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1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana wilayah Indonesia 

terbentang sepanjang 3.977 mill dimana wilayah Indonesia didominasi wilayah 

perairan yang luasnya mencapai 3.257.483 km² dan wilayah daratan Indonesia 

hanya sekitar 1.922.570 km² (Wikipedia Indonesia). Indonesia sebagai salah satu 

negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² 

dan menurut World Resources Institute (1998) Indonesia memiliki garis pantai 

sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan 

kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan 

ekonomi berbasis sumber daya alam. Perikanan yang dikembangkan di Indonesia 

terbagi dalam perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang pada tahun 2009 

produksi perikanan tangkap Indonesia menjadi peringkat ke-3 di dunia dan tahun 

2007 menjadi peringkat ke-4 untuk hasil produksi perikanan budidaya.  

Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber utama 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan kapasitas produksi yang cukup 

besar dan permintaan terhadap perikanan Indonesia terus meningkat, output 

perikanan dapat diekspor dan input produksi berasal dari suberdaya lokal 

Indonesia. Menurut Sulistiyanti dan Wahyudi (2015) laut menjadi tumpuan hidup 

bagi penduduk Indonesia yang terutama berprofesi sebagai nelayan dan petani 

tambak dikarenakan mereka hidup di kawasan pesisir yang mengandalkan hasil 

tangkapan ikan maupun membudidaya ikan.  

Perikanan budidaya menjadi jenis perikanan yang terus mengalami 

peningkatan produksi yang jumlah produksinya sangat besar dibanding perikanan 

tangkap. Pengembangan Perikanan budidaya menjadi cara peningkatan produksi
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perikanan Indonesia karena perikanan tangkap yang ketersediaannya terbatas di 

perairan dunia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan hasil 

perikanan budidaya terbesar ke- 4 nasional setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan 

menjadi Provinsi dengan produksi budidaya terbesar di Pulau Jawa di tahun 2014 

dengan produksi 1.006.017 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). 

Perikanan budidaya yang dikembangkan di Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 

jenis budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya jaring apung, 

budidaya keramba, dan budidaya mina padi.  

Gambar 1.1 Presentase Produksi Perikanan Budidaya di Jawa Timur Tahun 
2011-2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Data diolah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2015 

Dari gambar 1.1 diketahui bahwa perikanan budidaya yang dikembangkan 

di Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan produksi paling besar adalah jenis 

perikanan budidaya laut dimana pada tahun 2015 menghasilkan produksi 

mencapai 65 persen. Jenis perikanan budidaya dengan penghasil produksi paling 

besar kedua adalah perikanan tambak yang pada tahun 2015 menyumbang 

produksi sebesar 15,98 persen. Perikanan tambak adalah salah satu andalan 

dimana Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan yang digunakan untuk budidaya 
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perikanan seluas 226.070,5 Ha (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). 

Namun, budidaya perikanan tambak memiliki prospek usaha yang cukup potensial 

untuk dikembangkan selain budidaya perikanan laut.   

Perikanan tambak berada di kawasan pesisir dimana beriringan dengan 

perikanan budidaya laut dimana tambak merupakan sumberdaya lahan di wilayah 

pesisir yang hanya dapat dilakukan di air payau. Menurut Lelono dan Susilowati 

(2010) kawasan pesisir mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitarnya. Hal ini terbukti bahwa di Jawa Timur, perikanan tambak menjadikan 

salah satu Kabupaten/Kota menjadi kontributor perikanan tambak terbesar di Jawa 

Timur dan menjadikan masyarakat di sekitar wilayahnya bermata pencaharian 

sebagai petani tambak. Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten terbesar 

dalam penghasil perikanan tambak di Jawa Timur dengan produksi mencapai 

75.086 ribu ton pdengan nilai produksi mencapai Rp. 1.535.585.490 miliar di tahun 

2015 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2015) 

Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah tambak yang membentang dari utara 

ke selatan sepanjang pantai timur, dimulai dari kecamatan Waru hingga 

kecamatan Jabon. Luas Tambak di Kabupaten Sidoarjo sebesar 15.513,57 Ha 

dimana menjadi luas tambak terbesar kedua setelah Kabupaten Gresik yang 

dimana Kabupaten Gresik memiliki luas tambak seluas 15.601,0 Ha (Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2015). 
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Tabel 1.1 Luas Tambak dan Jumlah Petani serta Pandega berdasarkan 
Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

 

 

Sumber:Data diolah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo,2017  

 Dari tabel 1.1 diketahui bahwa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo, hanya terdapat 8 kecamatan yang memanfaatkan lahan tambak untuk 

menghasilkan produksi perikanan tambak. Dari 8 kecamatan dan beberapa desa 

di Kabupaten Sidoarjo, wilayah yang memiliki luas tambak terbesar yaitu Desa 

Kalanganyar di Kecamatan Sedati dengan luas tambak mencapai 2,231.79 Ha. 

Desa Kalanganyar memiliki kurang lebih 579 petani tambak dan 578 pandega 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2017). Aktivitas budidaya tambak 

Kecamatan Desa Luas (Ha) Pemilik Pandega 

Waru 1. Tambak Oso 
2. Tambak Rejo 
3. Tambak Sumur 

384.04 
75.30 
29.00 

107 
37 
25 

107 
37 
25 

Sedati 1. Segoro Tambak 
2. Banjar Kemuning 
3. Tambak Cemandi 
4. Kalanganyar 
5. Buncitan 
6. Pepe 

545.70 
437.00 
468.00 

2,231.79 
18.50 
376.00 

127 
118 
203 
579 
4 

140 

127 
118 
202 
578 
3 

139 

Buduran 1. Prasung 
2. Damarsi 
3. Sawohan 
4. Siwalan Panji 

338.62 
228.25 
937.65 
6.50 

56 
36 
65 
5 

55 
35 
65 
4 

Sidoarjo 1. Rangkah Kidul 
2. Gebang 
3. Pucang Anom 
4. Bluru Kidul 
5. Kemiri 
6. Sekardangan  

172.41 
1,593.86 
439.60 
49.56 
128.87 
887.62 

30 
198 
28 
10 
22 
111 

29 
197 
26 
8 

20 
110 

Candi  1. Kedung Peluk 1,031.65 141 141 

Tanggulangin 1. Banjar Panji 
2. Banjar Asri 
3. Penatarsewu 

340.93 
86.84 
68.87 

48 
32 
32 

48 
33 
32 

Porong 1. Plumbon 
2. Tayono 

450.39 
42.55 

81 
52 

80 
52 

Jabon 1. Permisan 
2. Tambak Kalisogo 
3. Kupang  
4. Kedung Pandan 

873.00 
703.00 

1,381.76 
1,186.31 

326 
150 
242 
242 

326 
150 
245 
254 

TOTAL 15,513,57 3247 3246 



5 
 

 
 

berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat 

sekitarnya, salah satunya adalah dampak ekonomi dari keberadaan tambak itu 

sendiri.  

Desa Kalanganyar merupakan desa dengan luas tambak terbesar di 

Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah petani tambak mencapai 579 petani tambak di 

tahun 2015. Hal ini berarti bahwa sebagian besar ekonomi masyarakat desa 

Kalanganyar bergantung pada kegiatan usaha produksi hasil tambak. 

Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Kalanganyar (2017) dengan luas wilayah 

sebesar 27,30 Km2, sebesar 80 persen wilayah di Desa Kalanganyar merupakan 

tambak dan hanya sekitar 50 Ha merupakan pemukiman warga. Kepemilikan 

tambak yang ada di Desa Kalanganyar hanya sekitar 20 persen tambak dimiliki 

orang diluar masyarakat Desa Kalanganyar. Hal ini berarti, ekonomi tambak yang 

dijalankan di wilayah tersebut dijalankan oleh masyarakat Desa Kalanganyar 

sendiri.  

Produksi usaha tambak yang ada di Desa Kalanganyar ini didominasi oleh 

produksi bandeng. Hal ini juga dikarenakan di Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 

2016, produksi ikan bandeng memiliki produksi paling banyak daripada ikan lain 

yang mencapai 33 ribu ton di tahun 2016 (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sidoarjo, 2017). Hal tersebut menunjukkan peluang untuk mengembangkan usaha 

hasil perikanan di Desa Kalanganyar ini cukup luas melihat keadaan sumberdaya 

yang mendukung. Dalam kegiatan usaha perikanan tambak ini, pelaku usaha yang 

terdiri dari produsen dalam hal ini petani tambak tidak hanya dihadapkan oleh 

persoalan produksi saja. Dalam melakukan penjualan hasil perikanan di pasar, 

petani tambak dihadapkan oleh ketidakpastian pasar. Pelaku usaha juga termasuk 

mereka yang berada dalam anggota rantai pasokan hasil perikanan yang dalam 

hal ini merupakan komoditas ikan bandeng. Menurut Wicaksono (2010) Rantai 
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pasokan atau supply chain merupakan suatu sistem kegiatan dari suatu kelompok 

usaha untuk menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para 

pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang 

saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin 

melakukan pengadaan atau penyaluran barang tersebut.  

Dalam menjalankan usaha perikanan tambak di Desa Kalanganyar, petani 

tambak dan pengepul akan dihadapkan oleh biaya-biaya yang tidak dapat dihindari 

untuk memasuki pasar dan menjalankan usaha nya. Hal ini dikarenakan dalam 

pasar dimana informasi, persaingan usaha, sistem kontrak, dan transaksi jual beli 

bersifat asimetris (Yustika, 2012). Oleh sebab itu, selain biaya yang dikeluarkan 

petani dalam produksi terdapat biaya yang dikeluarkan petani untuk mengakses 

pasar yang disebut biaya transaksi. Menurut Maia et al. (2010) mendefinisikan 

secara praktis mengenai biaya transaksi dimana biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pertukaran ekonomi ke unit di luar perusahaan (organisasi). Biaya 

transaksi yang muncul menyebabkan hak kepemilikan yang tidak pernah lengkap 

dan tidak sempurna (Patria et al., 2014). 

Permasalahan yang dihadapi petani tambak Desa Kalanganyar salah 

satunya adalah harga jual yang fluktuatif atau cenderung rendah. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Kawung (2012) pada petani sawah menunjukkan 

dalam menjual hasil produksi, petani dihadapkan harga jual yang terjadi masih 

dibawah harga yang ditetapkan pemerintah dan hal ini diperparah dengan 

lemahnya posisi daya tawar petani. Harga jual yang murah atau tidak menentu 

merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar atau tidak efisiennya desain 

kelembagaan yang ada di usaha tambak karena petani tambak melakukan upaya 

untuk mengakses pasar dengan baik dengan cara melakukan negosisasi dengan 
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pengepul atau pelaku usaha lainnya. Kegiatan tersebutlah yang memunculkan 

adanya biaya diluar biaya produksi atau disebut biaya transaksi. 

 Keberadaan biaya transaksi ini dapat meningkatkan total biaya yang 

dikeluarkan khususnya oleh petani tambak dan pengepul. Pengeluaran biaya ini 

tanpa disadari mengurangi penerimaan yang seharusnya diterima dalam usaha 

tambak karena sifatnya yang kurang dirasakan daripada mengeluarkan biaya 

untuk pembelian input produksi. (Berge et al., 2011) dalam Sultan dan Rachmina 

(2016) menjelaskan sulitnya pelaku usaha dalam mengidentifikasi semua biaya 

yang dikeluarkan salah satunya adalah karena rendanya tingkat pendidikan dari 

pelaku usaha. Menurut (Martin et al., 2010) dalam Sultan dan Rachmina (2016) 

Biaya transaksi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keuntungan dari sebuah 

usaha dikarenakan biaya transaksi memunculkan ketidakpastian dan 

mengakibatkan kegagalan pasar.  

Biaya transaksi juga muncul salah satunya diakibatkan panjangnya rantai 

pasokan yang terjadi dalam usaha tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 

peluang pasar dapat dimanfaatkan dengan maksimal jika didukung oleh sistem 

perdagangan yang efisien. Menurut (Sirait et al., 2007) dalam Rachman et al. 

(2017) Efisiensi kegiatan distribusi komoditas sangat dipengaruhi oleh panjang 

mata rantai distribusi dan besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh 

setiap mata rantai distribusi. Dalam menentukan keuntungan tersebut, setiap 

pelaku usaha menentukan harga beli dan harga jual masing-masing demi 

keuntungan yang didapat dari masing-masing pelaku usaha tersebut. Dimana hal 

ini tercermin bahwa biaya transaksi muncul dikarenakan perilaku oportunistik dari 

setiap agen ekonomi. Menurut (Hennart, 2008) dalam Sinnewe et al. (2016) biaya 

transaksi terjadi karena adanya dua asumsi perilaku dimana jika satu agen 

mengetahui informasi dengan pasti dan jelas di masa mendatang, perilaku 
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oportunistik tidak akan menjadi masalah karena agen yang lain juga dapat 

meramal apa yang terjadi nantinya dalam bertransaksi. 

Adanya motif mendapat keuntungan yang banyak dari setiap pelaku usaha 

yang terjadi dalam sebuah rantai usaha menyebabkan perbedaan harga yang 

diterima oleh konsumen. Tingginya biaya yang akan dikeluarkan pelaku usaha 

karena adanya biaya transaksi akan mengakibatkan perbedaan harga yang 

diterima oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen (Sultan dan 

Rachmina, 2016). Oleh karena itu petani tambak akan cenderung mendapatkan 

penerimaan dan keuntungan yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan 

mitra dagangnya dalam rantai pasokan yang terjadi dalam usaha perikanan 

tambak. Ketidaksetaraan dalam kegiatan ekonomi ini dapat di reduksi dengan 

melakukan kontrak (hubungan kerjasama) yang melalui kesepakatan dua pihak 

atau lebih untuk meminimalisir baik biaya transaksi maupun kerugian yang 

ditanggung salah satu atau beberapa pihak.  

Penelitian biaya transaksi ini pernah dilakukan oleh Patria et al. (2014) 

yang meneliti biaya transaksi usaha perikanan skala kecil di Kabupaten Cilacap. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi yang terjadi adalah biaya 

raman, biaya keamanan perahu, biaya sosial kelompok dan biaya tradisi laut. Pada 

dasarnya biaya transaksi dalam usaha penangkapan ikan tersebut tidak dapat 

dihindari namun dapat diminimalisir agar efisiensi usaha dapat meningkat. 

Penelitian lain yang meneliti hal yang sama juga dilakukan oleh Rachman et al. 

(2017) yaitu meneliti biaya transaksi dan nilai tambah pada rantai pasok daging 

sapi di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan biaya transaksi paling besar 

dikeluarkan pada pelaku rantai pasokan paling panjang saluran pemasarannya 

namun persentase keuntungan yang didapatkan setiap pelaku usaha lebih besar 

dibanding persentase biaya transaksi yang dikeluarkan.  
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 Sedangkan menurut Satria (2014) dalam penelitiannya menunjukkan biaya 

transaksi dapat dikurangi dengan dibangunnya kontrak (hubungan) kerjasama 

dengan perantara (middleman). Struktur tata kelola berupa kontrak (Hybrid) yang 

terjadi dalam usaha perikanan tangkap tuna yang terbangun diantara pelaku rantai 

pemasaran. Peran pengepul yang menjadi jembatan informasi serta kegiatan 

transaksi antara nelayan dan prosesor mampu membantu nelayan dalam 

mencapai skala ekonomis.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa dalam melakukan 

kegiatan usaha untuk mengakses pasar dengan melakukan transaksi antar agen 

pelaku usaha menyebabkan timbulnya biaya transaksi. Oleh karena peneliti belum 

banyak menemukan penelitian yang membahas biaya transaksi tambak 

khususnya tambak bandeng secara umum dalam pelaku usaha hasil perikanan 

tambak. Hal ini menjadi perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dan penelitian 

lainnya yang banyak berfokus pada biaya transaksi dalam kegiatan usaha 

pertanian dan perikanan tangkap serta jenis usaha lainnya. Penelitian sebelumnya 

pun juga masih banyak yang meneliti biaya transaksi yang dilakukan pada satu 

pelaku usaha dalam hal ini petani atau nelayan. Maka pembaharuan dalam 

penelitian ini adalah penelti mencoba menggambarkan identifikasi jenis biaya 

transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak dan pengepul serta 

menggambarkan skema rantai pasokan distribusi ikan bandeng produksi Desa 

Kalanganyar untuk sampai ke tangan konsumen. Hal ini dikarenakan setiap objek 

penelitian yang berbeda akan menggambarkan keadaan yang berbeda.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana skema 

rantai pasokan distribusi ikan bandeng produksi Desa Kalanganyar untuk sampai 

ke konsumen dan jenis biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak dan 

pengepul sehingga adanya biaya transaksi yang muncul dalam usaha tersebut 
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dapat diminimalisir dengan adanya efisensi kelembagaan pasar. Hal tersebut juga 

diharapkan dapat memberikan gambaran untuk usaha lainnya dalam melakukan 

transaksi pasar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan pemerintah pusat 

dalam memberikan perhatian khusus bagi kegiatan ekonomi tambak agar 

terciptanya iklim usaha yang kondusif dan dapat mensejahterahkan setiap pelaku 

usaha didalamnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tugas akhir strata satu dengan judul “Identifikasi Rantai Pasokan dan 

Jenis Biaya Transaksi Petani Tambak dan Pengepul (Studi Pada Perikanan 

Tambak Bandeng di Desa Kalanganyar Kabupaten Sidoarjo”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah 

dijelaskan diatas bahwa dalam melakukan penjualan hasil perikanan tambak 

tersebut petani tambak mengeluarkan biaya selain biaya untuk produksi. Biaya 

yang dikeluarkan untuk mengakses pasar ini dilakukan melalui kegiatan transaksi 

jual beli dengan pelaku pasar lainnya dalam rantai pasokan yang terbentuk dalam 

hal ini bersama pengepul Desa Kalanganyar maupun pengepul pasar ikan. 

Dengan keterbatasan informasi, persaingan pasar yang menimbulkan perilaku 

oportunistik serta keterbatasan-keterbatasan lainnya petani bersama pengepul 

didalam usaha perikanan tambak tersebut berupaya untuk melakukan efisensi 

usaha. Dalam melakukan efisiensi usahanya, petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar mengeluarkan biaya-biaya transaksi karena pada hakikatnya antar 

pelaku ekonomi informasi bersifat asimetris, maka pokok permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa 

Kalanganyar untuk sampai ke konsumen? 
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2. Jenis biaya transaksi apa saja yang terbentuk dari kegiatan transaksi yang 

dilakukan oleh petani tambak dan pengepul Desa Kalanganyar?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran rantai pasokan ikan bandeng produksi Desa 

Kalanganyar untuk sampai ke konsumen. 

2. Untuk mengetahui jenis biaya transaksi yang terbentuk dari kegiatan 

transaksi yang dilakukan oleh petani tambak dan pengepul Desa 

Kalanganyar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

yang terkait, antara lain: 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran rantai pasokan ikan 

bandeng produksi Desa Kalanganyar untuk sampai ke konsumen serta 

jenis biaya transaksi yang dikeluarkan oleh petani tambak dan pengepul 

Desa Kalanganyar. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan 

sebagai sumber bagi pengembangan penelitian selanjutnya.  

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan 

maupun evaluasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan di bidang 

usaha perikanan. 

 


