
 

I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Potensi perairan pantai Indonesia yang cukup luas adalah merupakan 

salah satu peluang untuk kegiatan budidaya tambak baik yang dilakukan secara 

tradisional maupun intensif. Salah satu diantaranya adalah budidaya bandeng 

yang oleh petani masih disenangi dengan alasan pemeliharaannya lebih mudah 

apabila dibandingkan dengan pemeliharaan udang windu.  

Dewasa ini bandeng dibudidayakan secara tradisional dengan padat 

penebaran berkisar 3.000 – 5.000 ekor/ha. Dengan hanya mengandalkan pupuk 

sebagai input untuk pertumbuhan klekap sebagai pakan alami dan konstruksi 

tambak seadanya maka produksi yang dicapai hanya sekitar 300 – 

1.000kg/ha/musim. Teknik budidaya bandeng ini berjalan lambat diantaranya 

disebabkan oleh pasokan nener (benih bandeng) yang sangat tergantung pada 

hasil tangkapan. Keberhasilan pembenihan nener di hatchery ( pantai benih) 

memungkinkan pasokan nener yang kontinu sepanjang tahun sehingga 

pembesaran di tambak dapat dilakukan lebih intensif. Hasi pengujian lapangan di 

Brebes (Jawa Tengah) dan Maros (Sulawesi Selatan) menunjukkan bahwa  

produksi bandeng dapat ditingkatkan 500% bila teknik budi dayanya diperbaiki 

dan dikembangkan secara intensif (Ahmad, 2000). 

Kegiatan budidaya bandeng intensif melalui beberapa tahap proses, 

mulai dari pembenihan (pemijahan telur menjadi nener), pembibitan, dan 

pembesaran (untuk konsumsi).  Pada pembibitan dan  pembesaran, sistem 

pemeliharaan dilakukan dengan sistem berpindah (modular), tujuannya adalah 

untuk efektifitas lahan dan pakan (Supito dan Daryono, 2001).  

Setiap perpindahan antar petakan tambak, hasil produksi tersebut 

dinamai masing-masing sisiran, sogokan, dua jari, dan konsumsi. Hasil akhir dari 



 

budidaya bandeng intensif tergantung dari permintaan pasar, misalnya untuk 

konsumsi atau sebagai umpan (hidup atau mati) bagi ikan jenis cakalang atau 

tuna dimana masing-masing mempunyai standar ukuran tertentu. Untuk 

konsumsi adalah bandeng berukuran 200 – 1.000 g per ekor, untuk umpan yang 

baik bagi penangkapan cakalang adalah bandeng dengan panjang baku (fisf-

long / FL) 12 – 15 cm atau 50 – 150 g per ekor, sedangkan untuk umpan 

penangkapan ikan tuna adalah bandeng segar dengan FL 15 – 20 cm atau 150 – 

200 g per ekor.   

Pemanfaatan bandeng hidup sebagai umpan untuk penangkapan ikan 

tuna di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1991. Dalam perkembangannya, 

permintaan bandeng hidup tersebut mangalami peningkatan dari tahun ke tahun 

sejalan dengan penambahan kapal dan waktu operasi. Sebagai contoh, 

permintaan bandeng dua jari atau yang dikenal sebagai umpan tuna di 

Pelabuhan Perikanan Muara Baru – Jakarta pada tahun 1997 sebesar 

32.788.730 ekor, dan pada tahun meningkat menjadi 39.020.210 ekor. Artinya 

terjadi peningkatan sebesar 6.231.480 ekor atau 19 % seperti terlihat pada Tabel 

1. Pada tabel tersebut terlihat permintaan pada bulan Nopember dan Desember 

cukup besar yaitu masing masing 17,7 % dan 15,5%. Hal ini terkait dengan 

musim angin barat yang terjadi pada bulan-bulan tersebut dimana jumlah kapal 

yang berlayar relatif berkurang sehingga berdampak pada penurunan permintaan 

terhadap bandeng dua jari (bandeng-umpan tuna). 

Kegiatan pembibitan bandeng di Kabupaten Karawang tepatnya di Desa 

Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, saat ini dikelola oleh 

beberapa badan usaha mulai dari skala rumah tangga hingga skala besar. 

Jumlah usaha dalam skala besar yang ada saat ini berjumlah enam perusahaan 

dengan total luas lahan 1000 Ha. Usaha dalam ukuran skala rumah tangga  



 

Tabel 1.  Jumlah Permintaan Bandeng Dua Jari di Pelabuhan Perikanan 
Samudra Muara Baru – Jakarta. 

 
Bulan Jumlah Permintaan (ekor) 
 1997 1998 
Januari 2.400.500 2.915.000 
Februari 2.477.060 2.784.350 
Maret 2.886.150 4.116.500 
April 3.149.100 3.221.100 
Mei 1.175.600 3.441.500 
Juni 5.192.600 3.308.150 
Juli 2.876.000 3.664.200 
Agustus 3.214.000 3.315.000 
September 3.169.020 3.100.500 
Oktober 2.321.600 3.441.000 
Nopember 3.551.600 2.922.100 
Desember 3.328.500 2.810.780 
Jumlah 32.788.500 39.020.210 

Sumber :  Kajian Panen, Pasca Panen dan Pemasaran Bandeng Umpan Hidup di 
Kabupaten Karawang dalam Proposal Pengembangan Usaha Budidaya 
Bandeng – Umpan Tuna PT. X.  

 

dikelola oleh penduduk yang menyewa lahan dari pengusaha pengelola tambak 

skala besar di wilayah itu. Salah satu diantara usaha yang tergolong dalam skala 

besar tersebut adalah PT X – Karawang yang memulai usahanya pada bulan 

Agustus tahun 2000. Luas total areal usaha PT. X – Karawang adalah 48.49 Ha 

yang terdiri dari  kolam dan tambak pemeliharaan serta areal tempat berbagai 

fasilitas pendukung. Hasil produksi utama adalah bandeng dua jari (bandeng 

umpan-tuna) disamping bandeng untuk konsumsi. Selain itu terdapat hasil 

produksi antara yang yaitu bibit bandeng sisiran dan bibit bandeng sogokan yang 

dapat dijual bila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1). Diperkirakan ada 

kelebihan produksi apabila diteruskan ke tahap berikutnya, (2). Ada permintaan 

dari pengelola tambak yang ada di sekitar lokasi produksi, dan (3). Harga jual 

melebihi harga pokok produksi.  Sementara bandeng untuk  konsumsi hanyalah 

merupakan hasil produksi  sampingan, artinya apabila bandeng dua jari tidak 

laku dijual karena tidak memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan, 

misalnya ukuran melebihi FL 12 – 15 cm. Pemasaran bandeng dua jari saat ini 



 

baru kepada suplier yang datang membeli ke areal produksi,  sedangkan untuk  

selanjutnya bandeng dua jari ini dijual ke perusahaan penangkapan ikan tuna di 

Pelabuhan Samudra Perikanan Muara Baru- Jakarta dengan sistem by contract.  

Untuk itu, PT. X – Karawang harus dapat memenuhi kapasitas pasokan bandeng 

dua jari sebanyak 10.000 hingga 20.000 ekor perhari. 

Dalam memperoleh benih bandeng atau nener, PT. X – Karawang  

bekerjasama dengan PT. A dan PT. B serta beberapa  back yard di Buleleng, 

Bali. PT.A dan PT.B memproduksi nener  hatchery yang mempunyai keunggulan 

yaitu  kemurniannya lebih terjamin dan umurnya dapat diketahui sehingga 

penentuan umur bandeng yang dijual dapat diketahui secara tepat. Sementara 

back yard juga menghasilkan nener namun telurnya diperoleh dari hasil 

pemijahan secara alami. 

 

B. Perumusan Masalah  

Kegiatan budidaya bandeng melibatkan tiga perusahaan yaitu PT. A, PT. 

B, dan PT. X yang merupakan satu kelompok usaha, sehingga terjadi proses 

transfer produk antar perusahaan dan antar unit.  Namun demikian, setiap unit 

juga dapat memasarkan hasil produksinya ke luar apabila memenuhi beberapa 

persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Melihat fenomena 

tersebut, beberapa permasalahan yang ingin diketahui adalah : Pertama, 

bagaimana menentukan harga transfer pada masing-masing hasil produksi 

dengan menggunakan salah satu metoda dari analisis harga transfer ; kedua, ; 

metode apa yang sebaiknya digunakan perusahaan agar dapat tercipta keadilan 

bagi semua unit produksi, dan ketiga, pada tahap proses produksi mana kegiatan 

budidaya bandeng ini paling menguntungkan.  



 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengevaluasi metode penetapan harga transfer oleh perusahaan pada  

masing-masing tahap proses produksi atau unit. 

2. Mengaplikasikan beberapa metoda penentuan harga transfer lalu  

membandingkannya dengan metoda penentuan harga transfer yang 

digunakan perusahaan.   

3. Merumuskan pada tahap proses produksi mana kegiatan budidaya bandeng 

ini paling menguntungkan.  
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