikan bandeng dan informasi petani tambak yang 

mau menjual ikan bandeng ke pengepul saat stok ikan pengepul tidak ada. 

Pencarian informasi harga yang dilakukan pengepul digunakan sebagai patokan 

harga yang akan dipasang untuk petani maupun tengkulak yang mengambil di 

pengepul Desa Kalanganyar. Pengepul ini biasanya mencari informasi harga ikan 

bandeng dengan menghubungi melalui telepon teman-teman pengepul yang 

berada di pasar lokal Sidoarjo seperti pasar Porong, Krian, Larangan dan lain 

sebagainya kemudian pasar Gadang Malang, Pasar Gresik serta pasar di 

Lamongan. Biaya pulsa untuk menghubungi teman-teman pengepul diluar desa 

merupakan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pengepul Desa Kalanganyar.  

 Pencarian informasi tengkulak mana yang akan mengambil ikan dilakukan 

setiap hari setelah dipastikannya pengepul memiliki stok ikan bandeng dari petani 

tambak. Pengepul menghubungi satu per satu tengkulak untuk mengetahui siapa 

saja tengkulak yang akan mengambil ikan di esok harinya ke pengepul. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari masih tersisa nya ikan yang berada ditempat 

pengepul. Jika stok ikan masih tersisa, pengepul akan menghubungi pengepul 

pasar ikan untuk menawarkan stok ikan bandeng. Pencarian informasi yang 

dilakukan pengepul dijelaskan berikut ini:  

“Ya cari informasinya pakai nelfon atau sms aja mbak cari-cari informasi 
harga mbak yang sering soalnya kan kita kalo bukan cari harga cari 
apalagi. Terus cari-cari tengkulak mana yang mau ambil ikan besok. Ya 
dihubungi satu satu mbak dipastikan ikan itu besok habis dimana aja”. 
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“Terus kalo pas ikan nggak ada sama sekali, saya telfon satu per satu 
kontak yang di hape saya saya bel i (hubungi) semuanya cari petani yang 
punya ikan ,“gak duwe iwak sak mene ta”. Tapi kalo yang begini jarang 
mbak. Soalnya pegangan saya banyak mbak. Saya sendiri kan punya 
panen sendiri jadi bisa jadi gantiin ikan yang petani nggak nyetok”. 
 
“Saya matok harga dari penjualan ke luar kota, Porong, daerah krian, pasar 
Larangan. Cari info harganya dari teman-teman disana. Kan teman – 
teman saya banyak di Pasuruan, Malang pasar Gadang. Pasar Gadang itu 
ambilnya dari saya ikannya. Informasi utamanya dapet dari Gresik, 
Lamongan. Saya pantau harganya tiap hari mbak, SMS sama telepon 
dengan teman- teman luar kota itu cari tau harga yang dipasang disana 
berapa”.  
 
 

 Dalam mencari informasi petani tambak yang memiliki ikan untuk di jualkan 

ke pengepul merupakan hal yang saat ini jarang dilakukan oleh pengepul desa. 

Hal ini dikarenakan, pengepul Desa Kalanganyar yaitu bpk. H Budi ini juga memiliki 

tambak ikan bandeng sendiri yang dijadikan pegangan beliau juga selain usaha 

sebagai pengepul. Serta tambak ikan bandeng milik pengepul ini juga dijadikan 

sampingan stok ikan bandeng yang dijualkan pengepul saat stok ikan bandeng 

petani tambak sedikit bahkan ketika tidak ada stok ikan sama sekali. Pencarian 

informasi harga yang dilakukan pengepul selain menggunakan telepon genggam, 

cara lainnya adalah saat pengepul mengirim ikan bandeng ke pasar Pabean, 

Gresik atau pasar Lamongan. Sehingga proses angkutan ikan yang dilakukan 

pengepul ke pasar juga dilakukan sebagai bentuk pencarian informasi 

perkembangan harga ikan di pasar ikan. Seperti yang diungkapkan informan 

petani tambak berikut:  

“Nah pengepul misal ikan habis disini (tengkulak lokal), dia selalu minta 
disisahin ikan buat ngirim ke pasar, selalu itu biar tau perkembangan harga 
pasar. Itu cara pengepul cari informasi harga pasar. Jadi nggak selalu 
dihabiskan disini “piro regone nang pasar”. Dadi gaya e (jadi gaya nya) 
pengepul minta di umani iwak iku sakjane yo mek nggae ngerti 
perkembangan rego pasar mbak (di sisa in ikan itu sebenarnya hanya 
untuk tau perkembangan harga di pasar). (Mizharul Mufid, petani tambak) 
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 Berdasarkan pernyataan informan diatas, bahwa pasar ikan selain sebagai 

sebagai tempat pembuangan akhir stok ikan pengepul jika masih banyak sisa ikan 

serta sebagai bentuk pemenuhan permintaan ikan oleh pengepul pasar ikan setiap 

harinya pengepul akan selalu mengirim ikan ke pasar dan menawarkan nya ke 

pengepul pasar ikan untuk ingin tahu perkembangan harga di pasar ikan. Hal ini 

juga dijadikan cara pengepul untuk mematok harga ikan di esok harinya untuk 

petani tambak maupun tengkulak. 

4.4.2 Biaya Koordinasi Panen dan Tawar-Menawar 

 Biaya koordinasi panen terbentuk saat petani tambak dan pengepul desa 

mengkoordinasikan penjualan ikan bandeng petani tambak ke pengepul. Kegiatan 

koordinasi ini penting dilakukan oleh keduanya untuk mengurangi kemungkinan 

kerugian panen yang ditanggung petani tambak serta kerugian banyaknya stok 

ikan di pengepul. Dalam koordinasi panen ini juga terdapat kegiatan tawar-

menawar yang dilakukan petani tambak dan pengepul baik dilakukan saat 

koordinasi diantara keduanya atau koordinasi petani tambak dengan pihak lain 

begitu pula dengan pengepul desa.  

a. Kegiatan Koordinasi Panen dan Tawar-Menawar Petani Tambak dengan 

Pengepul dan Jasa Angkut 

Kegiatan koordinasi panen harus dilakukan sebelum adanya kegiatan 

transaksi pengiriman hasil panen ke pengepul Desa Kalanganyar. Koordinasi ini 

dilakukan untuk menghindari kerugian panen yang nantinya dihadapi petani 

tambak. Dengan tujuan tersebut, petani tambak melakukan koordinasi dan 

negosiasi baik ke pengepul maupun jasa angkut. Koordinasi petani tambak ke jasa 

angkut dan pengepul dilakukan melalui telepon dikarenakan untuk menghindari 

masyarakat mburi yang menjadi tradisi warga Desa Kalanganyar jika mengetahui 
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ada yang panen. Biaya yang dikeluarkan dalam koordinasi panen ini adalah biaya 

pulsa. 

Kegiatan koordinasi dengan pengepul ini dilakukan sebanyak minimal dua 

kali setelah proses pencarian informasi. Koordinasi pertama dilakukan biasanya 

dua hari sebelum dilakukannya panen. Koordinasi yang dilakukan petani tambak 

dan pengepul yang pertama ini untuk memastikan harga ikan yang saat itu di 

pasang pengepul. Selain itu, dalam koordinasi pertama ini petani tambak juga 

menawarkan ikan bandeng dan melakukan negosiasi harga. Negosiasi harga ini 

muncul dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan harus melalui mekanisme 

tawar-menawar untuk memperoleh harga yang disepakati.  

Proses koordinasi dan kegiatan tawar menawar ini cukup memerlukan 

waktu yang lama untuk menentukan kesepakatan harga yang diinginkan 

keduanya. Menurut Yustika (2012) proses negosiasi adalah proses yang panjang 

dan memakan waktu serta mengeluarkan biaya. Setiap harinya pun pengepul 

melakukan koordinasi dengan lebih dari 5 (lima) petani tambak sehingga proses 

koordinasi dan negosiasi ini cukup mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membeli 

pulsa telepon. Dalam kegiatan koordinasi dan negosiasi diantara keduanya ini 

selain negosiasi harga, mereka juga menegosiasikan waktu panen. Mereka 

melakukan negosiasi waktu panen bertujuan untuk menghindari stok ikan yang 

banyak di pengepul yang menyebabkan harga yang diterima petani rendah. Petani 

tambak mengupayakan waktu yang tepat bagi mereka untuk harga ikan yang 

bagus dan setelah keduanya sepakat untuk harga dan waktu, petani pun siap 

melakukan panen ikan bandeng. Seperti yang diungkapkan informan petani 

tambak berikut:  

“Saya koordinasi dulu sebelum panen dengan pengepul, mastiin rego 
(harga), nawar ikan ambek pengen dientas (juga ingin di panen) kapan” 
(Ahmad Suudi, petani tambak)  
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“Negosiasi sekalian pas koordinasi di telepon itu mbak. Negosiasi harga 
sama negosiasi waktu. Karena apa waktu menentukan harga, terlalu 
banyak bisa turun. Seumpama kesiangan ya gak bisa dapet harga pagi 
yang kemungkinan bisa mahal. Negosiasinya ya nanya di pengepul butuh 
ikan besok nggak? Kalau dia lagi full ya 2 hari kemudian biar dapet harga 
bagus” (Ali Jabidi, petani tambak)  
 
“Gitu ya nego lagi kadang-kadang saya kalau harga gak sesuai 
“unggahano maneh lah titik, 1000 ta 500 lah bah” (mempraktekan 
negosiasi). gitu itu ya kadang-kadang pas telepon udah kesepakatan harga 
pas nyampai di pengepul wes beda maneh (sudah beda lagi). Karena pas 
itu iwak (ikan) sepi gitu itu nego maneh (lagi) minta di turunin”. (Mizharul 
Mufid, petani tambak) 

 

 Kegiatan Koordinasi panen dan negosiasi ini juga berlaku sama untuk 

petani tambak yang menjualkan ke pengepul pasar ikan. Seperti yang dijelaskan 

oleh pak Ahmad Suudi dan pak Mizharul Mufid diatas dimana beliau merupakan 

petani tambak yang menjualkan ke pengepul pasar ikan serta penjelasan pak Ali 

Jabidi yang menjual ke pengepul Desa Kalanganyar, semua petani tambak 

tersebut melakukan koordinasi serta negosiasi dengan pengepul yang akan 

membeli ikan bandeng hasil panen mereka.  

 Koordinasi kedua dilakukan petani tambak dengan pengepul dan jasa 

angkut. Petani melakukan koordinasi panen ke pengepul dan jasa angkut biasanya 

dilakukan di malam hari sebelum kegiatan panen dilakukan saat dini hari pukul 

00.00 WIB. Koordinasi dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa pengepul 

akan menerima panen petani tambak tersebut dan jasa angkut menyiapkan tim 

nya untuk mengangkut panen petani tambak. Perbincangan petani tambak dengan 

jasa angkut dalam koordinasinya adalah menyepakati dan negosiasi besaran upah 

serta waktu untuk pengambilan ikan bandeng. Negosiasi dengan jasa angkut 

adalah hal penting bagi petani untuk mengurangi pengeluaran biaya transportasi 

dari tambak yang cukup memberatkan petani tambak. 
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 Petani tambak biasanya memberikan tawaran besaran upah yang lebih 

rendah namun jasa angkut mendapatkan ikan bandeng. Petani juga mau 

memberikan upah lebih asalkan jasa angkut tidak mengambil ikan bandeng 

sebagai upah jasa nya. Hal tersebut sebagai cara petani tambak untuk mengurangi 

biaya yang dikeluarkan untuk transportasi yang dikeluhkan cukup mengurangi 

penerimaan mereka. Negosiasi upah dilakukan saat koordinasi angkutan panen 

yang dilakukan petani tambak ke jasa angkut.  Hal ini dijelaskan oleh informan 

petani tambak berikut: 

”Kadang-kadang bayarnya nggak hanya kasih uang mbak, gitu itu ya minta 
iwak (ikan). Disini kan adat sudah mbak kasih-kasih ikan. Nek gak di kek’i 
yo njaluk (kalau tidak dikasih ya minta) disitu ada nego lagi mbak ke jasa 
angkut nya. Misal tak tawarin tak kek’i (saya beri) upah 150 ribu tapi gak 
usah iwak (ikan). Nek (kalau) dia mau ya gak pakai kasih iwak (iwak). Nek 
dia sek minta iwak yo tak kasih 125 ae (kalau dia masih minta ikan ya saya 
kasih 125 saja)”. (Mizharul Mufid, Petani tambak) 

 

 Kegiatan koordinasi dan tawar-menawar yang dilakukan oleh petani 

tambak dengan pengepul dan jasa angkut ini membutuhkan waktu dan biaya. 

Biaya yang dikeluarkan mereka dalam koordinasi adalah biaya untuk menelepon 

(biaya pulsa) dan waktu yang dihabiskan mereka untuk koordinasi dan negosiasi 

merupakan biaya transaksi.  

b. Kegiatan Koordinasi dan Tawar Menawar Pengepul dengan Tengkulak 

Koordinasi yang dilakukan petani tambak ke pengepul mengenai tawaran 

ikan diteruskan oleh pengepul untuk menghubungi tengkulak langganan pengepul 

Desa Kalanganyar. Dalam koordinasinya, juga terdapat proses negosiasi yang 

dilakukan pengepul dengan tengkulak. Setiap harinya pengepul berhubungan 

dengan petani dan tengkulak transaksi jual beli ikan bandeng, mereka saling 

berhubungan cukup menggunakan telepon. Koordinasi yang dimaksud disini 

adalah mengabarkan ke tengkulak bahwa ikan siap diangkut keesokan harinya. 
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Jika pengepul sudah menghubungi tengkulak dan masih dirasa ada sisa ikan, 

pengepul menghubungi pasar Pabean, Gresik maupun Lamongan untuk 

menawarkan ikan.  

 Dalam mengkoordinasikan ikan untuk sampai ke konsumen, biaya untuk 

menghubungi agen atau langganan mereka menjadi pengeluaran transaksi yang 

rutin dilakukan. Kesepakatan jumlah ikan, harga ikan, hingga pembayaran 

tengkulak ke pengepul dilakukan dalam koordinasi melalui telepon ini dikarenakan 

lokasi tengkulak yang cukup jauh dari lokasi pengepul. Koordinasi ini juga 

dilakukan oleh pengepul ke tengkulak jenis 1 (satu) lokal Desa Kalanganyar untuk 

mengabarkan bahwa ikan siap diangkut dan dijual keesokan harinya.  Selain 

melakukan kegiatan tawar-menawar melalui telepon, tengkulak jenis 1 (satu) ini 

juga melakukan negosiasi harga saat mereka mengambil ikan di pengepul.  

Kegiatan koordinasi dan negosiasi antara pengepul dan tengkulak dijelaskan 

dalam pernyataan pengepul berikut:  

“Biasanya dia yang ngehubungi saya mbak “bah, ada ikan ta besok?” saya 
jawab “ada” baru pas paginya mereka kesini semua. Soalnya petani masok 
disaya, sudah ada tengkulak-tengkulak lokal Desa Kalanganyar yang tiap 
hari mesti (selalu) ambil mbak. Jadinya saya jarang nawarin ke luar. Baru 
kalo ada order, saya pisahkan. Tapi kalo gak pas order, ada sisa ikan gitu. 
Saya yang nawarin ke pabean kalo disini ada ikan”. 

“Ya biasa aja mbak ya kala jual beli gitu. Ikan isi 3-4 saya pasang harga 23 
ribu. Dia ngerengek-ngerengek “bah, diturunkan dikit bah?” saya jawab 
”gak boleh” hehehe gitu itu ya langsung dibawa gitu aja mbak. Yang 
pasang harga pertama ya saya biasanya. Naik turunnya harga ikan ya saya 
yang buat. Selain itu ya nego waktu pembayaran mbak, misal: 
“pembayarannya bisa cepet ta?” ya pokoknya nego biar dibayar cepet 
mbak biar bisa bayar petani cepet. Kalo bisa bayar cepet, saya langsung 
kirim ikan kesana, kalo enggak ya nggak saya kirim mbak”. 

 

 Pernyataan informan diatas menunjukkan bagaimana proses koordinasi 

dan negosiasi antara pengepul desa dengan tengkulak-tengkulak langganannya 

yang mengambil ikan bandeng. Proses negosiasi dalam koordinasi melalui telepon 
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ini juga mempengaruhi harga yang disepakati keduanya serta sepakatnya 

pengepul untuk mengirim ikan ke tengkulak yang berada diluar desa dipengaruhi 

dari negosiasi waktu pembayaran. Hal ini dikarenakan tengkulak terlalu sering 

mengulur waktu pembayaran ikan ke pengepul sehingga proses negosiasi ini 

menjadi kegiatan rutin dalam kegiatan transaksi. Cara negosiasi lain yang 

ditangkap peneliti saat observasi adalah proses negosiasi langsung sat 

mengambil stok ikan di pengepul. berikut cuplikan dan dokumentasi nya: 

Tengkulak: “Bah, mudun o po’o (tolong, turunkan harganya). mosok sak 
mene seh (kok dikasih harga segini)”  
Pengepul: “Gak isok, wingi ae durung dibayar kok (tidak bisa, kemarin saja 
belum bayar)”  
Tengkulak: “Mosok aku di cekek ngene bah, ayo talah mudun o 300 wes 
(masa aku di peras begini ayo turunkan 300 saja)”  
Pengepul: “Gak isok (tidak bisa)” 

 

 Gambar 4.8 dibawah menunjukkan dokumentasi kegiatan negosiasi antara 

tengkulak dan pengepul. Negosiasi yang dilakukan biasanya berupa negosiasi 

harga ikan bandeng dan negosiasi waktu pembayaran. Pengepul memberi 

kelonggaran waktu pembayaran jika tengkulak selalu patuh untuk membayar 

dalam kurun waktu yang cepat begitupun sebaliknya. Tindakan penyimpangan 

masih banyak dilakukan tengkulak kepada pengepul, masih banyak tengkulak 

yang memiliki hampir 5 kas bon pembayaran yang belum terlunasi ke pengepul. 

Negosiasi untuk menyepakati beberapa hal merupakan cara yang dilakukan 

diantaranya untuk sama-sama menghindari tindakan curang dan kerugian. 

Setelah negosiasi harga dan waktu pembayaran telah di sepakati, tengkukak jenis 

1 (satu) mengangkut ikan bandeng yang dibeli nya untuk kemudian dijualkan ke 

konsumen akhir atau tengkulak 2 (dua). Kebiasaan tengkulak dalam pembelian 

ikan bandeng ke pengepul Desa Kalanganyar jarang ada yang melakukan 

pembayaran langsung, biasanya mereka membayar 1-3 hari setelah ikan bandeng 

pada hari tersebut terjualkan. 
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Gambar 4.8 Negosiasi antara pengepul Desa Kalanganyar dan tengkulak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

4.4.3 Biaya Pengawasan dan Biaya Transportasi  

 Pengawasan kualitas ikan perlu dilakukan baik oleh petani dan pengepul 

untuk menghindari kerusakan ikan. Upaya menghindari kerusakan bertujuan untuk 

menentukan harga ikan yang terjual di pasar nantinya. Serta biaya transportasi 

yang akan selalu dikeluarkan bagi petani tambak dan pengepul untuk mengirim 

ikan bandeng. 

a. Biaya Pengawasan Ikan Bandeng bagi Petani Tambak dan Pengepul 

Upaya untuk menghindari kerusakan ikan, petani tambak mengeluarkan 

biaya es balok saat panen ikan bandeng dan pengepul memerlukan es balok saat 

mengirim ikan ke pasar ikan dan tengkulak yang jauh lokasinya. Biaya es balok ini 

masuk kedalam biaya untuk menghindari resiko dan bentuk pengawasan agar ikan 

yang dikonsumsi tetap segar. Biaya menghindari resiko ini juga sejalan dengan 
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penelitian Sultan dan Rachmina (2016) yang membeli plastik atau terpal untuk 

menutupi kedelai saat dalam perjalanan pengiriman. Serta biaya es sebagai 

bentuk pengawasan juga ditemukan dalam penelitian Nurdiana dan Marhawati 

(2018) yang dikeluarkan oleh pengepul. Berikut pernyataan informan penelitian:  

“Kalau pengawasan sih kita ngeluarin uang buat beli es balok, itu penting 
saat panen biar ikan tidak rusak. Lumayan sih butuh 15 balok es, 1 
baloknya 18 ribu”. (Mizharul Mufid, petani tambak)  
 
“Kalo pengawasan ikan biar tetep fresh ada mbak. Ya pake es itu. Jadi 
ngeluarin biaya buat beli es batu balok buat ikan tetap fresh sampe pasar”. 
(H.Muh Budi, pengepul) 
 

Penggunaan es balok bagi petani tambak untuk panen ini menentukan 

harga ikan yang diberikan pengepul ke petani karena hal ini berkaitan dengan 

kualitas ikan sehingga petani melakukan pengamanan kualitas ikan menggunakan 

es balok. Jika kualitas ikan buruk atau rusak maka kesepakatan harga yang 

ditentukan saat transaksi atau negosiasi sebelumnya baik melalui telepon atau 

langsung mengubah harga menjadi turun. Setiap panen petani memerlukan 15 

balok es dengan harga Rp. 18,000,- per balok untuk mengamankan ikan agar 

terhindari dari kerusakan. Begitu pula dengan pengepul yang mengirimkan ikan ke 

tengkulak yang jauh lokasinya dan mengirim ke pengepul pasar ikan. Perjalanan 

jauh yang ditempuh pengepul akan beresiko terhadap kualitas ikan jika tidak 

berikan es balok. 
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Gambar 4.9 Pemberian Es Balok untuk Pengawasan Kualitas Ikan Bandeng 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

Gambar 4.9 diatas merupakan cara bagi pengepul untuk menjaga kualitas 

ikan bandeng saat akan dikirimkan ke tengkulak luar desa atau pengepul pasar 

ikan. Hal ini juga dilakukan petani tambak namun perbedaannya adalah petani 

tambak menggunakan es balok saat proses panen ikan bandeng di tambak tetapi 

saat mengirim ikan melalui jasa angkut es balok tidak digunakan. Penggunaan es 

balok petani tambak saat panen dikarenakan saat panen membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga untuk menjaga kualitas ikan yang sudah dipanen 

terlebih dahulu diperlukannya es balok. Seperti yang diungkapkan informan petani 

berikut: 

“Biaya es saat panen itu. jadi pas ikan diambil dari tambak, ikan di rendam 
pake es biar ikan nya nggak rusak. Nah ikan nggak rusak itu salah satunya 
yang nentuin harga jadine (sehingga) ya kita ada lah pengamanan ikan biar 
nggak rusak ya lewat es itu. Proses pemanenan itu perlu es mbak biar 
ikannya nggak rusak. Biaya es itu kalau 2 ton 15 balok es lah per balok 18 
ribu lah”. (Ali Jabidi, petani tambak) 
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b. Biaya Transportasi yang dikeluarkan Petani Tambak dan Pengepul 

 Bentuk pengawasan ikan bandeng juga diserahkan sepenuhnya pada jasa 

angkut yang mengirim ikan baik ke pengepul maupun ke pengepul pasar ikan. 

Pengeluaran atas jasa transportasi selain untuk membantu mengirimkan ke 

pengepul dan pasar ikan dijadikan sebagai biaya percaya pada sopir untuk 

membawa ikan dalam kondisi aman dan tidak rusak. Jasa transportasi yang 

dikeluarkan petani tambak dan pengepul merupakan biaya transaksi yang muncul 

dalam kegiatan pertukaran barang (transaksi). Biaya transportasi sebagai biaya 

transaksi juga menjadi penelitian Kawung (2012) yang dikeluarkan paling besar 

oleh petani sawah di Gorontalo dan penelitian Sultan dan Rachmina (2016) yang 

menjadikan biaya upah supir pengantar hasil panen merupakan biaya transaksi 

pengadaan output. 

 Biaya transportasi yang dikeluarkan petani tambak adalah biaya 

membayar jasa angkut motor yang mengangkut hasil panen dari tambak ke tempat 

pengepul. Hal ini dikarenakan untuk mengangkut ikan ditambak hanya bisa 

diangkut menggunakan motor. Jumlah hasil panen menentukan berapa jumlah 

jasa angkut motor yang di gunakan untuk mengangkut ikan. Satu motor hanya 

mampu mengangkut 2 kwintal ikan dan rata-rata petani tambak panen sebanyak 

2,5 ton ikan yang membutuhkan 10 hingga 12 motor pengangkut panen. 

Pengeluaran jasa transportasi motor ini menjadi paling tinggi biayanya untuk 

dikeluarkan petani saat akan menjual ikan ke pengepul. Seperti yang diungkapkan 

informan petani tambak berikut: 

”Biaya angkut dari tambak itu pakai motor, Kan jalan ke tambak kecil seh 
(kan) jadinya cuman isok (hanya bisa) motor lah, motor muat e mek sitik 
dadine biaya itu nek panen akeh yo lumayan gawe (muatnya hanya sedikit 
sehingga biaya kalau panen itu banyak lumayan untuk) bayar jasa angkut”. 
(Ali Jabidi, Petani tambak) 
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 Untuk membayarkan jasa angkutnya petani tambak mengeluarkan biaya 

hampir Rp. 2,000,000,- (Dua juta rupiah) untuk sekali panen dengan rincian per 

motor biaya angkutnya sebesar Rp.125,000,- (Seratus dua pulu lima ribu rupiah) 

hingga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Selain upah jasa angkut, 

petani masih harus memberikan kurang lebih 4-5 Kg ikan untuk jasa angkut selain 

karena sebagai balas terima kasih pemberikan ikan ini dilakukan karena memang 

adat Kalanganyar yang masyarakatnya terbiasa meminta ikan bandeng jika ada 

yang panen. Pengeluaran jasa angkut dari tambak juga dirasakan bagi petani 

tambak yang menjualkan ikan ke pasar ikan dimana hasil panen dikirimkan ke 

rumah petani tambak terlebih dahulu untuk kemudian di pindah ke mobil dan 

diangkut ke pasar ikan. Berikut pernyataan informan petani tambak yang juga 

mengeluarkan biaya transaksi untuk transportasi ke pasar ikan: 

“Ya angkutan, angkutan dari tambak ke rumah. Kalau ke pasar itu biaya 
bensin itu soalnya kalau saya punya mobil sendiri buat ngangkut hasil 
panen saya ke pasar. Tapi kalau dari tambak ke rumah itu ngehubungin 
jasa angkut yang motor buat ambil panen di tambak. Kan ngangkut dari 
tambak ke rumah itu mahal mbak, lebih murah dari rumah ke pasar. Dari 
tambak ke rumah sekitar 2 kwintal setengah satu motor sekitar biayanya 
125 - 150 ribu. Jadi disini itu kalo dari tambak diangkut motor nah satu 
motor mbawa 2 krembu (tempat ikan) kapasitasnya 1 krembu 1 kwintal 10 
Kg kan bawa 2 mbak 1 motor. Jadi biasanya sekali jalan bawa 2 krembu 
125 sampe 150. Kan kalau orang 10 kan bawa 20 keranjang dibandingkan 
pakai mobil bawa 20 keranjang biayanya sekitar 400. Lah kalo motor 150 
peng 10 wong wes 1 juta 500 dewe mbak (kalau motor 150 dikali 10 orang 
sudah 1 juta 500 sendiri mbak). (Mizharul Mufid, petani tambak)  

“Kalau transportasi saya pribadi itu saya keluar uang untuk bensin sama 
sopir kalau ke pabean itu 350 ribu. Kalau dari tambak ke rumah itu kan 
ngangkutnya pakai motor yang kanan kirinya ada kembu (tempat ikan) itu 
1 motor 100 sampe 110 ribu. 1 motor bisa untuk 2 kwintal ikan, saya 
biasanya ya kalau 3 ton ya bisa sampe 15 motor. Itu biaya yang paling 
besar mbak, yang transportasi dari tambak ke rumah itu. Soalnya kan jalan 
ke tambak itu lebih rumit dan sulit , kecil ya cuman bisa motor. (Ahmad 
Suudi, petani tambak)  

 

 Berdasarkan pernyataan informan diatas, pengeluaran biaya jasa angkut 

dari tambak ke pengepul atau ke rumah petani tambak yang mengangkut lagi ke 



84 
 

 
 

pasar adalah biaya yang paling tinggi untuk dikeluarkan oleh petani tambak. Biaya 

jasa angkut yang dikeluarkan untuk mengangkut panen dari tambak totalnya 

sekitar Rp. 1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali panen 

dengan jumlah panen 2,5 sampai 3 ton ikan bandeng. Sedangkan pengeluaran 

petani tambak untuk mengirim ikan ke pasar ikan berupa biaya bensin dan upah 

sopir berkisar Rp. 350,000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 

400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk kurang lebih 20 kembu ikan atau 2 ton 

ikan bandeng dan jika petani tambak menghasilkan panen mencapai 3 ton ikan 

maka mobil untuk mengangkut ditambak 1 unit dan total pengeluaran hanya 

berkisar Rp.700,000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800,000,- (Delapan 

ratus ribu rupiah) saja. Sedangkan biaya angkutan dari tambak mengeluarkan dua 

kali lipat dari pengeluaran untuk mengangkut ke pasar ikan. Sehingga biaya 

transportasi ini merupakan biaya transaksi yang paling besar yang dikeluarkan 

petani tambak.  

Gambar 4.10 Jasa Transportasi yang digunakan Petani Tambak untuk 
Pengiriman Stok Ikan ke Pengepul maupun Rumah Petani Tambak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 
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Gambar 4.11 Mobil yang digunakan untuk Mengangkut Ikan Bandeng ke 
Pasar Ikan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

Gambar 4.11 merupakan transportasi bagi petani tambak yang menjual 

ikan ke pasar ikan dan transportasi pengepul untuk mengirimkan ikan bandeng ke 

tengkulak maupun pasar ikan. Pengepul juga mengeluarkan biaya transportasi 

untuk mengirim ikan ke tengkulak maupun pengepul pasar ikan walaupun mobil 

tersebut adalah miliknya sendiri. Namun, pengepul Desa Kalanganyar tetap 

mengeluarkan biaya untuk bensin dan upah sopir angkut serta belum lagi saat ikan 

bandeng yang dikirimkan ke banyak tempat dan membutuhkan lebih mobil maka 

pengepul akan menyewa mobil dari jasa angkut lain dan mengeluarkan biaya. 

Biaya transportasi yang dikeluarkan pengepul untuk mengirim ke pasar luar desa 

berkisar Rp. 400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) mobil dan biasanya 

jika pesanan ikan dari luar desa banyak, pengepul mengeluarkan biaya 

transportasi untuk 5 (lima) mobil. Pengepul tidak menerapkan tambahan jasa 

angkut bagi tengkulak luar desa atau pengepul pasar ikan sehingga jasa angkut 

untuk mengirim ikan dari pengepul adalah pengeluaran pengepul pribadi.  
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Biaya transaksi muncul dengan adanya kegiatan transaksi (pertukaran) 

yang dilakukan baik petani tambak dan pengepul Desa Kalanganyar untuk 

memenuhi kebutuhan pasokan ikan bandeng. Dengan kegiatan transaksi tersebut, 

muncullah biaya transaksi agar transaksi dapat terjadi. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan bukan hanya berupa uang, tetapi juga waktu, tenaga dan pikiran. 

Biaya transaksi inilah yang kurang dirasakan keberadaannya oleh pelaku ekonomi 

saat mereka melakukan sebuah usaha sehingga penghitungan pengeluaran biaya 

hanya diperhitungkan pada biaya produksi dan biaya lainnya yang nyata dan dapat 

dihitung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ruben et al. (2007) biaya transaksi 

berperan penting dalam proses pengadaan seperti biaya negosiasi, biaya 

informasi dan biaya pemantauan. 

4.4.4 Perbandingan Biaya Transaksi Petani Tambak Rantai Pasokan Tipe 1 

dan Petani Tambak Rantai Pasokan Tipe 2  

Jenis biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak terdiri dari biaya 

pencarian informasi, biaya koordinasi panen dan tawar-menawar serta biaya 

pengawasan dan biaya transportasi. Seperti yang telah dijelaskan di bab 4.3 yang 

menjelaskan rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa Kalanganyar untuk 

sampai ke konsumen akhir ini dilakukan oleh produsen dalam hal ini petani tambak 

yang dalam menjualkan hasil panen di bedakan dengan petani tambak rantai 

pasokan tipe 1 (satu) dan petani tambak rantai pasokan tipe 2 (dua). Kedua jenis 

penggunaan tipe rantai pasokan ini menyebabkan sedikit perbedaan atas proses 

dan pengeluaran biaya transaksi yang dikeluarkan kedua petani tambak dengan 

tipe rantai pasokan yang berbeda ini.  

Dalam kegiatan pencarian informasi, petani tambak yang menggunakan 

rantai pasokan tipe 1 hanya melakukan pencarian informasi di sekitar Desa 

Kalanganyar saja dengan menanyakan ke petani tambak lainnya, tengkulak jenis 
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1 (satu) lokal desa serta menghubungi langsung pengepul Desa Kalanganyar. 

Biaya yang dikeluarkan berupa biaya pulsa untuk menghubungi petani tambak 

lainnya dan pengepul desa serta biaya yang dikeluarkan saat bercengkerama di 

warung kopi untuk mencari informasi. Sedangkan petani tambak yang 

menggunakan tipe rantai pasokan tipe 2 (dua) juga melakukan hal yang sama 

dengan petani tambak rantai pasokan tipe 1 (satu) sebagai bahan perbandingan 

dengan harga ikan bandeng yang dipasang pada pengepul pasar ikan. Sehingga 

biaya yang dikeluarkan oleh petani tambak yang menjualkan panen ikannya ke 

pengepul pasar ikan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari informasi 

harga ikan diluar Desa Kalanganyar yaitu dengan menghubungi pengepul pasar 

ikan juga untuk mencari mana harga ikan yang sesuai dengan mereka. Seperti 

yang diungkapkan informan berikut: 

“Kadang- kadang kita nggak pakai informasi kan disini namanya sentra kan 
banyak itu yang ngomong di tempat itu sekian harganya, sekian harganya, 
jadi kita tinggal nelfon yang tinggi yang mana gitu aja. ya tanya-tanya 
sekitar sini aja udah tau mbak. Ya soale ya gitu tadi kan disini ada orang 
panen”.  

“Disini kan sentra produksi bandeng, tiap hari pasti ada yang panen. 
jadinya ya cukup ke warkop yang deket pengepul pak kaji budi itu sekalian 
ngopi sama petani yang tanya dapat harga berapa di pengepul”. (Ahmad 
Suudi, petani tambak) 

 

Pernyataan informan Ahmad Suudi diatas yang merupakan petani tambak 

rantai pasokan tipe 2 (dua) menjelaskan bahwa petani tambak yang menjual ke 

pasar ikan juga melakukan pencarian informasi harga ikan di sekitar desa serta 

menghubungi pengepul di pasar ikan. Tempat yang memiliki harga tinggi adalah 

tempat yang dipilih petani tambak tersebut menjualkan hasil panennya. Cara yang 

dilakukan pun sama dengan petani tambak rantai pasokan tipe 1 (satu) dengan 

menanyakan ke petani tambak lainnya di warung kopi namun petani tambak trantai 

pasokan tipe 2 (dua) menghubungi melalui telepon yang lebih banyak untuk 
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mencari informasi harga yang sesuai dibandingkan petani tambak rantai pasokan 

tipe 1 (satu) yang cukup menghubungi pengepul desa dan bertemu dengan petani 

tambak di warung kopi.  

Dalam kegiatan koordinasi panen dan tawar-menawar antara petani 

tambak yang menggunakan rantai pasokan tipe 2 (dua) dengan petani tambak 

yang menggunakan rantai pasokan tipe 1 (satu) tidak jauh berbeda cara dan 

pengeluaran biaya pulsa untuk menghubungi baik pengepul desa dan pengepul 

pasar ikan. Hal ini dikarenakan kedua petani tambak dengan tipe rantai pasokan 

yang berbeda ini sama-sama melakukan koordinasi dan tawar-menawar melalui 

telepon. Sedangkan untuk jenis biaya transaksi berupa biaya pengawasan dan 

biaya transportasi petani tambak yang menjualkan ikan ke pengepul pasar ikan, 

pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan petani tambak yang 

menjualkan ikan ke pengepul Desa Kalanganyar. 

Petani tambak yang menjualkan ke pengepul desa dalam mengawas 

kualitas ikan hanya perlu mengeluarkan es balok saat kegiatan panen saja 

sedangkan petani tambak yang menjualkan ke pengepul pasar ikan mengeluarkan 

biaya es balok tambahan untuk menjaga kualitas ikan saat dikirimkan ke pasar 

ikan yang lokasinya jauh dari Desa Kalanganyar. Kemudian untuk biaya 

transportasi, petani tambak yang menjualkan ke pengepul desa hanya 

mengeluarkan biaya jasa angkut dari tambak ke pengepul atau hanya 

mengeluarkan sekitar Rp. 1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 

hingga 12 motor dengan upah sopir per motor berkisar Rp. 125,000,- (Seratus dua 

puluh lima ribu rupiah) hingga Rp.150,000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

satu kali panen dengan jumlah panen sebesar 2,5 ton hingga 3 ton ikan bandeng. 

Sedangkan untuk petani tambak yang menjualkan ikan ke pengepul pasar ikan 

terdapat tambahan biaya transportasi untuk ke pasar sekitar Rp. 300,000,- (Tiga 
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ratus ribu rupiah) hingga Rp.400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) per mobil yang 

membawa maksimal 20 kembu ikan (2 ton ikan). Jika menambahkan satu mobil 

lagi dengan jumlah panen sekitar 3 ton ikan maka biaya transportasi untuk bensin 

dan upah sopir menjadi sekitar Rp. 800,000,- (Delapan ratus ribu rupiah).  

Sehingga total pengeluaran biaya transportasi petani tambak yang menjual 

ke pengepul pasar ikan kurang lebih sebesar Rp. 2,300,000,- (Dua juta tiga ratus 

ribu rupiah) untuk jasa angkut dari tambak dan transportasi ke pasar ikan. Hal ini 

lebih besar dibandingkan pengeluaran biaya transportasi petani tambak yang 

menjualkan ikan bandeng ke pengepul desa yang hanya mengeluarkan biaya jasa 

angkut dari tambak sebesar Rp.1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). 

Berdasarkan pemaparan perbandingan proses dan pengeluaran biaya transaksi 

antara petani tambak yang menjual ke pengepul Desa Kalanganyar (rantai 

pasokan tipe 1) dengan petani tambak yang menjual ke pengepul pasar ikan 

(rantai pasokan tipe 2) dapat disimpulkan bahwa petani tambak yang memilih 

memperpendek rantai pasokan dengan menjualkan hasil panen ikan bandeng ke 

pengepul pasar ikan tidak menjamin pengeluaran biaya transaksi yang lebih 

rendah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rachman et al. 

(2017) dimana saluran pemasaran yang efisien adalah saluran pemasaran dengan 

biaya transaksi paling rendah. 

 

 


