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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1. Ekonomi Sumberdaya Perikanan 

Pemanfaatan ekonomi sumberdaya perikanan sudah dilakukan sejak 

zaman batu sekitar 5000 tahun yang lalu dimana ditemukan arkeologi di gua 

Skipshelleren, Norwegia mengenai “desa nelayan” pertama yang menjad aktivitas 

masyarakat setempat untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber pangan. 

Perikanan juga menjadi kegiatan ekonomi pada zaman mesir kuno dan dilakukan 

oleh peradaban-peradaban lainnya. Pada abad modern ini, kegiatan perikanan 

tidak hanya sebagai urusan ekonomi lokal melainkan menjadi kegiatan ekonomi 

global (Fauzi, 2010). Sebagian besar masyarakat pesisir sangat bergantung 

hidupnya dari sektor perikanan sehingga sektor perikanan disebut sebagai 

“employment of the last resort” yang dimana kelebihan tenaga kerja yang tidak 

terserap disektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan. Menurut Fauzi 

(2010) berbagai permasalahan dalam sektor perikanan pun muncul yaitu, 

overfishing baik secara ekonomi dan biologi serta over capacity pada perikanan-

perikanan ekonomis yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Selain itu, 

sektor perikanan dihadapkan pada masalah perubahan iklim dan dampaknya 

terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. 

Pembangunan sumberdaya perikanan jika dilihat dari dimensi ekonomi 

dilakukan dengan memaksimumkan rente ekonomi, peningkatan pendapatan 

nelayan, mempertahankan harga yang baik untuk konsumen, meningkatkan 

efektivitas pembiayaan, mengurangi overcapacity, meningkatkan ekspor/devisa 

negara, dan meningkatkan penerimaan negara atas produksi perikanan (Fauzi, 

2010). Dalam konteks ekonomi perikanan memiliki gejala yang disebuk kegagalan 

pasar diakibatkan karena sifatnya yang ferae naturae yang dimana  siapa saja 
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yang memiliki alat menangkap ikan dan memiliki kemampuan untuk mengakses 

sumberdaya ikan maka nelayan tidak dapat mencegah nelayan lainnya untuk 

menangkap ikan sebagai sumber pendapatan mereka.  

Kawasan pesisir yang dimana kaya akan sumberdaya perikanan ini 

memilki potensi yang besar dan signifikan telah memberikan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitarnya (Lelono dan Susilowati, 2010). Menurut Faiq et al. (2012) 

Pembangunan kawasan pesisir diperlukan untuk mendayagunakan sumberdaya 

perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi, perwujudan pemerataan 

pembangunan ekonomi mengandung makna upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Taraf hidup 

masyarakat pesisir diperoleh dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan petani tambak merupakan orang yang tinggal di daerah pesisir dan 

menjadikan lokasi tambak sebagai sumber mata pencahariannya. Untuk 

memperoleh pendapatan yang tinggi, maka petani tambak harus meningkatkan 

produksinya dan mengefisiensikan usaha tambak yang dikelolanya (Faiq et al., 

2012).  

2.2. Rantai Pasokan (Tata Niaga) Hasil Perikanan  

Hanafiah dan Saefuddin (1986) mengelompokkan hasil perikanan menjadi 

2 (dua) jenis yaitu bahan mentah dan barang konsumsi. Hasil perikanan sebagai 

bahan mentah akan dibeli pabrik atau industri pengolahan makanan untuk diolah 

menjadi barang jadi (misalnya ikan kaleng, ikan asin dan sebagainya. Sedangkan 

hasil perikanan sebagai barang konsumsi ikan akan langsung dibeli oleh 

konsumen untuk keperluan konsumsi (misalnya konsumen rumah tangga, 

restaurant, dan sebagainya). Pergerakan distribusi hasil perikanan untuk dijadikan 

bahan mentah dan barang konsumsi akan sedikit berbeda dimana bahan mentah 

akan disalurkan ke pengolahan sedangkan barang konsumsi akan berakhir di 
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konsumen. Pergerakan distribusi produk ini juga disebut dengan kegiatan rantai 

pasokan atau tataniaga.  

Sistem distribusi disebutkan oleh Hanafiah dan Saefuddin (1986) 

merupakan lembaga tataniaga yang merupakan badan-badan yang 

melaksanakan fungsi tataniaga yang menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen. Pengertian ini sama dengan rantai pasokan yang merupakan 

pengelolaan tahapan kegiatan memperoleh bahan mentah (proses produksi), 

mengubah bahan mentah menjadi produk, serta mengirimkan produk ke 

konsumen menggunakan sistem distribusi (Departemen Pertanian,2010) dalam 

Hariyanto (2015). (Baatz, 1995) dalam Tompodung et al. (2016) 

menyederhanakan konsep rantai pasokan dengan keseluruhan kegiatan dari 

proses produksi hingga menjadi produk yang habis masa pakainya. Menurut 

Hariyanto (2015) rantai pasokan melakukan pengelolaan atau manajemen rantai 

pasokan yang diartikan sebagai jejaring organisasi yang saling bergantung dan 

bekerjasama secara menguntungkan melalui sistem manajemen sistem 

penyaluran produk.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang-pendeknya saluran 

tataniaga/pasokan hasil perikanan adalah 

1. Jarak antara produsen dan konsumen dimana semakin jauh jarak diantara 

keduanya maka semakin panjang saluran distribusi hasil perikanan. 

2. Cepat tidaknya produk rusak dimana produk yang memiliki sifat mudah rusak 

seperti ikan harus segera diterima oleh konsumen sehingga salurannya lebih 

pendek. 

3. Skala produksi dimana produksi yang jumlahnya lebih kecil, tidak 

menguntungkan apabila produsen langsung menjual ke pasar tetapi harus 

melalui perantara dan hal ini mengakibatkan panjangnya rantai pasokan. 
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4. Posisi keuangan pengusaha, pengusaha yang memiliki modal yang besar 

cenderung memperpendek saluran distribusi.  

Pelaku ekonomi hasil perikanan secara umum dalam rantai pasokan atau 

tataniaga hasil perikanan di golongkan sebagai berikut: 

1. Produsen 

Produsen yang dimaksudkan disini adalah nelayan atau petani ikan. 

Produsen merupakan pelaku rantai pasokan yang pertama yang memproduksi 

ikan bermutu tinggi untuk dijualkan dengan keuntungan yang tinggi. Nelayan 

atau petani ikan harus merencanakan penjualan yang efektif dengan harus 

mempelajari informasi harga pasar. 

2. Lembaga pengumpul hasil perikanan  

Lembaga pengumpul ini banyak dijumpai dalam kegiatan rantai pasokan 

hasil perikanan di Indonesia. Lembaga pengumpul ini pertama, pengusaha 

warung yang membeli ikan langsung dari nelayan atau petani ikan dan 

dijualkan di warungnya. Kedua, pedagang pengumpul dimana pedagang ini 

membeli ikan di nelayan atau petani ikan dan bertindak sebagai pemilik barang 

dan bertindak sebagai wakil pedagang besar. Ketiga, perkumpulan koperasi 

lokal dimana ini merupakan organisasi perkumpulan nelayan. Terakhir, 

pengolahan lokal dimana sifat ikan yang mudah rusak perusahaan pengolahan 

dibutuhkan untuk segera mengolah ikan.  

3. Pedagang besar 

Pedagang besar ini merupakan pedagang yang memperdagangkan hasil 

perikanan dalam jumlah besar dan biasanya aktif di pusat-pusat pasar. 

Pedagang besar ini memperoleh hasil ikan dari pedagang pengumpul lokal.  
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4. Pengecer 

Pengecer merupakan pedagang yang menjual hasil ikan dalam jumlah 

kecil. Pengecer digolongkan menjadi pedagang yang tidak memiliki toko 

seperti pedagang keliling dari rumah ke rumah serta pedagang yang memiliki 

toko dimana tempat konsumen akhir atau pengecer keliling membeli ikan 

dalam jumlah kecil.  

5. Lembaga pembelian jasa/pedagang perantara 

Lembaga perantara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pedagang perantara dan 

agen middleman. Pedagang perantara ini hampir sama dengan pengumpul 

lokal yaitu mereka yang mempunyai persediaan barang yang di perjualbelikan. 

Sedangkan agen middleman adalah mereka yang melaksanakan fungsi 

tataniaga dengan menerima balas jasa (misalnya broker atau makelar, calo, 

dan juru lelang)  

Gambar 2.1 Skema Penyaluran Hasil Perikanan Barang Konsumsi 

Keterangan skema: 

P   = Produsen (nelayan,petani ikan,industri pengolahan) 

Pl  = Pedagang pengumpul lokal 

PB = Pedagang besar 

R   = Pengecer 

M   = Pasar 

C   = Konsumen 
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E   = Pedagang ekspor 

Sumber: Hanafiah dan Saefuddin (1986) 

2.3. Biaya Transaksi  Ekonomi 

Biaya Transaksi merupakan unit analisis untuk mengukur efisien tidaknya 

desain kelembagaan ekonomi yang ada. Menurut Yustika (2012) biaya transaksi 

yang tinggi menggambarkan semakin tidak efisiennya kelembagaan ekonomi yang 

terbentuk saat itu. Hadirnya biaya transaksi ini menggambarkan bahwa setiap 

kegiatan transaksi, agen ekonomi mengeluarkan transaksi yang menimbulkan 

biaya diluar biaya produksi, biaya investasi dan biaya variabel. Alat analisis biaya 

transaksi menurut Yustika (2012) masih mengalami hambatan dalam 

operasionalnya diantaranya belum ditetapkannya definisi dan makna biaya 

transaksi, transaksi ekonomi sifatnya spesifik sehingga variabel dari biaya 

transaksi berlaku secara khusus, dan belum adanya pengukuran yang sesuai 

untuk mengukur biaya transaksi. Biaya transaksi berbeda dari penghitungan biaya 

produksi atau biaya lainnya dan saat ini pengukuran biaya transasksi dijabarkan 

dengan metode deskriptif yang menjelaskan komponen biaya transaksi dan 

besaran biayanya.  

Pandangan kaum neoklasik mengenai kesempurnaan pasar tanpa biaya 

apapun dan menganggap agen ekonomi memiliki informasi lengkap banyak 

dibantah oleh literature yang ada dan dimodifikasi dimana menurut Yustika (2012) 

dalam dunia nyata memiliki fakta bahwa informasi, kompetisi,sistem kontrak dan 

jual beli bisa sangat asimetris di pasar. Menurut Hobbs (1996) Biaya transaksi 

hanyalah biaya yang terjadi karena adanya pertukaran antar perusahaan di pasar 

atau kegiatan transfer sumber daya didalam proses kegiatan perusahaan. (Hobbs, 

1996) juga membantah pandangan neoklasik terkait adanya biaya trasanksi 

menurutnya biaya transaksi akan selalu muncul dimanapun baik dalam 

perusahaan yang terintegrasi secara vertical, di pasar bahkan dalam ekonomi 
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komando yang dimana Hobbs (1996) menggarisbawahi bahwa transaksi 

digunakan dalam konteks yang luas. Menurut (Coase,1937) dalam Windekilde 

(2016) menjelaskan pentingnya adanya biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi 

yang merupakan sebuah usaha dimana jika tidak ada biaya transaksi, sebuah 

perusahaan hanya bergerak secara sendiri atau menjadi perusahaan yang kecil. 

Hal ini dikarenakan untuk menjadi perusahaan yang besar diperlukan ada 

hubungan transaksi dengan banyak unit ekonomi yang menimbulkan biaya 

transaksi.  

Dalam makalahnya, Coase memodifikasi pandangan kaum ekonomi neo-

klasik mengenai kelengkapan informasi untuk semua pelaku ekonomi dan biaya 

yang timbul hanya pada biaya produksi dan transportasi yang kemudian dibantah 

oleh teori coase bahwa semua agen ekonomi memiliki informasi terbatas dan 

adanya biaya saat bertransaksi di pasar. Hal ini karena sebuah perusahaan 

dibentuk memiliki biaya yang berbeda setiap melakukan transaksi. Singkatnya, 

biaya transaksi ini menjadikan setiap kegiatan transaksi sebagai unit analisis 

Yustika (2012). Dalam memahami definisi biaya transaksi sendiri, literatur ekonomi 

memiliki definisi yang beragam yang di hubungkan dengan kasus empirisnya. 

Menurut (Coase,1937) dalam Yustika (2012) biaya transaksi merupakan biaya 

mengorganisasi transaksi seperti masalah eksternalitas dan biaya aspek 

koordinasi antar agen ekonomi.  

Definisi biaya transaksi lainnya dikemukakan oleh Williamson bahwa biaya 

transaksi merupakan biaya yang digunakan untuk bagaimana sistem ekonomi 

berjalan dan Yustika (2012) kemudian merangkum bahwa biaya transaksi 

merupakan ongkos melakukan negosiasi, pengukuran dan memaksakan adanya 

pertukaran. Sedangkan Menurut Maia et al. (2010) mendefinisikan secara praktis 

mengenai biaya transaksi dimana biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 
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pertukaran ekonomi ke unit di luar perusahaan (organisasi). 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 oportunistik tidak akan menjadi masalah karena 

agen yang lain juga dapat meramal apa yang terjadi nantinya dalam bertransaksi. 

Dalam perkembangan usaha, biaya transaksi muncul diakibatkan tidak hanya 

untuk mempertahankan kontrak antar pelaku ekonomi melainkan biaya transaksi 

muncul diakibatkan adanya pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kebijakan 

pemerintah di wilayah tersebut (Anggraini, 2007). 

2.3.1 Atribut Pelaku dan Atribut Transaksi yang Mempengaruhi Biaya 

Transaksi 

Teori ekonomi biaya transaksi membantah pandangan neoklasik yang 

menganggap pasar berjalan sempurna tanpa biaya appaun karena neoklasik 

menganggap konsumen memiliki informasi yang sempurna dan produsen saling 

berkompetisi untuk mendapatkan konsumen yang banyak sehingga menghasilkan 

harga yang rendah. Namun, dalam faktanya informasi, kompetisi dan proses 

transaksi berjalan sangat asimetris dan Informasi yang tersebar di pasar sangat 

luas dan pelaku ekonomi memiliki batasan untuk memperoleh informasi. 

Terbatasnya infomasi mengacu pada tidak simetrisnya informasi yang di 

distribusikan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan untuk membuat 

informasi menjadi simetris diperlukan biaya yang besar untuk memperoleh 

keakuratan informasi.  

Atribut pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang 

lain adalah rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Rasionalitas terbatas 

adalah suatu bentuk tingkat kesanggupan individu dalam mencari, menerima, dan 

mengolah informasi dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Hal ini menunjukkan 



20 
 

 
 

bahwa pelaku ekonomi memiliki batasan dalam menggunakan informasi yang 

tersedia karena informasi yang tersedia sangat kompleks untuk dikelola. Sehingga 

pelaku ekonomi akan selalu menghadapi informasi yang tidak lengkap dan 

menghadapi ketidakpastian informasi. Perilaku oportunistik melekat pada pelaku 

ekonomi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan praktik 

ekonomi secara tidak jujur dan cenderung merugikan pelaku ekonomi lain dalam 

kegiatan transaksi.  

Munculnya biaya transaksi ini dalam penelitian (Walker dan Weber,1984) 

yang dijelaskan dalam Bello et al. (1997) bahwa timbulnya biaya transaksi ini 

diakibatkan oleh persaingan pasar yang mengacu pada persangan antar 

perusahaan dengan calon pemasok dimana adanya persaingan antar calon 

pemasok yang melakukan kegiatan oportunistik. (Walker dan Weber,1984)  

menjelaskan pemasok yang memiliki aset rendah rentan untuk bersaing dalam 

pasar. Dalam melakukan pertukaran bisnis dihadapkan pada informasi yang tidak 

lengkap atau lebih dikenal dengan informasi asimetris sehingga semua agen yang 

melakukan transaksi menghadapi ketidakpastian yang sama . Menurut Hobbs 

(1996) asimetris informasi muncul ketika terdapat informasi yang seharusnya 

untuk publik menjadi informasi yang pribadi atau informasi tersebut hanya dimiliki 

untuk pihak khusus sehingga dalam bertransaksi tidak lagi memiliki tingkat 

informasi yang sama. Informasi asimetris juga dapat menimbulkan bahaya moral 

dimana pihak satu menyembunyikan kekurangan barang kepada pembeli 

mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dikarenakan informasi asimetris 

tersebut dimana informasi lengkap hanya dimiliki oleh penjual. 

Menurut (Williamson,1981) dalam Bello et al. (1997) hal yang menimbulkan 

biaya transaksi adalah atribut transaksi itu sendiri yaitu yang pertama, transaksi 

investasi spesifik (khusus) yang merupakan investasi aset yang khusus 
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ditransaksikan untuk pihak tertentu dan tidak mudah ditransfer yang menimbulkan 

tingkat pengamanan yang tinggi agar tidak adanya perilaku oportunistik diantara 

kedua belah pihak yang memungkinkan adanya kegagalan transaksi . Kedua, 

ketidakpastian lingkungan yang merupakan minim nya menangkap lingkungan 

yang kompleks yang menghambat prediksi ketidakpastian terhadap hubungan 

transaksi agen. Ketiga, ketidakpastian internal yang merupakan sulitnya 

memastikan transaksi sesuai dengan kesepakatan dan sulitnya memantau 

perilaku agen dalam menjalankan fungsinya. Semua faktor-faktor diatas 

menyebabkan biaya transaksi muncul dan cenderung mengalami peningkatan. 

Faktor-faktor timbulnya biaya transaksi ini kemudian ditambahkan dalam 

penelitian (Walker dan Weber,1984) yang dijelaskan dalam Bello et al. (1997) 

bahwa timbulnya biaya transaksi ini juga diakibatkan oleh persaingan pasar yang 

mengacu pada persangan antar perusahaan dengan calon pemasok dimana 

adanya persaingan antar calon pemasok yang melakukan kegiatan oportunistik. 

(Walker dan Weber, 1984) dalam Bello et al. (1997) menjelaskan pemasok yang 

memiliki aset rendah rentan untuk bersaing dalam pasar.  

Biaya Transaksi memiliki empat konsep penting yang menjadi faktor 

besarnya biaya transaksi menurut Hobbs (1996) yaitu bounded rasionality, 

oportunistik, dan informasi asimetri sebagai atribut perilaku dan aset spesifik 

sebagai atribut transaksi. Rasionalitas yang dibatasi menurut Hobbs (1996) 

digambarkan dengan meskipun seseorang membuat keputusan yang sangat 

rasional namun kemampuan untuk mengevaluasi keputusan tersebut secara 

akurat sangat terbatas. Bounded rasionality ini ada didasarkan pada dua hal yaitu 

kompleksnya informasi yang ada dan informasi yang tidak lengkap hal ini lah yang 

menyebabkan keputusan individu ataupun kelompok terbatasi oleh dua hal 

tersebut di pasar.  
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Perilaku oportunistik menurut Williamson (2005) merupakan perilaku 

mencari kepentingan pribadi (mengeksploitasi situasi) demi keuntungan mereka 

dan Hobbs (1996) menambahkan bahwa tidak semua pihak yang terlibat transaksi 

bertindak oportunis sepanjang waktu namun hanya sekedar mengetahui bahwa 

resiko adanya oportunis sering hadir dalam transaksi. Resiko yang dimaksud akan 

hadir lebih tinggi jika jumlah pemasok barang untuk konsumen berkurang, hal ini 

akan dimanfaatkan oleh pemasok tersisa atau pemasok lain menuntut harga lebih 

tinggi dari sebelumnya (Hobbs, 1996). Perilaku oportunistik menggambarkan tidak 

adanya batasan perilaku agen ekonomi untuk egois dalam mengambil keuntungan 

dalam negosiasi atau bahkan menjatuhkan agen lain dalam bertransaksi dimana 

dijelaskan oleh Maia et al. (2010) memungkinkan satu pihak berperilaku tidak etis 

sebelum transaksi dimulai (ex ante oportunism) atau pada saat kontrak berjalan 

(ex post oportunism).  

Menurut Judge dan Dooley (2006) Perilaku oportunistik dapat dikurangi 

dengan cara proporsi investasi yang sama antar agen, diberlakukannya 

perlindungan kontrak, dan membangun kepercayaan antar agen. Bounded 

Rasionality dan perilaku oportunistik menimbulkan adanya peningkatan biaya 

transaksi dan menurut Grover dan Malhotra (2003) biaya ini dikatakan sebagai 

“aset spesifik”. Sedangkan menurut Maia et al. (2010) aset spesifik merupakan 

investasi jangka panjang yang dilakukan pada transaksi tertentu . Sehingga istilah 

aset spesifik ini muncul sebagai respon dari adanya bounded rasionaity dan 

perilaku oportunistik yang kemungkinan muncul di salah satu pihak. Aset spesifik 

muncul ketika suatu perusahaan mengetahui mitra dagangnya akan melakukan 

perilaku oportunistik sehingga perusahaan tesebut melakukan investasi khusus 

yang menyebabkan mitra dagangnya bisa saja membatalkan kesepakatan yang 
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dilakukan sebelumnya sehingga dibutuhkannya perjanjian kontrak kerjasama yang 

menimbulkan biaya transaksi (Hobbs, 1996). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Loader (1997) pentingnya 

kejelasan sistem integrasi (hubungan secara vertical dalam merespon spesifikasi 

aset dan ketidakpastian dalam bertransaksi diharapkan dapat terus berlanjut 

dijalankan oleh agen yang bertransaksi dengan cara mengurangi  ketidakpastian 

(harga) dan rasionalitas yang dibatasi antar pihak kontraktor (agen). Tiga Jenis 

aset spesifik yang digolongkan oleh (Williamson,1979) dalam Maia et al. (2010): 

1. Aset Spesifik Lokasi yang merupakan investasi pada tahap produksi dimana 

lokasinya jauh dari jangkauan agen sasaran perusahaan yang muncul sebagai 

bentuk untuk peningkatan koordinasi dan penghematan biaya  

2. Aset Spesifik yang khas (khusus) merupakan bentuk investasi modal spesifik 

(misal: mesin) untuk tujuan deferensiasi produk dan peningkatan kualitas 

produk . 

3. Aset spesifik manusia berupa pengetahuan dari orang yang terlibat dalam 

transaksi hubungan jangka panjang 

Menurut Judge dan Dooley (2006) perilaku oportunistik dapat dikurangi 

dengan cara proporsi investasi yang sama antar agen, diberlakukannya 

perlindungan kontrak, dan membangun kepercayaan antar agen. Biaya transaksi 

yang dilakukan oleh usaha masyarakat kecil sangat berpengaruh terhadap 

kesejahteraan ekonomi mereka, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mohamad et al. (2014) diperlukan adanya kebijakan strandarisasi biaya oleh 

pemerintah daerah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi 

pelaku ekonomi yang khususnya bergerak di sektor primer. 
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Sehingga disimpulkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi besarnya 

biaya transaksi berdasarkan literatur diatas adalah :  

1. Informasi Asimetris  

2. Bounded Rasionality  

3. Perilaku Oportunistik 

Ketiganya merupakan atribut perilaku dari pelau ekonomi dalam 

melakukan kegiatan transaksi ekonomi, serta 4 (empat) atribut transaksi:  

1. Spesifitas Aset  

2. Frekuensi transaksi  

3. Ketidakpastian 

4. Persaingan Pasar 

Hal tersebut yang mendasari bahwa setiap melakukan transaksi ekonomi, 

memiliki biaya transaksi yang berbeda sesuai kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh setiap agen. Singkatnya, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memiliki 

spesifik biaya transaksi yang berbeda-beda. 

2.3.2 Penggolongan Biaya Transaksi 

Terdapat dua tipe biaya transaksi menurut Yustika (2012) yaitu (1) biaya 

transaksi tetap berupa investasi khusus (spesifik) yang dibuat saat menyusun 

kesepakatan dan (2) biaya transaksi variabel yang bergantung pada banyaknya 

transaksi yang dilakukan. Kedua tipe ini berbeda dengan biaya “tetap” dan biaya 

“variabel” pada aspek biaya produksi. Biaya Transaksi menurut (Furubotn dan 

Ritcher,2000) dalam Yustika (2012)menggolongkan biaya transaksi menjadi tiga, 

yaitu:  

1. Biaya transaksi pasar merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang 

maupun jasa bisa sampai ke pasar yang di spesifikkan sebagai berikut :  
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a) Biaya pembuatan kontrak yang merupakan biaya dalam mencari informasi 

untuk mengurangi terjadinya informasi asimetris antar agen. Sekain itu 

terdapat biaya komunikasi, biaya pencarian pegawai, biaya iklan dan lain 

sebagainya. 

b) Biaya mengeksekusi kontrak berupa biaya tawar menawar untuk 

pembentukan kesepakatan kerjasama serta pengambilan keputusan, dan 

juga biaya konsultasi. 

c) Biaya pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk mengurangi 

tindakan oportunistik diantara agen yang melakukan transaksi. 

2. Biaya transaksi manajerial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat 

keteraturan selama proses transaksi, yaitu: 

a) Biaya penyusunan, pemeliharaan dan perubahan desain organisasi yang 

tergolong masuk ke dalam transaksi biaya tetap, seperti biaya personal 

management, biaya teknologi informasi, biaya lobbying dan lain 

sebagainya 

b) Biaya menjalankan organisasi, meliputi biaya informasi, biaya agen, 

manajemen informasi dan lain sebagainya 

3. Biaya transaksi politik merupakan biaya pembuatan kebijakan atau aturan 

kelembagaan dalam proses transaksi sehingga berjalan dengan baik atau 

menurut Yustika (2012) adalah biaya penawaran barang publik melalui 

tindakan kolektif. Biaya ini meliputi : 

a) Biaya penyusunan, pemeliharaan dan perubahan organisasi yang 

berbentuk biaya penetapan kerangka hukum maupun struktur administrasi 

pemerintahan 

b) Biaya menjalankan politik dimana biaya yang dikeluarkan untuk 

pembentukan peraturan pemerintah dan menjalankan pemerintahan 
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seperti biaya legislasi, pertahanan, administrasi hukum dan lain 

sebagainya  

Penggolongan biaya transaksi oleh (Dietrich,1994) dalam Yustika (2012) 

menyebutkan terdapat tiga biaya transaksi yang sangat penting dalam proses 

transaksi, yaitu : 

1. Biaya mencari informasi perbedaan dan perencanaan penyelesaian 

perbedaan dalam transaksi 

2. Biaya negosiasi atas rencana transaksi yang disusun 

3. Biaya penegakan hukum untuk menghindari atau mengatasi perselisihan  

2.3.3 Kontrak dan Struktur Tata Kelola 

Permasalahan terbesar dalam kegiatan transaksi ekonomi adalah 

ketidaksetaraan diantara pelaku ekonomi yang berwujud posisi daya tawar 

(bargaining position) dan informasi asimetris. Ketidaksetaraan tersebut 

menyebabkan salah satu atau beberapa pihak memperoleh keuntungan diatas 

beban kerugian pada pihak lain. Desain kelembagaan (aturan main) yang 

membantu untuk membangun kesetaraan antarpelaku ekonomi baik dari sisi daya 

tawar maupun kelengkapan informasi. Keberadaan kontrak sangat besar 

perannya dalam mengatur desain aturan main dalam kegiatan ekonomi yang 

melakukan transaksi tunggal antara dua pihak dalam melakukan hubungan 

ekonomi. Pendirian kontrak ditujukan untuk mereduksi ketidaksetaraan posisi 

daya tawar maupun informasi asimetris. 

Kontrak yang terbangun dalam hubungan dua pihak atau lebih 

diasumsikan dalam kondisi lengkap dan ditegakkan tanpa biaya, namun dalam 

mendirikan kontrak yang lengkap sangatlah sulit dikarenakan adanya biaya 

transaksi. Kontrak didefinisikan secara sederhana sebagai kesepakatan diantara 

dua pelaku untuk melakukan tindakan yang bernilai ekonomi. Kontrak akan selalu 
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dihadapkan oleh ketidakpastian yang muncul karena informasi asimetris yang 

dimiliki oleh kedua belah pihak yang tidak memiliki kesetaraan informasi untuk 

melakukan transaksi di pasar. Kesetaraan informasi diantara pelaku ekonomi 

dapat terjadi jika kontrak di desain secara komplit dan lengkap untuk mereduksi 

ketidakpastian.  

Dalam kegiatan transaksi ekonomi di pasar memiliki desain kelembagaan 

(aturan main) yang diatur membentuk struktur tata kelola. Struktur tata kelola 

menurut Williamson (1979) yaitu kerangka kelembagaan dimana integritas suatu 

transaksi diputuskan. Dalam memutuskan bagaimana bentuk transaksi yang 

dijalankan oleh pelaku ekonomi, Williamson (1979) dan Williamson (2005) 

membagi struktur tata kelola menjadi 3 (tiga) yaitu tata kelola pasar (spot 

market/market governance), kontrak (hybrid/contract), dan tata kelola bertingkat 

(vertical integration). Menurut Yustika (2012) struktur tata kelola pasar ditunjukkan 

pada pertukaran yang terjadi di pasar dan harga menjadi indikator terpenting 

karena pelaku ekonomi akan merespon cepat harga untuk keputusan usahanya.  

Struktur tata kelola bertingkat cenderung dalam bentuk kontrak formal atau 

adanya penggunaan otoritas, aturan dan prosedur dalam pengawasan kegiatan 

ekonomi. Struktur tata kelola bertingkat sederhananya adalah kegiatan transaksi 

ekonomi dijalankan dan diatur oleh pelaku yang berwenang dalam mengatur 

bagaimana transaksi itu berjalan. Struktur tata kelola kontrak (Hybrid) didefinisikan 

secara sederhana sebagai bentuk hubungan kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk mengoordinasi kegiatan ekonomi yang didirikan dengan membuat 

kesepakatan bersama melalui norma dan nilai-nilai. Kontrak yang didirikan bisa 

berbentuk kontrak formal dan kontrak informal. Struktur tata kelola digunakan 

untuk mengoordinasikan dan menjaga transaksi sebagai bentuk pengamanan 

kegiatan pertukaran ekonomi.  
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2.4. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

1 Penelitian (Satria, 
2014) yang berjudul 
“An Analysis of 
Transaction Cost 
and Governance 
Structure of Artisan 
Tuna Fisheries in 
East Java, 
Indonesia”. Disertasi 
Universitas Adelaide 

1. Untuk melihat 
jenis struktur tata 
kelola dalam 
ATFE 

2. Mengidentifikasi 
peran perantara 
dalam rantai 
pemasaran ATFE. 

3. Mengetahui faktor 
yang 
melatarbelakangi 
kontrak antara 
nelayan dengan 
perantara  

4. Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
biaya transaksi 

 
 

Mixed Methods 1. Jenis struktur tata kelola 
dalam ATFE di beberapa 
lokasi penelitian 
menggunakan spot market 
yaitu tempat pelelangan 
ikan dan Hybrid yang 
berupa kontrak informal. 

2. Peran perantara adalah 
menyediakan barang dan 
jasa untuk nelayan, 
membantu mengolah 
penjualan ikan untuk 
mendapat skala 
ekonomis, menjadi 
jembatan informasi, 
bantuan keuangan 
nelayan. 

3. Hubungan kontrak yang 
terbangun diperlukan 
karena nilai dan norma 
sosial.  

4. Biaya negosiasi 
merupakan biaya 

2
8
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

transaksi penting dalam 
struktur tata kelola karena 
naiknya biaya negosiasi 
beriringan dengan 
meningkatnya koneksi 
penggunaan pinjaman ke 
perantara serta 
kepercayaan berdampak 
signifikan mengurangi 
biaya transaksi  

2 Penelitian (Nurdiana 
dan Marhawati, 
2018) yang berjudul 
“Analisis Pemasaran 
Ikan Bandeng di 
Desa Pitue 
Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten 
Pangkep”. Jurnal 
Ekonomi dan 
Pendidikan Vol.1 
No.1 Hal.64-72 

Mengetahui pola 
pemasaran,margin 
pemasaran,dan 
tingkat efisiensi 
pemasaran ikan 
bandeng di Desa 
Pitue.  

Pendekatan metode 
deskriptif 

1. Saluran pemasaran ikan 
bandeng merupakan 
saluran pemasaran 
(petani tambak ikan 
bandeng, pedagang 
pengumpul, pedagang 
pengecer, konsumen 
akhir)dan II (petani tambak 
ikan bandeng, pedagang 
pengecer, konsumen 
akhir), dimana saluran 
pemasaran II yang paling 
efisien.  

2. Margin pemasaran pada 
saluran I lebih besar 
dibandingkan dengan 
margin pemasaran 
saluran II.  

2
9
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

3. Pemasaran ikan bandeng 
Di Desa Pitue Kecamatan 
Ma’rang Kabupaten 
Pangkajene dan 
Kepulauan sudah efisien, 
karena nilai efisiensi 
pemasaran dari saluran 
pemasaran I dan II adalah 
11,52 persen dan 7,10 
persen lebih kecil dari 50 
persen 

3 Penelitian (Kornita et 
al., 2009) yang 
berjudul “Analisis 
Perdagangan 
Komoditas 
Perikanan di 
Kecamatan Bantan 
Kabupaten 
Bengkalis”. Jurnal 
Ekonomi Vol. 17 
No.2 Hal. 132-149 

Mendeskripsikan dan 
menganalisis proses 
perdagangan 
komoditas perikanan 
di wilayah pesisir 
Kecamatan Bantan 

Deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif 

 
 
 

1. Pola perdagangan hasil 
perikanan tangkap 
dibedakan atas tiga jenis 
yaitu pertama, pola 
perdagangan lokal 
(nelayan langsung 
menjual ke konsumen dan 
nelayan menjual ke 
pedagang pengecer serta 
nelayan menjual ke 
pedagang pengumpul lalu 
ke konsumen). Kedua, 
pola perdagangan antar 
pulau (nelayan ke 
pengumpul dan KUD Mina 
lalu ke pedagang antar 
pulau. Ketiga, pola 

3
0
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

perdagangan lintas batas 
(nelayan ke pedagang 
pengumpul dan KUD Mina 
lalu ke pedagang 
eksportir.  

2. Margin keuntungan yang 
paling tinggi diperoleh 
pada pola perdagangan 
lintas batas namun 
penentuan harga pola 
perdagangan lintas batas 
ini cenderung rendah yang 
dterima petani.  

4 Penelitian (Elpawati 
et al., 2014) yang 
berjudul “Analisis 
Efisensi Saluran 
Pemasaran Ikan 
Bandeng Desa 
Tambak Sari, 
kecamatan Tirtajaya, 
Kabupaten 
Karawang”. Jurnal 
Agribisnis Vol. 8 
No.1 Hal. 83-109 

Menganalisis saluran 
pemasaran ikan 
bandeng dan efisensi 
saluran pemasaran 
menggunakan analisis 
margin pemasaran 

Mixed Methods 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pemasaran ikan bandeng di 
Desa Tambak Sari, 
Kecamatan Tirtajaya, 
Kabupaten Karawang 

1. Terdapat tiga pola saluran 
yaitu : 
Saluran I: Petambak, 
Pedagang Pengecer, 
Konsumen.  
Saluran II: Petambak, 
Pedagang Besar, 
Pedagang Pengecer, 
Konsumen.  
Saluran III: Petambak, 
Pedagang Pengumpul, 

3
1
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

Pedagang Besar,  
Pedagang 
Pengecer,Konsumen. 

2. Efisiensi Pemasaran 
Berdasarkan hasil 
penghitungan bahwa 
saluran pemasaran yang 
efisien adalah saluran 
pemasaran (I). 

5 Penelitian (Patria et 
al., 2014) yang 
berjudul “Biaya 
Transaksi Usaha 
Perikanan Skala 
Kecil di Kabupaten 
Cilacap”. Jurnal 
Sosek KP Vol. 9 No. 
2 Tahun 2014 

Untuk mengidentifikasi 
dan menghitung 
komponen biaya 
transaksi pada usaha 
penangkapan 
ikan skala kecil di 
Kabupaten Cilacap, 
serta mengukur dan 
menganalisis 
pengaruh biaya 
transaksi 
terhadap efisiensi 
ekonomi usaha 

Kualitatif Deskriptif 
 
 

1. Struktur biaya transaksi 
nelayan meliputi biaya 
retribusi di tempat 
pelelangan ikan, biaya 
keamanan perahu, biaya 
sosial dan biaya 
pelaksanaan tradisi laut 

2. Biaya transaksi yang 
muncul dari aktivitas 
perikanan skala kecil di 
Kabupaten Cilacap 
pada dasarnya tidak dapat 
dihindari, namun 
dapat diminimalisir agar 
efisiensi usaha 
dapat meningkat. 
Retribusi lelang di TPI 
saat 

3
2
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

ini merupakan komponen 
biaya transaksi 
terbesar, yaitu mencapai 
Rp 1.935.012 pada 
tahun 2011. 

3. Rasio biaya transaksi 
terhadap penerimaan 
nelayan skala kecil 
mencapai 0,26 atau 
rata-rata sebesar 26% dari 
Rp 100 yang 
diterima nelayan. Hal ini 
cukup signifikan 
menyebabkan 
berkurangnya penerimaan 
bersih oleh nelayan. 

6 Peneltian (Sultan 
dan Rachmina, 
2016) yang berjudul 
“Pengaruh Biaya 
Transaksi Terhadap 
Keuntungan 
Usahatani Kedelai 
di Kabupaten 
Lamongan, Jawa 
Timur”. 

Menganalisis struktur 
biaya transaksi dan 
pengaruh biaya 
transaksi terhadap 
keuntungan usahatani 
kedelai 

Mixed Methods 
 
 
 

1. Komponen biaya 
transaksi pada usahatani 
kedelai di Kabupaten 
Lamongan terdiri dari 
biaya informasi, biaya 
negosiasi, biaya 
koordinasi, biaya 
pelaksanaan, biaya 
monitoring, dan biaya 
risiko. 

2. Jumlah biaya transaksi 
yang terbentuk pada 

3
3
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

Jurnal Forum 
Agribisnis Vol. 6 
No.2  

usahatani kedelai sebesar 
Rp 144.120,86. 

3.  Biaya negosiasi 
merupakan komponen 
biaya transaksi yang 
memiliki persentase 
tertinggi yaitu 60,30%, 
selanjutnya biaya 
informasi 14,07%, biaya 
koordinasi 12,22%, biaya 
pelaksanaan 8,03%, biaya 
monitoring 4,23% dan 
biaya risiko 1,15%.  

4. Biaya transaksi 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
keuntungan usahatani 
kedelai. 

7 Penelitian 
(Rachman et al., 
2017) yang berjudul 
“Biaya Transaksi 
dan Nilai Tambah 
Pada Rantai Pasok 
Daging Sapi di Kota 
Bogor”. Jurnal 
Manajemen dan 

Memetakan jaringan 
distribusi rantai pasok 
daging sapi di Kota 
Bogor dan 
menganalisis biaya 
transaksi, nilai tambah 
dan tingkat efisiensi 
pemasaran dari 
saluran pemasaran 

Mixed Methods 
 
 
 
 

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.  

3
4
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No  Peneliti, Tahun, 

Judul 

Tujuan Metode Hasil 

Agribisnis Vol. 14, 
No.1 Hlm. 22-31 
 

daging sapi di Kota 
Bogor. 

 

8 Penelitian (Ruben et 
al., 2007) yang 
berjudul “Vegetable 
Procurement by 
Asian Supermarkets: 
a transaction cost 
approach”. Supply 
Chain Management: 
an International 
Journal Vo. 12. No. 
1. Hlm. 60-68 

1. Mengidentifikasi 
pilihan supermarket 
untuk mendapatkan 
sayuran melaui 
grosir dengan 
memperhitungkan 
biaya transaksi 

2. Mengetahui biaya 
transaksi yang 
terjadi pada 
pasokan sayuran 
ke supermarket di 
China dan 
Thailand.  

Kualitatif 
 
 
 
 

1. Biaya produksi dan 
investasi lebih tinggi dari 
biaya transaksi 

2. Terdapat hambatan biaya 
transaksi seperti tata 
kelola dan perilaku 
oportunistik 

3. Biaya transaksi berperan 
penting dalam proses 
pengadaan seperti biaya 
negosiasi, biaya informasi 
dan biaya pemantauan  

Biaya transaksi dapat 
dikurangi dengan cara 
melakukan kontrak dengan 
pemasok 

Sumber: Berbagai Sumber, 2018

3
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2.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Adanya usaha tambak ikan bandeng di Desa Kalanganyar ini dalam 

menyalurkan ikan bandeng untuk sampai ke konsumen dilakukan dengan adanya 

rantai pasokan yang mendistribusikan ikan bandeng dari petani tambak Desa 

Kalanganyar ke konsumen akhir. Untuk mendistribusikan ikan bandeng tersebut, 

petani tambak melakukan kegiatan transaksi penjualan dengan pelaku rantai 

pasokan utama mereka yaitu pengepul. Dalam kegiatan transaksi untuk menjual 

ikan bandeng, petani tambak dan pengepul dihadapkan oleh keterbatasan untuk 

mengakses pasar. Hal ini dikarenakan dalam pasar informasi bersifat asimetris, 

adanya persaingan usaha yang menyebabkan perilaku oportunistik serta 

keterbatasan-keterbatasan lain yang dihadapi oleh petani tambak dan pengepul. 

Oleh karena itu, dalam mengakses pasar petani tambak dan pengepul untuk 

mereduksi ketiga hal tersebut dan mengefisiensikan usahanya mereka 

mengeluarkan biaya untuk menjalankan kegiatan transaksi yang disebut biaya 

transaksi. 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2018 
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