
Tuntutl"h limu penget"hu"n Iwen" h,,1 itu men'lnc/<i!Qn kit" t"kut kep"eI" AII"h. K",en"
menuntut ilmu itu "eI"l"h su"tu ibqel"h, seelqngkiln menging"tnyq metup"kiln t"sbih, eI"n
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ketet"nsing"n. Iii metup"kiln petunjuk eli kill" susqh eI"n sen"ng, senj"tqqmpuh eI"l"m beth"eI"p"n

eleng"n musuh tqpi menjqeli hi"sqn eI"n gub"hqn eli w"ktu suny!

Allqh meninggikiln eletqNt suqtu m"syqt"kilt I"nt",,,n ilmu sehingg" metekil menj"eli tel"eI"n y"ng
bqik bqgiy"ng Iqin, Me eI"n pemikit"n metekil menjqeli

p"nutqn, selqlu elitem"nim"l"ikilt yqng mengusqh-us"p metekil
eleng"n kelembut"n 5<iy"pny" seff" menelo"lkiln metekil. Set/~P elqun

tqnting b"hkiln ti"k-tiqk gelcmb"ng I"ut ikut memintqkqn
qmpun"n b"gi metekil begitu pul" semu" hew"n eli elqt"t eI"n eli I"ut.

Ilmu menghielupkiln jiw" eI"'i kebcelchqn y;mg mem"tikiln, menetqngi kitqelqti kegel"p"n,
sehingg" set/~P ot"ng"kiln menCilp"ikecfuelukiln eI"n elet"j"ty"ng tinggi elqn muh~ bqik eli eluniq

m"upun "khit"t kelqk~ (H.R. Ibnu Abc!;1 BOlr)
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RINGKASAN SKRIPSI

Romy Subanu (C04496001), Keragaan Pasar Produk dan Penampilan
Usaha Pembenihan serta Pembesaran Lele Dumbo (Clarias gariepinus)
(Studi Kasus di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak dan Desa
Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta). Di bawah bimbingan: Sunatmo Sardono sebagai
Ketua Komisi Pembimbing dan Popong Nurhayati sebagai Anggota
Komisi Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis pola saluran pemasaran lele

dumbo di lokasi penelitian, (2) Menganalisis struktur dan perilaku pasar serta

kontribusi marjin pemasaran pada saluran pemasaran yang ada di lokasi

penelitian, dan (3) Mengetahui penampilan dari usaha pembenihan dan

pembesaran IeIe dumbo di daerah penelitian.

Keragaan pasar produk dari usaha pembenihan dan pembesaran lele

dumbo menggambarkan akibat yang ditimbulkan dari struktur dan perilaku

pasar komoditi benih lele dumbo maupun lele dumbo konsumsi terhadap

harga, biaya pemasaran, dan marjin pemasaran. Penampilan usaha

pembenihan dan pembesaran IeIe dumbo menggambarkan penghasilan

bersih tunai maupun total yang diterima petani dari usaha pembenihan atau

pembesaran yang telah dijalankan.

Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak dan Desa Sumberagung,

Kecamatan Moyudan merupakan sentra produksi benih lele dumbo dan

sentra produksi lele dumbo konsumsi di Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penentuan

pedagang dan petani responden dilakukan secara accidental dengan jumlah

pedagang benih sebanyak 3 orang dan jumlah pedagang lele dumbo

konsumsi sebanyak 10 orang. Jumlah petani responden sebanyak 30 orang

petani pembenih dan 30 orang petani pembesar. Data yang diambil meliputi

data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah

analisis marjin pemasaran dan analisis penampilan usahatani. Penelitian



dilakukan selama lebih kurang 1 bulan, yaitu di mulai dari minggu ketiga

September sampai minggu keempat Oktober 2000.

Terdapat dua pola pemasaran benih lele dumbo di lokasi penelitian,

yaitu: pola I: Petani Pembenih Anggota KTIMN - KTIMN - Petani Pembesar;

dan pola II: Petani Pembenih non-Anggota KTIMN - PPLok - Petani

Pembesar. Cara penjualan petani pola I merupakan cara yang paling banyak

dilakukan, yaitu 86,66% petani responden, sedangkan pola II 13,33%

responden. Alasan petani memilih pola I karena sebagian besar petani

pembenih merupakan anggota dari KTIMN sehingga petani harus menjual

hasil produksinya kepada KTIMN.

Sentuk pasar yang terjadi di tingkat petani pembenih anggota KTIMN

ditinjau dari sisi pembeli adalah monopsoni, sedangkan pada petani

pembenih bukan anggota KTIMN adalah oligopsoni murni. Sentuk pasar di

tingkat KTIMN ditinjau dari sisi penjual adalah monopoli dan bentuk pasar di

tingkat PPLok ditinjau dari sisi penjual adalah oligopoli murni. Ada hambatan

bagi pedagang baru untuk masuk pasar, yang antara lain dalam bentuk

modal yang dimiliki dan adanya hubungan langganan antara pedagang.

Terdapat dua sistem penentuan harga penjualan benih lele dumbo

antara petani dengan pedagang, yaitu: (1) ditentukan oleh pedagang, antara

_____,!='etani !=,ola I dengan KTIMN; ~ sistem tawar-menawar, antara petani !=,~o",la,-,I~1 ~

dengan PPLok. Sistem pembayaran oleh pedagang kepada petani ada dua

cara, yaitu: (1) dibayar kemudian (kredit), antara petani pola I dengan KTIMN;

(2) dibayar tunai, antara petani pola II dengan PPLok:

Hasil dari analisis marjin pemasaran menunjukkan pola I mempunyai

marjin pemasaran terkecil dan farmer's share terbesar, sehingga dilihat dari

kepentingan petani, pola I mempunyai nilai yang lebih menguntungkan.

Persentase total marjin pemasaran terhadap harga jual KTIM adalah 11,00%

dan farmer's share 89,00%.

Demikian juga rasio antara keuntungan dan biaya yang terbesar

terdapat pada pola I untuk semua ukuran benih, yaitu 18,47 untuk benih 2-3



em; 31,45 untuk benih 3-4 em; 44,43 untuk benih 4-5 em; 63,90 untuk benih

5-6 em; 89,95 untuk benih 6-7 em; 109,32 untuk benih 7-8 em; dan 161,24

untuk benih 8-12 em.

Terdapat tiga pola pemasaran lele dumbo konsumsi di lokasi

penelitian, yaitu: pola I: Petani Pembesar- PPLok - PP - Konsumen; pola II:

Petani Pembesar - PPLok - KOilsumen; dan pob III: Petani Pembesar 

PPLok - PG - PP - Konsumen. Cara penjualan petani pola I merupakan

eara yang paling banyak dilakukan, yaitu 70,00% petani responden,

sedangkan pola III 20,00% dan pola II 10.00%. Tidak ada alasan khusus

bagi petani untuk memilih pola saluran pemasaran mana yang akan ditempuh

karena harga jual petani relatif sama, yaitu Rp 5.000,00/kg.

Bentuk pasar yang terjadi di tingkat petani ditinjau dari sisi pembeli

adalah oligopoli mumi. Bentuk pasar di tingkat PPLok (pola I dan II) ditinjau

dari sisi penjual adalah oligopoli mumi, sedangkan di tingkat PPLok (pola III)

ditinjau dari sisi pembeli bentuk pasar yang dihadapi adalah monopsoni.

Bentuk pasar di tingkat PG ditinjau dari sisi penjual adalah monopoli.. Seperti

pada pemasaran benih IeIe dumbo, ada hambatan bagi pedagang baru untuk

masuk pasar komoditi lele dumbo konsumsi, yang antara lain dalam bentuk

modal yang dimiliki dan adanya hubungan langganan antara pedagang.

Sjsj~.al..p_enentuan harg~_J:leniualan lele dumbo antara Qetani deng,""a",-n~~~~_

pedagang menggunakan dua eara, yaitu: (1) ditentukan oleh pedagang,

antara petani dengan PPLok langganan; (2) sistem tawar-menawar, antara

petani dengan PPLok baru. Sistem pembayaran oleh pedagang kepada

petani ada dua eara, yaitu: (1) dibayar kemudian, antara petani dengan

PPLok langganan; (2) dibayar tunai, antara petani dengan PPLok baru:

Hasil dari analisis marjin pemasaran menunjukkan total marjin

pemasaran terkeeil dan farmer's share terbesar terdapat pada pola II,

sehingga dilihat dari kepentingan petani, pola II mempunyai nilai yang lebih

menguntungkan. Persentase total marjin pemasaran pada pola II terhadap

harga jual PPLok adalah 16,25% dan farmer's share 83,75%.



Pendapatan bersih total dan penghasilan bersih total usaha

pembenihan lele dumbo dengan penggunaan lahan seluas 2500 m2 adalah

sebesar Rp 25.798.672,29 per tahun dan Rp 23.760.978,13. Sedangkan

pendapatan tunai dan kelebihan uang tunai usaha pembenihan lele dumbo

dengan penggunaan lahan seluas 2500 m2 sebesar Rp 26.639.990,39 per

tahu!l dan Rp 24.602.296,23 per tahun.

Pendapatan bersih total dan penghasilan bersih total usaha

pembesaran IeIe dumbo dengan penggunaan lahan seluas 600 m2 adalah

sebesar Rp 13.625.291,76 per tahun dan Rp 12.485.291,56 per tahun.

Sedangkan pendapatan tunai dan kelebihan uang tunai usaha pembesaran

IeIe dumbo dengan penggunaan lahan seluas 600 m2 adalah sebesar Rp

11.679.158,06 per tahun dan Rp 10.724.157,86 per tahun.
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